
Тема лекції :     Термоелектронна емісія 
 
Питання лекції:   
 
1. Загальні уявлення про електронну емісію. Робота виходу електрона з                              

металу у вакуум. 
2. Термоелектронна емісія і її закони. 

        3. Електронні лампи, їх значення у техніці зв’язку. 
 
 
 
1. Загальні уявлення про електронну емісію. Робота виходу електрона 

з металу у вакуум 
 
У металі є велика концентрація вільних електронів (n ~ 1028 

м
-3). Однак 

слід мати на увазі що ці електрони вільні тільки відносно. Вони можуть пере-
міщуватись в металі, але не можуть вільно вийти за 
його межі. Для виходу з металу електрони повинні ви-
конати роботу А = χ, яка називається роботою виходу. 
Робота виходу - це найменша енергія, яку необхідно 
надати електрону для того, щоб видалити його з твер-
дого (рідкого) тіла у вакуум. 

 Роботу виходу  прийнято позначати eϕϕϕϕ,  де ϕ - так 
званий потенціал виходу.  

                                 Робота виходу електрона з металу дорівнює різниці 
енергії електрона у вакуумі і рівня Фермі. На мал.1 робота виходу позначенна 
бувою χ. В табличці приведено значення  χ  для ряду металів. 

 

Метал Рt W Ba Cs 

χ, eB 5,3 4,5 2,3 1,9 

 
Вихід електрона з металу  називається електронною емісією. 
Розрізняють термоелектронну, фотоелектронну, вторинну і автоелектронну 

емісії, що залежить від способу, яким надається енергія електрону. 
Вихід електронів із металу під дією температури називається термо-

електронною емісією. Середня енергія теплового руху (kT) збільшується з 
температурою  і при цьому зростає кількість електронів, які можуть здійснити 
роботу виходу. 

 Термоелектронна емісія має найбільш широке застосування в радіо- 
техніці – в електронних лампах, тому   ці питання ми будемо розглядати окре-
мо. 

 

Мал.1. 



Вихід електронів під дією світла називається  фотоелектронною емісією. 
В основі її лежить відомий зовнішній фотоефект. Вихід електронів можливий 
лише тоді, коли енергія фотона більша роботи виходу:  hν ≥ χ. 

Вторинна електронна емісія – це вибивання 
електронів з металу електронами з великою енергією. 
Вторинна електронна емісія має місце в електронних 
лампах. Електрони, які попадають на анод, вибивають 
вторинні електрони, що в тетродах (чотирьох елек-
тродних лампах) призводить до так званого  динатрон-
ного ефекту – вибивання електронів з аноду і переходу 
їх на екрануючу сітку (мал.2).                                                                                                                        
Щоб усунути цей ефект, вводиться щє одна сітка – 
антидинатронна (чи захисна) і така лампа вже стає пен-
тодом. 

Автоелектронна емісія – це вихід електронів під дією  сильного елек-
тричного поля внаслідок так званого тунельного ефекту. 

Зауважимо, що електрони, які вийшли з металу 
притягуються цим же металом. Відбувається це тому , 
що електронейтральний метал, який містить однакову 
кількість позитивних і негативних зарядів, після 
виходу електронів заряджається позитивно (мал.3). 

В результаті біля поверхні металу утворюється 
електронна атмосфера (електронна хмаринка, просто- 
ровий заряд). Цей просторовий заряд дуже впливає на 
 характер проходження струму, наприклад, в електронних лампах. 

 
 

2. Термоелектронна емісія і її закони 
 
Явище термоелектронної емісії лежить в основі роботи електровакуумних 

приладів – електронних ламп електронно-променевих трубок. Дослідити термо-
електронну емісію можна за допомогою діода – лампи, в якій катодом є 
вольфрамова нитка розжарення, а анодом – циліндр з ниткою, що охоплює 

катод (мал.4).  
Катод розігрівається за допомогою струму і 

випроміює електрони. Силу струму розжарення, а 
отже і температуру катоду можна регулювати за 
допомогою реостату R1. На анод подається додатна 
анодна напруга Ua від батереї Ea. Анодний струм  
вимірюється міліамперметром. 

 
Мал.4. 

 

 

Мал.2. 

Мал.3 



Залежність анодного струму від анодної напруги називається вольт-
амперною характеристикою (ВАХ). Для різних струмів розжарення ця ВАХ має 
вигляд, зображений на мал.5. 

Електрони, які вилітають з катода, 
тримаються поблизу катода електрон-
ною хмаринкою, однак найбільш швид-
кі з них досягають аноду і створюють 
маленький струм (навіть при Ua = 0).  

Щоб цей струм не йшов, треба 
прикласти зворотну, так звану запи-ра-
ючу напругу Uaз. 

 З ростом  анодної напруги анод-
ний струм зростає, тому що електрони з                                                                        

хмаринки все більше переходять на анод.  
Однак при більших напругах настає насичення анодного струму, оскільки  

всі електрони, які вилітають з катода, доходять до анода – електронна хмаринка 
зникає. Правда, повного насичення анодного струму немає, що пов’язано із 
зменшенням роботи виходу під дією електричного поля (ефект Шотткі). 

При більшому струмі розжарення (більша температура катода) електронів 
вилітає більше і струм насичення більший. 

Для області невеликих анодних напруг анодний струм плавно зростає. Тут 
лампа працює в режимі так званого  просторового заряду, тобто коли навколо 
катода існує електронна хмаринка (просторовий заряд).  

Теоретично залежність Іа=ƒ(Ua) для області  просторового заряду була 
одержана Богуславським і Ленгмюром і називається законом “степені 3/2”: 

2

3

UCI a ⋅=  , 
де С – константа, що залежить від конструкції лампи . 

Як бачимо, ця залежність параболічна, тобто закон Ома для електронної 
лампи недійсний. 

Очевидно, що саме струм насичення характеризує термоелектронну 
емісію, тому що при струмові насичення Іа нас  струм емісії катоду Іеміс дорівнює 
анодному струмові:          

                                            насаеміс
ІI =                     (2) 

Виходячи з квантових уявлень, Дешман у 1923 році одержав для струму 
емісії катоду (струм насичення аноду) таку формулу: 

kT

A

еміс
eBTj

−
= 2

  ,                            (3) 

де А = χ - робота  виходу електрона з металу ;     В – деяка константа. 
Річардсон вивів ще в 1901 році класичну формулу для термоелектронної  

емісії, яка відрізняється від (3) тим, що замість Т2 в неї входить T . 
Тому формула (3) називається формулою Річардсона-Дешмана. 

 



Як бачимо, емісія електронів з катода дуже сильно залежить від 
температури, а також від велечини роботи виходу χ.  

Робота виходу сильно залежить від стану поверхні металу, від її чистоти. 
Нанесення на поверхню вольфраму, наприклад, шару окису Ва, Са, Сs 

знижує роботу виходу з 4,5 до 1,5÷2 еВ, що широко використовується при 
виготовленні так званих  оксидних катодів. Оксидний катод працює при 
температурі 1000÷1200 К. При цьому емісійна здатність Jеміс∼104A/м2 .В той же 
час катод із вольфраму при робочій температурі 2500К дає емісію Jеміс∼103A/м2. 

 
3. Електронні лампи, їх призначення для техніки зв’язку 

 
Явище термоелектронної емісії лежить в основі роботи електровакуумних 

приладів – електронних ламп і електронно-променевих трубок. В техніці 
зв’язку широко застосовуються діоди, тріоди, тетроди, пентоди, багатоелект-
родні лампи, комбіновані лампи. 

Не слід думати, що розвиток напівпровідникових приладів повністю 
витісняє в даний час ЕВП – електровакумні прилади.   ЕВП  дуже часто неза-
мінні і постійно розвиваються та вдосконалюються. Наприклад, потужні ЕВП 
застосовуються в генераторах електромагнітних коливань (ЕМК). Лампи також 
незамінні, якщо потрібно забезпечити якість звучання (напівпровідники вно-
сять спотворення тембру через різне підсилення гармонік). 

Розглянемо декілька прикладів використання електронних ламп. 
 

Діод. 
        Діод пропускає струм тільки в тому випадку, коли потенціал аноду вищий, 
ніж катоду. При від’ємній анодній напрузі струм в анодному колі відсутній. Ця 
властивість діода дозволяє використовувати його для випрямлення змінного 
струму. Діод, призначений для такої мети, називають також кенотроном.  
        На мал.6 суцільною лінією показано графік струму, що протікає через 

кенотрон, якщо 
на нього пода-
ється  напруга, 
яка змінюється 
часі за гармо-
нійним законом. 
В цьому випад-
ку струм у колі 
тече лише на 
протязі полови-                                                              

Мал.6.                                                    Мал.7.                                    
                       
 ни періоду, в зв’язку з чим  такий спосіб випрямлення струму називається 
однопівперіодним. Використовуючи одночасно два кенотрони, або подвійний 

  



діод, зібраний в одному балоні, можна здійснити двопівперіодне випрямлення 
(мал.7.). 

Тріод 
 

Якщо між катодом і анодом помістити третій електрод у вигляді сітки, 
одержимо триелектродну лампу – тріод. Схема увімкнення тріода 
представленна на мал.8 (коло розжарення не зображене). Сітка може бути 

виконана у вигляді спіралі навколо катода. При 
наданні сітці невеликого додатного потенціалу 
відносно катоду, електрони будуть швидше відо-
кремлюватись від катоду. Деякі з них потраплять 
на сітку, в результаті чого виникне невеликий 
сітковий струм Іс, але основна частина  електро-
нів пролетить крізь сітку і досягне аноду. 

 Через близькість сітки до катода невеликі 
зміни напруги між сіткою і катодом спричиняють   

Мал.8.                                великий вплив на силу анодного струму.  
                                                  Від’ємна напруга на сітці Uc зменшує анод-

ний струм, а при достатньо великій від’ємній напрузі Uс струм припиняється 
повністю – лампа виявляється запертою. Якщо побудувати залежність анодного 
струму  Іа  від напруги на сітці Uc при постійній напрузі Ua, то одержимо 
криву, зображену на мал.9. 

 Величина 
c

a

dU

dI
S = називається 

крутизною характеристики.     
          Значна частина характерис-
тики  прямолінійна.  Тому, пода-
ючи  на сітку невелику синусої-
дальну напругу Uс, можна одер-
жати великі синусоїдальні зміни 
анодного струму. При цьому з 
опору Rн може бути знята змінна 
напруга з набагато більшою 
амплітудою, ніж амплітуда Uc. На                                                                  
цьому базується робота тріода як 

підсилювача. 
Крім цього, тріод може використовуватись для перетворення (зміни фор-

ми) і генерування (збудження) змінних струмів і напруг. 
Для покращення характеристик електронної лампи в неї вводяться 

додаткові електроди – сітки. Лампа з двома сітками, тобто чотириелектродна 
лампа, називається тетродом, п’ятиелектродна – пентодом і т.д.  

Широке застосування одержали також лампи, в яких в одному балоні 
суміщені дві системи електродів. Кожна така лампа виконує функцію двох 
ламп. 

 

 



 
Питання для контролю. 

 
1. В чому полягає явище електронної емісії? 
2. Що таке робота виходу? 
3. Що таке термоелектронна емісія? 
4. Пояснити механізм протікання струму в електронній лампі-діоді. 
5. Пояснити закон Богуславського-Ленгмюра. За яких умов він діє? 
6. Що таке ”насичення” анодного струму? 
7. В чому полягає закон Річардсона-Дешмана? 
8. Електронні лампи і їх значення для техніки зв’язку. 
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