
FISIKA KUANTIKOA SELEKTIBITATEAN 
 

Elektroiaren masa: 9,10· 10-31 Kg, 
   Elektroiaren karga: e = - 1,60 x 10-19 C 

   Plank-en konstantea: h = 6,62·10-34 J·s 
     Amgstrom 1 Å : 10-10 m 

1 nm = 10-9 m 
1 eV = 1,6 x 10-19 J 

(2010 uztaila) C2. Deskriba ezazu laburki efektu fotoelektrikoa. 

(2010 uztaila B-C2) (09 uztaila). Alfa, beta eta gamma partikulen igorpena. Transmutazio 
erradioaktiboen legeak (Soddy-ren legeak). 
 
(2010 ekaina B- C2), (09 ekaina).  Deskribatu, laburki, fisio eta fusio nuklearrak zer diren. Ipini 
adibideren bat.  Nola azaldu daiteke prozesu horietan ateratzen den energía?.    
 
08 Efektu fotoelektrikoa. Einstein-en teoria 
 
(07 uztaila) Zelula fotoelektriko baten kobrezko katodoaren gainean, 200 nanometroko uhin-luzerako 
argi ultramore monokromatiko batek erasotzen du. Kobrearen atari fotoelektrikoaren maiztasuna 
8,3x1014 Hz dela jakinik, kalkulatu: a) ateratze-lanaren (lan-funtzioaren) balioa, Jouletan, b) 
kanporatutako elektroien energia zinetikoa, eta e) elektroien abiadura. 
a)  5’5·10 -19   J; b) 4’442·10-19   J; c) 9’88 ·10-5 m/s 
 
(06 uztaila) Argi-sorta monokromatiko batek (6,5 x 1014 Hz-koa) azal metaliko bat argiztatzen du eta 
honek 1,5 x 10-19 J-ko energia zinetikodun elektroiak igortzen ditu. Kalkulatu: a) fotoi bakoitzaren 
maiztasuna, b) metalaren estrakzio-lana, eta e) atari-maiztasunaren balioa.. Em: a) 4,24 x 1014 Hz;  b) 
2,8 x 10-19 J;  c) 7075 Å 
 
(03 ekaina) Zesioaren ateratze-energia 1,9 eV-koa da. 
a) Lor bedi efektu fotoelektrikoaren. atari-maiztasuna eta atari-uhin luzera. 
b) Lor bedi de Broglie-ren 300 nm-ko uhin luzera duten elektroiak geldiarazteko behar den 
potentziala. 
a) 4’59.1014 Hz, 6’54.10-7 m; b) –1’6·10-5   V  
 
(02 uztaila) Zelula fotoelektriko baten katodoaren gainean, 2536 Å-eko uhin-luzeradun argi 
ultramoreak erasotzen du. Kobre metalikoaren atari fotoelektrikoa λ=3200 Å-ekoa dela 
izanik, kalkulatu: 
a) Elektroien ateratze-lanaren balioa, joule-tan emanda. 
b) Ateratako elektroien energia zinetiko maximoa. 
c) Fotoelektroien abiadura maximoa. 

a) 6’21.10-19 J; b) 2’22.10-19 J; c) 6’99.105 m/s 
 
(00 uztaila) a) Zein da X-izpien uhin-luzera, fotoi bakoitzak 40.000 eV-ko energia garraiatzen 
baldin badu? 
b) Zein izango litzateke elektroien energia zinetikoa, zeintzuei atxikituriko de Broglie-ren  
uhin-luzera aurreko ataleko X-izpien uhin-luzera berdina den? 

a) 3’1.10-11 m; b) 2’51.10-16 J 
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00. Efektu fotoelektrikoa. Efektu fotoelektrikoan, maiztasun-ataria aipatzen da. Zer esangura 
du? Defini ahal daiteke ere intentsitate-ataririk? Eta uhin-luzera-ataririk? Azal bitez zure 
erantzunak. 
 
98 eta 99. Efektu fotoelektrikoa. Lege esperimentalak. Efektu fotoelektrikoaren Einsteinen 
teoria. 
99. Uhin-partikula bikoiztasuna. De Broglie-ren hipotesia. 
 
(98 iraila) Zein potentzial-diferentzia aplikatu behar da kobrezko gainazal batek 1500 
angstrom-eko uhin luzeradun erradiazioa jaso ondoren igortzen duen elektroirik azkarrenak 
geldiarazteko, kobrearentzako energi ataria 4,4 eV-koa dela jakinik?. Emaitza: 3’875 V 
 
(97 iraila) 3 x 10-7 m-ko uhin-luzera duen argiak potasioaren gainean intziditzerakoan 
askaturiko elektroiek 2.03 eV- ko energia zinetiko maximoa daukate. a) Zein da fotoi 
intzidentearen energia? b) Zein da energia-ataria potasioaren elektroientzat? c) Zein da 
fotoelektroientzako gelditze-potentziala, argi intzidenteak duen uhin-luzera 4 x 10-7 m-koa 
baldin bada?. a) 6’62.10-19 J; b) 3’372.10-19 J; c) 0’996 V 
 
97. Azal ezazu efektu fotoelektrikoa. Metal baten gainazalera iristen den erradiazioaren 
maiztasuna bikoizten baldin bada, bikoiztu egiten al da ateratako elektroien abiadura?. 
Arrazonatu erantzuna. 
 
96. Argi urdinaz argiztatzean  iturri batek fotoelektroiak igortzen ditu, baina argi berdeaz 
argiztatzerakoan ez du ezer igortzen. Zer gertatuko litzateke argi gorriaz argiztatzerakoan? 
Eta argi ultramoreaz? Arrazona itzazu erantzunak. 
 
(95 ekaina) Zelula fotoelektriko baten katodoaren gainean, 2356 Å -etako uhin-luzera duen 
argi  ultramorea intziditzen ari da. Kobre metalikoaren atari fotoelektrikoa λ = 3200 Å-etan 
dagoela jakinik, kalkula itzazu: 

a) Erauzketa-lanaren balioa, jouletan. 6’21.10-19 J 
b) Egotzitako elektroien energia zinetiko maximoa 2’22.10-19 J 
c) Fotoelektroien abiadura  maximoa 6’99.105 m/s; 1’04.10-9 m? 

    
95. Uhin-gorpuzkulu bikoiztasuna. De Broglie-ren hipotesia. 
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