
NUKLEOAK ETA PARTIKULAK SELEKTIBITATEAN 
 
(08 ekaina)  Elektroi bat eta bere antipartikula, positroia, elkarrengandik 1 m-ka distantziara 
aurkitzen dira. a) Kalkulatu partikula horren arteko erakarpen elektrostatikoaren indarra, 
grabitazio-erakarpenaren indarra eta horren arteko zatidura. Partikula horiek, orain, elkartu 
egiten dira, pausagunean, eta bien masa osoa irradiatze-energia bihurtzen da, hots, bi fotoi 
berdin irteten dira. Kalkulatu: b) fotoi bakoitzaren energia osoa, eta c) fotoi bakoitzaren uhin-
luzera eta maiztasuna. 

Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m²/kg² 
Coulomb-en konstantea: K = 9x109 Nm²/C² 

Planck-en konstantea: h = 6,26x10-34  J.s 
Positroiaren masa = elektroi~aren masa = 9,1x10-31  Kg 

Elektroiaren karga = -1,6x10-19  C 
Positroiaren karga = elektroiaren karga, baina zeinu positiboarekin 

 
(04 uztaila) 800 MW-eko potentzia duen zentral nuklear batek, isotopo fisionagarrian %3-raino 
aberastutako uranioa erabiltzen du erregaitzat (U-235). 
a) Zenbat fisio gertatu behar dira segundoko? (2’5·1019 fisio/s.). 
b) Zenbat tona erregai kontsumituko ditu urte batean?. (10’254 Tn) 

(U-235 nukleo baten fisioan 200 MeV askatzen dira) 
Elektroiaren karga: e = -1,60 x 10-19 C 

Avogadro-ren zenbakia: N = 6,023 x 10-23 atomo/mol 
 
(01 ekaina) Kalkula bedi 500 MW-ko potentzia elektrikoa duen fusiozko zentral hipotetiko 
batek egunero behar duen deuteriozko masa, non energia   
prozesuarekin lortzen en,  %30-ko etekinarekin. 

 
Em: (0’09263 Kg deuterio)                           Deuterioaren masa atomikoa: 2,01474 u 

 Helioaren masa atom ikoa:    4,00387 u 
1 u = 1.66· 10-27 kg. 

 Avogradoaren zenbakia: N = 6.02· 1023  atomo/mol 
    226 

(00 ekaina) Radona (Rn) sortzeko 88Ra delakoaren nukleo baten desintegrazioan, alfa partikula 
bat igortzen da, 6,52·10-12 m-ko uhin-luzeradun gamma-izpi bakar batekin batera. 
a) ldatz bedi Radioaren desintegrazioaren erreakzioa. 
b) Kalkula bedi aipaturiko gamma-izpi horren energia maximoa, MeV-tan. (0’190 MeV) 
c) Kalkula bedi aurreko erreakzioan gertaturiko masa-defektua, ganrma-izpiaren   

igorpenaren ondorioz. (0‘0002 u) 
Planck-enn konstantea : h = 6,62 .10-34 J.s 

Eleklroiaren karga : e = 1,6 . 10-19 C 
 
(99 ekaina) Bismuto-210 delakoak (Z=83) β partikula bat igorriz gero polonioan 
bihurtzen da. Polonio honek, bere aldetik, α partikula bat igortzen du, eta berunaren 
isotopo batean bihurtzen da. 
a) Idatz itzazu desintegrzzio hauei dagozkien erreakzioak. 
b) Bismuto-210 delakoaren erdi-bizitza 5 egunekoa baldin bada eta hasieran substantzia 
honen mol oso bat baldin badugu, zenbat nukleo desintegratuko dira l0 eguneko epean?  
Avogadro-ren zenbakia: N = 60,22· 1022 atomo · mol –1  (4’51·1023 nukleo) 
 
(99 uztaila) Hidrogeno-bonbak eztanda egiten duenean, erreakzio termonuklear bat gertatzen 
da non, deuterio eta litiozko nukleoetatik, helio-4 delakoaren nukleoa sortzen den, gainera 
neutroi bat askatzen delarik. 
a) Idatz bedi goian aipaturiko erreakzio nuklearra. 
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b) Kalkula bedi erreakzio horretan dagoen masa-defektua, masa atomikozko 
unitateetan.(0’01522 u) 
e) Determina bedi heliozko nukleo baten sorreran askatutako energia erreakzio horren bitartez.  
(7’113 MeV)  

  Heliozko nukleoaren masa : 4,00388 u  
Litiozko nukleoaren masa : 7,01700 u 

  Deuteriozko nukleoaren masa : 2,01474 u   
Neutroiaren masa : 1,0087 u 

  1 u = 1,66.10-27 kg. 
 
(96 ekaina) Zenbait baldintzapean elektroi batek eta positroi batek talka egiten dutenean, 
partikula bien masa osoa energia erradiatzailetan bihurtzen da, energia berdineko bi fotoi 
sortzen direlarik. Lor bitez: 
 a) Sorturiko energia osoa, elektroivoltatan adierazita. (1’024 MeV) 
 b) Fotoiei dagozkien uhin-luzera. (2’29·10-12 m) 

Plank-en konstantea: h = 6,62·10-34 J·s 
Positroiaren masa = elektroiaren masa 

 
 
 

Fusio-erreakzioak. Nondik dator askatzen den energia? Fusiotik datorren energia 
lortzeko abantailak eta eragozpenak. 
 
Deskribatu erradioaktibitate naturalaren fenomenoa. Zeintzuk dira erradioaktibitateak 
organismoaren gainean dituen eraginak? Zein da erradiazio-motarik kaltegarriena? Azal bitez 
zure erantzunak. 
 
Fusio-erreakzioak. Nondik dator askatzen den energia? Fusiotik datorren energia 
lortzeko abantailak eta eragozpenak. 
 
Jatorri nuklearra duen energia. Deskriba ezazu fisio-erreakzioen eta fusio-erreakzioen arteko 
ezberdintasunak. 
 
Nukleo atomiko baten masa, bera osotzen duten nukleoien masen batura baino handiagoa ala 
txikagoa al da?. Azal ezazu nukleoan gertatzen den lotura-energiaren kontzeptua, eta bere 
egonkortasunarekin duen erlazioa ere. (hiru bider) 
  
Deskriba ezazu erradioaktibitate naturalaren fenomenoa. Zein eragin du erradiazioak 
organismoaren gainean? Zein erradiazio-mota da kaltegarriena? Arrazonatu zure erantzuna. 
 
Deskriba ezazu fusio nuklearra zer den. Esan sortzen den energiaren jatorria zein den. Energia 
nuklearrak dituen abantailak eta planteiatzen dituen eragozpenak. 
 
Masa-defektua eta lotura-energia. Atomoen egonkortasuna 
 
Fisio nuklearra. Jatorri nuklearra duen energiaren abantailak eta eta lorpenak. 
 
Fusio nuklerreko erreakzioak. Nondik dator askatzen den energia?. Fusiotik sortzen den 
energiaren ekoizpenaren abantailak eta eragozpenak 
 
Nukleoen egonkortasuna. Masa-galera eta lotura-energia. 
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Deskribatu erradioaktibitate naturalaren fenomenoa. Zeintzuk dira erradioaktibitateak 
organismoaren gainean dituen eraginak? Zein da erradiazio-motarik kaltegarriena? Azal bitez 
zure erantzunak. 
 
Fusioa eta Fisio Nuklearreko erreakzioak. Antzekotasunak eta desberdintasunak. Abantailak eta 
eragozpenak. Nondik dator erreakzio horietan askatzen den energía? 
 
Nukleo atomikoen egonkortasuna. Masa~defektua eta lotura-energia. 
 
Deskribatu erradioaktibitate naturalaren fenomenoa. α, β eta γ izpiak. Desintegrazio 
erradioaktiboaren Soddy eta Fajans-en legeak 
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