
UHIN ELEKTROMAGNETIKOAK SELEKTIBITATEAN 
 
Planck-en ktea: h = 6,62·10-34 J·s; Elektroiaren masa: 9,10· 10-31 Kg,   
Elektroiaren karga elektrikoa: -1,6·10-19  C  1 Å: 10-10 m; 1 nm = 10 -9 m 
 
(2011 ekaina) P2. 5 mW-eko potenzia izendatua duen laser batek bere potentziaren % 15 bakarrik 
igortzen du 650 nm-ko uhin-Iuzerako argi gorri gisa. Kalkula ezazu: 
a) fotoi bakoitzaren maiztasuna eta energia, 
b) segundo bakoitzean igorritako fotoi-kopurua, eta 
c) uhin-Iuzera eta abiadura, argiak 1,35-ko errefrakzio-indizea duen beira bat zeharkatzen duenean. 
Datuak: Elektroiaren karga, Planck-en konstantea, h  eta 1nm  
Emaitzak: a) 4’6 1014 Hz, 3’05 10-19 J/fotoi b) 2’45 1015 fotoi c) 480 nm, 2’22 108 m/s 

(2010 uztaila) Eguzkitiko argiaren intentsitateak 1.400 W/m2 balio du, gutxi gorabehera  
lurrazalean. Fotoien batez besteko energia 2 eV bada, kalkulatu:  
a) fotoi bakoitzaren batezbesteko maiztasuna.  (4,83·1014 Hz) 
b) batez besteko energia horri dagokion uhin-Iuzera. (6.21·10-7  m) 
c) 1 m2-eko azaleran jotzen duen fotoi-kopurua ordu bakoitzeko. (1,575·1025  fotoi/m2h). 

 
(2009 ekaina) Argi-sorta monokromatiko bat, 5 x 1014 s-1 -ko maiztasunekoa. nb= 1,55. errefrakzio-
indizea duen beira baten barrena hedatzen da, eta ‘beira/ur’ banantze-gainazal laun batean erasotzen du 
Uraren  errefrakzio-indizea nu=1,33 da. a)  Zenbatekoa behar du izan argi-sortak gainazal horrekin 
osatzen duen eraso--angeluak islapen osoa gerta dadin? Egizu marrazki bat . b) Kalkulatu argiaren 
abiadura eta uhin-luzera ingurune bakoitzean. Em: 59,1º; 1.94·108 m/s; 2.26·108 m/s. 
 
(2009 uztaila) Fotoi batek 2 eV-eko energia duo a) Kalkulatu fotoiaren maiztasuna, b) Kalkulatu 
fotoiaren uhin-Iuzera hutsean eta n=1,45-ko errefrakzio-indizea duen ingurune material batean. 
Espektro elektromagnetikoaren zein eskualdetan aurkitzen da? 
[Datuak: Planck-en ktea: h = 6,62·10-34 J·s; Elektroiaren karga elektrikoa: -1,6·10-19  C] 
Em: 5.08·1014 Hz; 5.9·10-7  m; 4.07·10-7   
 
(2008 uztaila) Argi-uhin batek 6x1014 s-1-ko maiztasuna du, eta likido bat zeharkatzen du. Likido 
horren barruan, argi-uhinaren uhin-luzera 3x10-5 cm da. a) Zer abiadura du argiak likido 
horretan?, b) Zer uhin-luzera izango du hutsean?, eta c) Zer errefrakzio-indize du likidoak 
maiztasun horretarako?. Em: vl = 1.8·108 m/s; 500 nm; 1,66. 
 
(2007 ekaina) Batezbestez, argi ikusgarriaren uhin-luzera 550 nanometrokoa da. Kalkulatu fotoi 
bakoitzak garraiatzen duen energia. 50 W-eko lanpara elektriko batek igortzen duen energiatik %a 2 
espektro elektromagnetikoaren alde ikusgarrian igortzen badu, zenbat fotoi igortzen ditu lanparak 
segundoko? Zer gertatzen da lanparak xahutzen duen gainontzeko energiarekin? 
1 nanometro = 10-9 m, Em: 3,6· 10-19 J; 2,77·1018 fotoi/s.; Berotan eta beste erradiazio ezikuskorretan. 
 
(2006 ekaina) Erradiazio elektromagnetiko monokromatikozko iturri batek f = 5,88 x 1014 Hz-
ko maiztasuneko argia igortzen du, l0 W-ko potentziarekin. Kalkulatu: a) bere uhin-luzera, b) 
fotoi bakoitzaren energia, eta c) segundo bakoitzean igorritako fotoi-kopurua.. Em: = 0’51 
nm; = 3,58· 10-19 J; = 2,56· 1019 fotoi/s. 
 
(2005 ekaina)  Uretan barrena hedatzen ari den argi-izpi bat uraren azotera (launa bera) heltzen da. 
Uraren erreftakzio-indizea n2 = 1,33 da. Kanpoko ingurunea airea bada (n1 = 1): 
a) Kalkulatu zein izan behar den eraso-angelurik txikiena islapen osoa gerta dadila. (48’75º) 
b) Eraso-angelu honetarako, kalkulatu errefrakzio-angelua kanpoko ingurunea beira bat balitz (n3 = 

1,5). Gerta ahal daiteke islapen osoa kasu honetan?( (41’81º. Ez) 
c) Aurkitu argiaren abiaduraren balioak uretan eta beiran. (vu = 2’26.108 m/s; vb = 2.108 m/s) 
Oharra: Kontsideratu airearen eta hutsaren propietate optikoak berdinak direla: c = 300.000 krn/s 
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(2004 ekaina) .- a) Zenbat energia darama argi ikuskorraren fotoi 'ertain'  batek, bere uhin-luzera 5 x  
10-7 m-koa bada?. (3’972.10-19 J) 

b) Kalkula bedi 100 W-ko lanpara batek segundo bakoitzeko igorritako argi ikuskorreko fotoi 
kopurua, bere potentziaren % l-a~bada argi ikuskorrez igortzen duena.( 2’52.1018 fotoi) 

 
(2004 uztaila) Kalkula bedi 200 MeV-eko energía duen fotoi baten maiztasuna eta esan bedi uhin 
elektromagnetikoen espektroaren zein zonaldearen barruan dagoen. (4’83.1022 Hz;  γ izpiak) 
b) Kalkula bitez fotoi horren uhin-luzera eta momentu lineala. (6’21.10-15 m; 1’07.10-19  kgm/s) 
 
(03 uztaila)  Etxeko mikrouhin-labe batek 500 W ematen ditu 2450 MHz-ko maiztasunera. 
a) Zenbatekoa da erradiazio honen uhin-luzera? (0’1224 m) 
b) Zenbatekoa da igorritako fotoi bakoitzaren energia? (1’62·10-24 J) 
c) Zenbat fotoi igortzen ditu magnetroiak segundo bakoitzeko? (3’08·1026 fotoi) 
 
(02 ekaina) 400 nm-ko uhin-Iuzera duen argi-sorta batek 100  W·m-2-ko intentsitatea du. 
a) Zein da argi-sortaren fotoi bakoitzaren energia? (Em: 3’1 eV) 
b) Zein da argi-sortaren perpendikularra den 1 cm²-ko gainazal batera heltzen den energia 
minutuko? (Em: 0’6 J/min) 
c) Zein da gainazal horretara heltzen den fotoi-kopurua segundoko?. (Em: 2’01·1016 fotoi) 
 
(02 ekaina) Beirazko gainazal batek (nv = 1,50) ur-geruza bat du bere gainean (na=1,33). Beiran zehar 
hedatzen den argi-izpi monokromatiko batek, beira eta ura banantzen duen gainazalean erasotzen du. 
a) Lor bedi argi-izpiaren eraso-angelua  islapen osoa gerta dadin. Marraz bedi eskema bat. 
b) Zein izango da argiaren abiadura ingurune bakoitzean? 
 Emaitzak: 62° 27’ 26”; 2·108  m/s; 2’26·108 m/s 
 
(01 ekaina)  Eguztiko argiaren intentsitatea Lurraren gainazalean 1400 W·m-² ingurukoa da. Fotoien 
batezhesteko energia 2 eV-koa dela suposatuz. 
a) Kalkula bedi Lurraren gainazaleko metro karratu bakoitzeko iristen den fotoi-kopurua: 4’38·1021 fot 
b) Zein da fotoien batazbesteko energia horri dagokion uhin-luzera?: 6’2 ·10-7  m 
 
(99 uztaila) Argi-iturri bat piszina baten ur-gainazalaren azpitik bi metrora aurkitzen da, eta ertzetik 

1.5 metrora. Piszina urez guztiz beteta dago.  
a) Zein angeluaz irtengo da argia uretatik piszinaren ertz horretan? (52° 36’ 22”) 
b) Zein izango da piszinaren itxurazko sakonera kanpoan (eta ertzean) dagoen behatzaile 

batentzat? (1’1 m) 
c) Marraz bitez argi-izpien ibilbideak. 

      Uraren errefrakzio-indizea airearekiko: n = 1,33 
(1997 ekaina) 6 x 1014 s-1-ko maiztasuna duen argi-uhin batek, likido bat zeharkatzen du. Bertan, argi-
uhinaren uhin-luzera 3 x 10-5 cm-koa du. 

a) Zein da argiaren abiadura likido horretan? (1’8.108 m/s) 
b) Zein da argi-uhinak hutsean duen uhin-luzera? (5.10-7 m) 

Zein da likidoaren errefrakzio-indizea rnaiztasun honetarako? (1’67) 
 
(1996 ekaina) Urmael baten hondoan, 1 m-tako sakoneran, norabide guztietan izpiak igortzen duen 
puntu argitsua aurkitzen da. urmaelaren gainazalean, zirkulu argitsua ikusten da, airera igarotzen diren 
izpi errefraktatuei esker. 

a) Marraztu, arrazonatuz, argi-izpien ibilbideak. 
b) Kalkula bedi zirkuluaren erradioa (1’134 m) [Datua: Uraren errefrakzio-indizea = 4/3 ], 

 
(1995 Iraila) Espektro ikuskorraren uhin-luzerak, 4000 eta 7000 Å-etako tartean daude. 
a) Kalkula ezazu maiztasun-tartea. (4’28 - 7’5)·10-14 s –1   
b) Kalkula ezazu energía fotonikoen tartea, (2’83 - 4’97)·10-19 J 
c) Zein da 5 eV-tako energía duen fotoi baten uhin-luzera? Espektro elektromagnetikoaren 
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zein partetan dago? 2482’5 Å 
d)  Trantsizio molekularretan, l eV baino energia txikiagoko fotoien igorpena edo zurgapena gertatzen 
da. Erradiazio hau espetro elektromagnetikoaren zein atali dagokio, infragorriari ala ultramoreari? 
12412’5 Å 
 
 
 
 
Teoria: 
 
- Soinu-uhinak eta argi-uhinak. Antzekotasunak eta desberdintasunak 
- Deskribatu uhinen polarizazioaren fenomenoa. Zer uhin-mota polariza daiteke? 
    Polariza daiteke soinua? Eta argia? 
- Argiaren izaera ondulatorioa eta gorpuzkularra. Aipatu izaera bakoitzean agertzen den fenomenoak. 
- Argiaren izaeraren inguruko teoriak. Teoria hauek sostengatzen dituzten gertaera 
esperimentalak. 
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