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Efeito Fotoelétrico – Medida da Relação Corrente-Voltagem Característica das 

linhas Espectrais -  Mantendo a Intensidade Constante e Variando a Frequência 
 
 
Objetivo 

Medir e comparar a  curva corrente vs voltagem característica de três linhas 
espectrais, 436 nm, 546 nm e 577 nm; mantendo constante a intensidade da luz.  
 
Materiais: 

Para identificação dos item veja o número associado a descrição na Fig. 1 
1.- Caixa contendo filtros ópticos variados 4.- Fotodiodo 
2.- Fonte de Hg blindada 5.- Fonte de Força 
3.- Base 6.- Aparelho para medir o efeito fotoelétrico 
  
Cabos e conexões  
 
Procedimentos 

Antes de iniciar a montagem do sistema, identifique cada uma de suas partes, 
tenha cuidado de não colocar os dedos sobre as lentes, filtros e a lâmpada de Hg; isto 
pode danificar esses equipamentos 

 

 
Fig. 1 

 
Aparelho de efeito fotoelétrico  
 

O aparelho de efeito fotoelétrico mede a fotocorrente e a voltagem através do 
fotodiodo;  no painel frontal apresenta quarto botões giratórios, três botões para 
pressionar e dois visores digitais. No painel traseiro podem ser observados quatro portas 

etiquetadas com A, K, ‘down arrow’ (↓), e  POWER SUPPLY. 
 

 



 

 

 

• Chave de controle de corrente: permite controlar e amplifica correntes na faixa de (10-8  
a 10-13 A). 
• Amperímetro:  mostra a fotocorrente através do fotodiodo. 
• Voltímetro:  mostra a diferença de potencial no fotodiodo. 
• Chave de controle da Voltagem: permite controlar a voltagem na faixa de -2 a +30 V 
para graficar a curva característica voltagem-corrente e na faixa de -2 a  +2 V para medir 
o potencial de parada. 
• Chave liga/desliga: liga (ON) ou desliga (OFF) o  instrumento 
• Ajuste da Voltagem: permite fazer um ajuste fino da diferença de potencial no fotodiodo; 
funciona nas dua faixas de voltagem. 
•Calibração da Corrente: descarrega o instrumento, levando a zero a corrente. 
•Chave de sinal do fotodiodo (fototubo): controla o signal do fotodiodo em duas posições 
calibração (CALIBRATION) ou medida (MEASURE). 
 
Montagem do sistema 
 
1.- Posicione a lâmpada de Hg blindada sobre a base de modo que os parafusos de 
alinhamento encaixem com os buracos na base e a posição da zeta indicadora na 
blindagem esteja alinhada com 0 mm na borda da base. A seguir, posicione o fotodiodo 
sobre a base encaixando a guia dos parafusos de alinhamento na base, de modo que a 
zeta na blindagem do fotodiodo esteja alinhada com a posição 400 mm sobre a borda da 
base. 
 
Antes de fazer qualquer conexão, verifique que as todas as chaves do equipamento estão 
na posição “OFF”  (desligado). Identifique os diferentes tipos de cabos que são usados 
neste equipamento 
 
2.- Conecte o cabo de força da lâmpada de Hg blindada  a fonte de força no lugar 
indicado com  “POWER OUTPUT FOR MERCURY ~220V” na fonte. 
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3.- Conecte o cabo de força com terminal DIN entre a porta com indicação “POWER 
SUPPLY” na parte traseira do aparelho do efeito fotoelétrico e a porta com indicação 
“POWER OUTPUT FOR APPARATUS” na fonte de força. Ajuste adequadamente estas 
conexões. 
 
4.- Conecte os cabos com terminal BNC entre a porta maçada com a letra “K” na 
blindagem do fotodiodo e a porta marcada com a mesma letra no aparelho de efeito 
fotoelétrico; ajuste adequadamente estas conexões. 
 
5.- Conecte o cabo banana vermelho entre a porta marcada com a letra “A”   na 
blindagem do fotodiodo e a porta marcada com a mesma letra no aparelho de efeito 
fotoelétrico 
 
6.- Conecte o cabo banana azul entre a porta marcada com o símbolo “ zeta para baixo” 

(↓), na blindagem do fotodiodo e a porta marcada com a mesmo símbolo na parte traseira 
do aparelho de efeito fotoelétrico 
 
7. Conecte o cabo de força entre a porta indicada com “POWER INPUT ~110V” na fonte 
de força e uma tomada de 110 V. Caso seu equipamento seja alimentado com 220 V, 
faça a conexão na porta indicada com “POWER INPUT ~220V”  e use a tomada 
corresponde a 220V. 
 
NOTA: os três cabos (DIM, BNC e banana) devem ser desconectados durante a 
calibração; entretanto, não é necessário desligar a fonte quando desconecta e depois re-
conecta os três cabos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade I:  
 
(A)  Preparação antes da medida 
 
1. Cubra a janela da fonte de Hg blindada e a janela do fotodiodo com o protetor da 
lâmpada de Hg  e o protetor do fotodiodo respectivamente. 
2. Conecte a lâmpada de Hg a fonte e ligue-a, deixe aquecer a lâmpada por 20 minutos 
antes de usá-la  
3. Fixe a voltagem na faixa  –2 — +30 V e a chave de corrente em 10-11. 
4. Para descarregar (zerar a corrente) o amplificador, primeiro desconecte os cabos  ‘A’, 
‘K’, e ‘down arrow’ (GROUND) na parte traseira do aparelho. 
5. Pressione o botão “PHOTOTUBE SIGNAL”  e coloque-o na posição CALIBRATION. 
6. Gire o botão CURRENT CALIBRATION até que a corrente seja zero. 
7. Pressione o botão PHOTOTUBE SIGNAL na posição MEASURE. 

8. Reconecte os cabos ‘A’, ‘K’, e ‘down arrow’ (↓) na parte traseira do aparelho. 
 

A LUZ DA LAMPADA DE Hg NUNCA DEVE ATINGIR DIRETAMENTE O 
FOTODIODO, PARA EVITAR ISTO MANTENHA A JANELA DE Hg CUBERTA 
(QUANDO NÃO ESTE MIDENDO) E  O FOTODIODO DEVE ESTAR SEMPRE 
PROTEGIDO COM UM FILTRO. 



 
 
(B) Medida com luz de comprimento de onda 436 nm 
 
1. Abra a janela do fotodiodo (não esqueça: a janela da lâmpada de Hg deve estar 
cuberta). Coloque a abertura de 4 mm de diâmetro e o filtro de 436 nm sobre a janela 
blindada.  
2. Abra a janela da fonte de Hg. Linhas espectrais de 436 nm de comprimento de onda 
atingirão o catodo no fotodiodo. 
3. Gire o botão VOLTAGE ADJUST (–2 — +30 V)  até que a corrente no amperímetro seja 
zero. Registre a voltagem e a corrente na Tabela 1. 
4. Aumenta a voltagem  com o botão VOLTAGE ADJUST (–2 — +30 V)  em 
aproximadamente 1V ou menos e registre os novos valores para a voltagem e a corrente 
na Tabela 1. 
5. Continue o procedimento aumentando em pequenas quantidades a voltagem com o 
botão VOLTAGE ADJUST (–2 — +30 V)  e registrando os novos valores para a voltagem 
e a corrente na Tabela 1. Pare quando não possa girar mais o botão VOLTAGE ADJUST 
(–2 — +30 V).   
6. Cubra a janela de fonte de Hg. 
 
(C) Medida com luz de comprimento de onda 546 nm 
 
1. Abra a janela do fotodiodo (não esqueça: a janela da lâmpada de Hg deve estar 
cuberta). troque o filtro de 436 nm pelo de 546 nm sobre a janela blindada.  
2. Abra a janela da fonte de Hg. Linhas espectrais de 546 nm de comprimento de onda 
atingirão o catodo no fotodiodo. 
3. Gire o botão VOLTAGE ADJUST (–2 — +30 V)  até que a corrente no amperímetro seja 
zero. Registre a voltagem e a corrente na Tabela 1. 
4. Aumenta a voltagem  com o botão VOLTAGE ADJUST (–2 — +30 V)  em 
aproximadamente 1V ou menos e registre os novos valores para a voltagem e a corrente 
na Tabela 1. 
5. Continue o procedimento aumentando em pequenas quantidades a voltagem com o 
botão VOLTAGE ADJUST (–2 — +30 V)  e registrando os novos valores para a voltagem 
e a corrente na Tabela 1. Pare quando não possa girar mais o botão VOLTAGE ADJUST 
(–2 — +30 V).   
6. Cubra a janela de fonte de Hg. 
 
 
(D) Medida com luz de comprimento de onda 577 nm 
 
1. Abra a janela do fotodiodo (não esqueça: a janela da lâmpada de Hg deve estar 
cuberta). troque o filtro de 546 nm pelo de 577 nm sobre a janela blindada.  
2. Abra a janela da fonte de Hg. Linhas espectrais de 577 nm de comprimento de onda 
atingirão o catodo no fotodiodo. 
3. Gire o botão VOLTAGE ADJUST (–2 — +30 V)  até que a corrente no amperímetro seja 
zero. Registre a voltagem e a corrente na Tabela 1. 
4. Aumenta a voltagem  com o botão VOLTAGE ADJUST (–2 — +30 V)  em 
aproximadamente 1V ou menos e registre os novos valores para a voltagem e a corrente 
na Tabela 1. 
5. Continue o procedimento aumentando em pequenas quantidades a voltagem com o 
botão VOLTAGE ADJUST (–2 — +30 V)  e registrando os novos valores para a voltagem 



e a corrente na Tabela 1. Pare quando não possa girar mais o botão VOLTAGE ADJUST 
(–2 — +30 V).   
6. Cubra a janela de fonte de Hg. 
 
 
Tabela 1.- Corrente vs Voltagem das linhas espectrais 
λ=435,8 nm 
Ф = 4 mm 

V (V)         
I (x10-11 A)         

λ=546,1 nm 
Ф = 4 mm 

V (V)         
I (x10-11 A)         

λ=577,0 nm 
Ф = 4 mm 

V (V)         
I (x10-11 A)         

 
 
(E) Cálculos e Questões 
 
1. Faça um gráfico da corrente (I) versus a Voltagem (V) para  cada linha espectral 
aplicada no seu experimento. 
 
2. Analise seus resultados e compare as curvas obtidas para cada intensidade. Quais são 
as similaridades e quais as diferenças observadas na comparação. 
 
3. Quais são as fontes de erro mais significativas neste experimento? 


