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3. Франк-Херцов експеримент 

3.1 Теоријски увод
  

 
Густав Херц и Џејмс Франк 

 

 

         Густав Херц, немачки физичар, 

био је синовац Хајнриха Херца, који је 

експериментално доказао постојање 

електромагнетних таласа. Бавио се 

испитивањем процеса јонизовања 

различитих гасова. Франк Херц је са 

Џејмсом Франком 1925. године добио 

Нобелову награду за класични 

експеримент испитивања судара 

електрона са атомима који је потврдио 

теорију кваната (назван Франк - Херцов 

експеримент). 

 

Експеримент који су извели Франк и Херц подржао је Боров модел атома и био 

је „водич“ ка квантној механици. Нилс Бор је изнео свој планетрани модел атома 1913. 

године: Изолован атом се састоји из позитивно наелектрисаног језгра око кога су 

распоређени атоми у сукцесивним орбитама. Он је такође постулирао да се јављају 

само оне орбите за које је угаони момент електрона целобројни умножак величине 
ℎ

2𝜋
, 

тј. 𝑛
ℎ

2𝜋
, где је n цео број а h је Планкова константа. Борова слика електрона 

подразумева постојање дискретних стања са прелазима између ових стања приликом 

чега долази до емитовања радијације чија се фреквенца може одредити помоћу 

енергетске разлике између стања. На основу Боровог модела електрони могу прелазити 

са дозвољеног вишег на нижи енергетски ниво, а такође могу бити ексцитовани у виша 

енергетска стања апсорбовањем количине енергије која представља разлику између 

нижег и вишег стања. Џејмс Франк и Густав Херц показали су да је ово заиста случај у 

серији експеримената током 1913. Исте године које је Бор објавио свој модел. Франк и 

Херц су користили сноп убрзаних електрона да би мерили енергију потребну да се 

пребаци електрон из основног стања атома живе у гасовитом стању у прво побуђено 

стање.  

У oквиру експерименталне студентске вежбе у нашој лабораторији, користи се 

цев испуњена неоном. 
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3.2 Експериментална поставка 
 

 

Слика 1. Експериментална поставка вежбе 

3.3 Упутство за поставку апаратуре 
 

Поставити експеримент као што је приказано на слици 1. (За додатне детаље 

погледати упутства за употребу у одељку 09105.99.) Повезати Cobra3 Basic јединицу са 

компјутерским улазом COM1, COM2 или са USB портом (користити USB за RS232 

Adapter Converter 14602.10). Стартовати програм за мерење и селектовати Cobra3 Frank-

Hertz experiment Gauge. Прозор “Franck-Hertz-experiment  measuring” (погледати слику 

2) ће се појавити. Оптимални параметри су различити за сваку Ne-цев. Специфични 

параметри за ваш уређај се налазe на листу који се налази у паковању Nе-цеви. 

Изабрати параметре U1, U2, U3 и UH као што је назначено на том листу и постарати се 

да је све остало постављено као на слици 2. Означена је аутоматска контрола, тј. 

захтевамо од система да сам испрати процес, без накнадног подешавања. Као резултат 

желимо да добијемо дијаграм, што се такође означава у овом прозору. Након жељеног 

подешавањa и задавања одређених задатака и услова при извођењу вежбе, у датом 

прозору притиснути дугме continue. 

Гасна цев за 

пражњење 

Извор напајања и 

синхронизација са 

рачунаром 

рачунар 
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Слика 2. Прозор за подешавање напона 

На слици 3. је дат изглед гасне цеви испуњене гасом – неоном, заједно са схемом 

електричног кола које се користи у пражњењу при испитивању Франк – Херцовог 

експеримента.  

 

Слика 3. Гасна цев за пражњење уз приказ елемената електричног кола 

Електрони које емитује катода се убрзавају између катоде C и аноде А у цеви 

испуњеној неоном а затим се расипају услед еластичног судара са атомима неона. 

Одговарајући андодни напон U1 омогућава да кинетичка енергија електрона буде 

довољна да побуди валентне електроне неона у први побуђени ниво помоћу 

нееластичног судара. Због пропратног губитка енергије, електрон више не може да 

савладава супростављајуће поље између аноде А и контра електроде S: струјa I је на 
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минимуму. Уколико се анодни напон још више повећа, кинетичка енергија електрона је 

опет довољна за превазилажење супростављајућег поља: јачина струје I расте. Када је 

U1I = 2U1 , кинетичка енергија је толико висока да се два атома сукцесивно могу 

ексцитовати од стране једног електрона: тако настаје други минимум (слика 4). График 

I=f(U1) приказује еквидистантне максимуме и минимуме. 

 

 

Слика 4. Пример пражњења у Франк Херцовој цеви у случају неона као радног гаса (Ne) 
 

Ови минимуми нису веома добро дефинисани због првобитне термалне дистрибуције 

електронских брзина.  

Према класичној теорији енергетски нивои на које се ексцитују атоми живе могу бити 

насумични. Према квантној теорији eлектрони прелазе на тачно енергетски одређене 

нивое. Облик криве I=f(U1) је управо објашњен на основу оваквих посматрања и самим 

тим представља потврду квантне теорије.  

Ексцитовани атом неона ослобађа енергију коју је апсорбовао, уз емисију фотона. 

 

ЗАДАТАК 

 

1. У дозвољеним оквирима мењати вредности напона у „Прозору за подешавање 

напона“ и пратити промене у облику и положају криве I=f(U1). Дискутовати последице 

промене одређеног напона. 

2. Срачунати таласну дужину емитованог зрачења. 

 

За евалуацију одређујемо вредности напона минимума. Из разлике између ових 

вредности добијамо ексцитациону енергију Е атома неона узимањем средње вредности. 

Константе су: 𝑐 = 2.998 × 108 𝑚

𝑠
 и ℎ = 4.136 × 10−15𝑒𝑉. 


