
 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Projecte Física en context  1/41 

Unitat 8   Un viatge al·lucinant 
 

1. Física nuclear 

Q1: 

a) Completeu la taula  

  

 

 

 

 

b) El I-123 ja que té una vida mitjana de 13 h i les probes mèdiques, en general, tenen 
una durada inferior. 

Q2: 

Cerca d’informació 

Q3: 

Una partícula alfa és el nuci d’un àtom d’Heli-4 (2 protons i 2 neutrons). No té els dos 
electrons que té l’àtom i sempre té 2 neutrons. 

Q4: 

  KThUU 40
19

232
90

238
92

235
92  

Q5: 

 
 eSrRb 0
1

87
38

87
37    desintegració beta 

Q6: 

 83
212Bi 81

208Tl2
4He    desintegració alfa 

 ePoBi 0
1

212
84

212
83      desintegració beta 

Q7: 

 90
227Th 88

223Ra2
4He ;  88

223Ra 86
219Rn2

4He ;   86
219Rn 84

215Po2
4He ;  

84
215Po 82

211Pb2
4He  

 

Isòtop Z N A Vida mitjana Altres 

I-129 53 76 129 15,7106 anys radioactiu 

I-131 53 78 131 8,04 dies radioactiu 

I-127 53 74 127 Estable estable 

I-123 53 70 123 13 h radioactiu 
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Q8:  

N  No

1

2








n

  on n és el nombre de períodes de semidesintegració que han 

transcorregut,  N el nombre d’atoms que romanen en la mostra i No el nombre 
d’àtoms inicial.  

Q9: 

500, 250, 125. Després de “n” períodes en queden N  No

1

2








n

. 

Q10: 

 Gràfic: 

  

 

 

 

 

 
En el comentari es pot indicar que als 12000 anys la quantitat de Radi-226 serà 
insignificant, per contra, per a temps molt petits la disminució de la quantitat de C-14 
serà difícil de detectar. 

 

Q11: 

 6586 s 

Q12: 

Cerca d’informació. 

Q13: 

  a) 86
219Rn 84

215Po2
4He  

 b)  14,47 hores 

 c)  0,014 g 

Q14: 

0,910-3 g 
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Q15:  

Les plantes l’absorbeixen de l’aire mentre viuen i els animals també i a més per ingerir 
plantes. 

Q16: 

a)  1,2110-4 anys-1 

b)  10544,6 anys 

Q17:  

 1 u = 931,3 MeV 

Q18: 

- 92,2 MeV (el signe negatiu significa que el nucli de carboni és més estable que els 
seus components per separat).   

Q19: 

a) -0,1331 u 

b) -1,9893·10-11 J 

c) -1,2433·10-12 J 

Q20: 

-7,19 MeV 

Q21: 

Bor: -1,11·10-12 J/nucleó 

Radó:-1,23·10-12 J/nucleó 

És més estable el radó perquè l’energia d’enllaç és més petita (més negativa) i per tant 
costa més arrencar un nucleó del nucli. 

Q22: 

9,59 MeV 

Q23: 

2,946·10-11 J 
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Q24: 

7,3649·10-14 J 

Q25:  

a) 1,211037 J 

b)  1,351020 kg 

c)  6,78·10-9 % 

d)  0,07 % 

Q26: 

a)  0
0

0
0

4
2

0
1

1
1 6224  

 eHeeH  

b)  4,5210-29 kg 

c)  4,4110-12 J per nucli d’He 

d)  3,781038 nuclis d’H cada segon 

e)  1,31010 anys aproximadament. 

Q27  

Els radiofàrmacs han de ser de substàncies radioactives adients per ser absorbides en 
l’òrgan o teixit a diagnosticar.  El període de semidesintegració ha de ser tal que que es 
permeti de realitzar la prova (suficient temps per realitzar-la i amb un senyal prou intens 
per ser detectada pels sistemes de detecció emprats).  A més, un cop finalitzada la 
prova, cal que el radioisòtop s’elimini el més aviat possible del cos del pacient per no 
ocasionar-li efectes secundaris.  

Q28 

a) 1/16 

b) En les radiografies la font és exterior al cos i veiem les “ombres” dels ossos. En les 
gammagrafies els raigs gamma s’emeten des de l’interior dels ossos, que apareixen com 
a fonts de radiació.  Des del punt devista del seu ús, les radiografies generen imatges 
que donen informació sobre l’anatomia de la zona explorada pel diagnòstic posterior. 
En canvi les gammagrafies mostren una baixa resolució anatòmica, però són molt bones 
per obtenir imatges de tipus funcional. 
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Q29  

Cal deixar clar que hi ha una desaparició biològica del glòbuls vermells superposada 
amb una desintegració radioactiva del marcador Crom 51. 
Els dos processos tenen (casualment) el mateix temps de vida mitja (28 dies) de manera 
que, en un organisme sa, al cap de 28 dies quedaran la quarta part del glòbuls marcats 
inicialment perquè n’hauran desaparegut la meitat (per mort biològica) i d’aquesta 
meitat només en quedarà la meitat de marcats amb Crom 51 (per desintegració 
radioactiva). 
Així doncs com que a la gràfica observem que als 28 dies han disminuït al 25 %, 
l’organisme analitzat està completament sa. 

 

2. La nova física 

Q30: 

4,1410-15 eVs 

Q31: 

 

 

 

 

 

 

 

Q32 

a) 3,871014 Hz 

b) 7,781014  (fotons per segon) 

c) Si l longitud d’ona del fotó és inferior, l’energia serà més gran i s’emetran menys 
fotons per segon. 

Q33: 

 0,03 nm; 6,6210-15 J 

Q34: 

L’energia transferida per accelerar l’electró i el protó en una determinada ddp és la 
mateixa i igual a 810-15 J, o bé 5000 eV. 

Color Longitud d’ona 
 / nm 

Freqüència 
f / Hz 

Energia del fotó 
E / J 

Infraroig 775 3,871014 2,5710-19 
Vermell 656 4,571014 3,0310-19 
Groc 590 5,081014 3,3610-19 
Verd 486 6,171014 4,0910-19 
Blau 434 6,911014 4,5810-19 
Violeta 410 7,321014 4,8510-19 
Ultraviolada 389 7,711014 5,1110-19 
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Q35: 

Velocitat de l’electró = 4,2107 ms-1, velocitat del protó = 9,8105 ms-1 

 

Q36: 

51014 Hz i E = 3,3110-19 J = 2,07 eV; sí que es produeix efecte fotoelèctric. 

Q37: 

fo = 6,031014 Hz  i   = 4,9710-7 m = 497 nm 

Q38: 

a)  Ef = 3,62·0-19 J = 2,26 eV 

b)    =  3,1510-19 J = 1,97 eV 

c)  Ec = 4,7010-19 J = 0,29 eV 

d)  V = 0,29 V 

Q39: 

a) Amb llum vermella no emet electrons perquè és d’una freqüència menor que la llum 
ataronjada i no es produirà efecte fotoelèctric. 

b) Amb llum ultraviolada sí n’emetrà perquè és d’una freqüència més gran que la llum 
blava i es produirà efecte fotoelèctric. 

 

Q40: 

1,410-34 m 

Q41: 

0,388 nm 

Q42: 

5,9105 ms-1; 1,2 nm 

Q43: 

La longitud d’ona associada a l’electró és molt més gran que l’associada a la pilota de 
beisbol.  La longitud d’ona  de la pilota és tan petitat que el comportament ondulatori 
pot ser negligit. 

Partícula Massa 
m/kg 

Càrrega 
Q / C 

Protó 1,67210-27 + 1,610-19 
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Q44 

  

 

 

 

 

 

 

Q45: 

3·10-10 J; 1,8 1017 J. 

 

Q46: 

 Perquè si queden i es troben s’anhilaran. 

 

Q47: 

Cerca d’informació. 

 

Q48: 

Cerca d’informació. 

 

Q49: 

30,210-6 s 

 

Q50: 

9040 m; 600 m 

 

Q51: 

0,914 m 

 

Q52: 

1,25 hores 

 

3. Model Estàndard 

Q53: Cerca d’informació 

Q54: 

Neutró 1,67410-27 0 
Electró 9,11310-31 - 1,610-19 
Antiprotó 1,6710-27 - 1,610-19 
Antineutró 1,67410-27 0 
Positró 9,11310-31 + 1,610-19 
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Fermi National Aaccelerator Laboratory (Fermilab, Figura 1) està als Estats Units a la 
ciutat de Batavia, prop de Chicago (Illinois). 

 Experiments:     Tevatron collisionador protó-antiprotó. 

 MiniBooNE: Mini Booster Neutrino Experiment (per observar les 

oscillacions dels neutrins) 

 Sciboone: SciBar Booster Neutrino Experiment  (per mesurar algune 

característiques dels neutrins) 

 MINOS: Main Injector Neutrino Oscillation Search (per estudiar les 

oscillacions dels neutrins) 

 MINERνA: Main INjector ExpeRiment with νs on As (per mesurar les 

interaccions de baixa energia dels neutrins)  

 NOνA: NuMI Off-axis νe (per detectar neutrins) 

 MIPP: Main Injector Particle Production 

  

Figura 1 Fermilab in the USA 

 

Q55: 

Protó està format per dos quarks “up” i un quark ‘down”:   

Càrrega del protó (uud) = 2/3 + 2/3 + (-1/3) = 3/3 = 1   

 

Q56: 

Neutró: (udd), cárrega del neutró (udd) = 2/3 + (-1/3) + (-1/3) = 0 

 

Q57: 

Antiprotó: p  (uud) i antineutró: n  (udd) 

 

Q58: 
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Cerca d’informació. 
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Q59: 

a)  forta (quark – antiquark)  b)  gravitatòria (Terra – Sol) 

c) electromagnètica (agulla – Terra) d)  forta i electromagnètica (neutró – protó) 

e) gravitatòria (saltador – Terra) f)  electromagnètica (electrons – ànodes) 

g)  feble (neutrí – nucli)  h) gravitatòria (esquiador – Terra) 

i) gravitatòria (satèllit – Terra) j) gravitatòria (saltadora– Terra) 

 

 

4. Una mirada a l’univers 

Q60:   

 a) Any-llum: distància que recorre la llum en un any 

Unitat astronòmica (u.a.): distància mitjana entre la Terra i el Sol, aprox. Una 150 
milions de km 

Pàrsec (pc): significa parallax d’un segon d’arc i és la distància a la que una unitat 
astronòmica veu un angle d’1 segon d’arc (un estel es troba a 1 pàrsec si el seu parallax 
és igual a 1 segon d’arc, Figura 2) 

b)  1 any-llum  63.241 u.a.  0,3066 pc  9,461015 mç 

1 u.a.  4.848110-6 pc  15,81310-6 anys-llum 149,60109 m 

1 parsec  206.265 u.a.  3,26 anys-llum 3,08571016 m 

Distància Sol-Terra = 1 u. a.  4.848110-6 pc  15,81310-6 anys-llum     149,60109 m 

 

Q61:  

 Proxima Centauri és la segona estrella més propera a la Terra després del Sol. Es troba 
a 4,22 anys-llum = 2,67106 u.a. = 1,29 pc = 3,991012 km. 

Consulteu la pàgina web http://www.atlasoftheuniverse.com/catala/12lys.html per 
trobar d’altres estrelles. 

Q62: 

Extreure del text. 
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Q63: 

Perquè s’hi produïen modificacions essencials en la composició de l'Univers degut a les 
combinacions que tenien lloc. 

 

 

Q64: 

La temperatura va disminuïnt (l’univers es refreda amb el temps) i la densitat també va 
disminuint (l’univers es dilueix). La mida, en canvi, de moment va augmentant (univers 
en expansió). 

 

5. Del més petit al més gran 

 
Q65: 
 
a) 2,54·10-20 J 
b) 3,32·1017 fotons/min 
 
Q66: 
 
3202,7 anys 
 
Q67: 
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Q68: 
 

 
 
Q69:  
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Q70: 
 

 
 
Q71: 
 

 
Q72: 
 

 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Projecte Física en context  14/41 

 
Q73: 

 
Q74: 
 

 
 
Q75: 
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Q76: 

 
Q77: 

 
 
Q78: 
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Q79: 
 

 
 
Q80: 
 

 
 
Q81: 
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Q82: 

 
Q83: 
Una gammagrafia òssia és una prova diagnòstica que consisteix a injectar per via 
intravenosa una substància que conté un cert isòtop radioactiu que es diposita en els 
ossos i que emet raigs gamma. La radiació emesa es detecta amb una gamma-càmera 
que escaneja el cos i pren imatges de la quantitat de l’isòtop acumulada en els ossos. En 
aquest tipus de gammagrafies s’utilitza el tecneci 99 com a radioisòtop. 
Quant s’haurà reduït el nombre de nuclis de l’isòtop injectat al cap d’un dia? 

El Tc99
43 prové de la desintegració beta d’un altre element. Indiqueu el nombre de protons 

i neutrons del nucli del qual prové. 

Dadest1/2( Tc99
) = 6,00 h. 
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Q84: 
L’americi (Am) es l’element de nombre atòmic 95. Els primers àtoms d’americi 241 van 
ser produïts el 1944 per Glenn Theodore Seaborg i els seus col·laboradors fent servir un 
seguit de reaccions nuclears a partir del plutoni (Pu). A continuació, es mostren, 
incompletes, les dues ultimes etapes del procés: 

PuXPu a
b

241
94

240
94   

YAmPu c
d241

95
241
94  

a) Determineu els valors dels coeficients a, b, c i d. Quin nom te la partícula que el Pu-
240 ha capturat en la primera reacció? Com s’anomena la desintegració descrita en la 
segona reacció? 
b) Calculeu el percentatge de nuclis de Am-241 que s’han desintegrat des del 1944 fins 
ara. 
Dada: Període de semidesintegració de l’americi 241, t1/2 = 432 anys 
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Q85: 
La radioactivitat es un mitja fiable per a calcular l’edat de les roques i minerals que 
contenen isòtops radioactius concrets. Aquest sistema de datació radiomètrica ens 
permet mesurar el temps geològic. Un d’aquests mètodes es basa en la desintegració de 

l’isotop K40
19  (potassi) en Ar40

18  (argo). El rellotge potassi-argo comença a funcionar 
quan els minerals que contenen potassi cristal·litzen a partir d’un magma o dins una 

roca. En aquest moment, els nous minerals contenen K40
19  i no contenen Ar40

18 . A 

mesura que passa el temps, el K40
19 es desintegra i tots els atoms de Ar40

18 que trobem en 

el mineral en un temps posterior a la formació provenen de la descomposició del K40
19 . 

Escriviu la reaccio nuclear de l’emissio de particules β de l’isotop K40
19 . 

b) En una roca s’han trobat 10,0 g de K40
19 i 10,0 g de Ar40

18 . Quina quantitat de 19 40K 
hi haurà quan hauran transcorregut 5,00·109 anys? Fent servir la datació radiomètrica 

basada en el potassi-argo, digueu quina edat te la roca. Considereu que el K40
19 es 

desintegra nomes en Ar40
18 . 

Dada: Periode de semidesintegracio del K40
19 , t1/2 = 1,25·109 anys 
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Q86: 
En una experiència, enviem radiació ultraviolada contra una placa de plom i produïm 
efecte fotoelèctric. Els electrons que es desprenen de la placa son frenats totalment per 
una diferencia de potencial elèctric que depèn de la longitud d’ona de la radiació 
ultraviolada incident. A partir de les mesures efectuades sabem que quan la longitud 
d’ona es 1,50·10-7 m, la diferencia de potencial que frena els electrons es de 4,01 V, i 
quan la longitud d’ona es 1,00·10-7 m, la diferencia de potencial de frenada es de 8,15 
V. Calculeu: 
a) Per a cada longitud d’ona, la velocitat màxima amb que els electrons son extrets de la 
placa de plom. 
b) L’energia mínima (funcio de treball) necessària per a extreure un electró de la placa 
de plom. Determineu la constant de Planck a partir d’aquestes dades. 
Dades: Q(electró) =-1,60·10-19 C; c = 3,00·108 m·s-1; m(electró) = 9,11·10-31 kg 
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Q87: 
El poloni 210 es un emissor de partícules α que es troba a la natura i que també es pot 
obtenir en laboratoris nuclears a partir del bombardeig del bismut 209 amb neutrons. El 
període de semidesintegració son 138 dies. 
Escriviu la reacció de desintegració del poloni 210 si sabem que, en desintegrar-se, 
produeix un isòtop del plom. Quina es la constant de desintegració del poloni 210? 
Si una mostra conte 5 mg de poloni 210, quina quantitat de poloni 210 quedarà desprès 
de 20 dies? 
Dades: Nombres atòmics i símbols químics del poloni Z(Po) = 84 i del plom Z(Pb) = 82 
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Q87: Disposem d’un tub de buit com el de la figura. L’elèctrode A es fet de potassi, que 

te W0 = 2,29 eV com a valor de treball d’extracció. 

a) Determineu la velocitat amb que surten els electrons arrancats de l’elèctrode A quan 

l’il·luminem amb llum de color violat de 400 nm de longitud d’ona. 

 
b) A continuació canviem l’elèctrode A per un altre que es fet d’un material desconegut. 

Per tal de determinar de quin material es tracta, l’il·luminem un altre cop amb 

la mateixa llum d’abans, i determinem que el potencial de frenada dels electrons de 

l’elèctrode A es Vf = 0,17 V. Determineu el treball d’extracció del material i indiqueu 

de quin element es fet a partir de la taula de valors següent: 

 
 

Dades: Massa de l’electro, melectro = 9,11·10−31 kg; Constant de Planck, h = 6,63·10−34 

J·s; Velocitat de la llum, c = 3,00 × 108 m·s–1; 1 eV = 1,60·10–19 J 
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Q88: El iode pot ser un radiofarmac. L’isotop I123
53 es una font de raigs gamma. S’injecta 

al pacient per poder obtenir imatges gammagràfiques. Aquest radioisòtop te un període 
de semidesintegracio de 13,2 h. 

a) Quina fraccio de I123
53 resta al cos 24,0 hores desprès d’injectar el fàrmac? 

b) En un altre proces, el I123
53 també pot produir Xe123

54 . Escriviu l’esquema del procès 

nuclear. Quina partícula s’emet? 

 

 
 
Q89: A l’espectroscòpia de fotoemissió ultraviolada (UV), il·luminem les mostres amb 
un feix de radiació UV i analitzem l’energia dels electrons emesos.  
a) Hem il·luminat una mostra amb radiació de longitud d’ona λ = 23,7 nm i els 
fotoelectrons analitzats tenen una energia cinètica màxima de 47,7 eV. Calculeu la 
funció de treball del material analitzat en J i en eV.  
b) Determineu el llindar de longitud d’ona per a aquest material. Com canviaria aquest 
llindar de longitud d’ona si es dupliqués la potència del feix de radiació UV?  
Dades: h = 6,63·10–34 J·s; 1 eV = 1,60·10–19 J; c = 3,00·108 m·s–1 
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Q90: En un jaciment arqueològic es troben unes restes òssies antigues d’animals. Un 
gram d’aquestes restes conté 9,5·108 àtoms de carboni 14. L’anàlisi d’una mostra actual, 
de la mateixa massa i de característiques similars, revela que, en el moment de la mort 
dels animals, els ossos tenien 6,9·109 àtoms de C-14/gram.  
a) Determineu l’antiguitat de les restes si sabem que el període de semidesintegració del 
C-14 és de 5760 anys.  
b) Escriviu l’equació nuclear de la desintegració (amb emissió de β–) del C-14 i 
incloeu-hi els antineutrins. Calculeu el defecte de massa per nucleó de C-14.  
Dades: c = 3,00·108 m·s–1; Nombres atòmics: Be, 4; B, 5; C, 6; N, 7; O, 8; F, 9 
 

 
 

 
 
Q91: L’any 2006, l’exespia rus del KGB Aleksandr Litvinenko va ser víctima d’un 
enverinament amb poloni 210 i es va convertir en la primera víctima confirmada que 
moria per la síndrome de radiació aguda. El poloni 210 és un emissor de partícules α 
que es troba a la natura i que també es pot obtenir en laboratoris nuclears.  
a) Escriviu la reacció de desintegració del poloni 210, si sabem que en desintegrar-se 
produeix un isòtop del plom.  
b) El període de semidesintegració efectiu en el cos humà del poloni 210 és de 37 dies. 
Si suposem que la dosi que van subministrar a Litvinenko va ser de 5 mg, quina 
quantitat de poloni 210 hi havia en el seu organisme quan va morir, Aleksandr 
Litvinenko  
Dada: Símbols químics i nombres atòmics del poloni Z(Po) = 84 i del plom Z(Pb) = 82 
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Q92: Una porta s’obre i es tanca mitjançant un dispositiu fotoelèctric. La longitud d’ona 
de la radiació electromagnètica utilitzada és de 850 nm i l’energia mínima d’extracció 
del material fotodetector és d’1,20 eV. Calculeu: 
a) L’energia cinètica dels fotoelectrons emesos i la longitud d’ona de De Broglie 
associada a aquests electrons. 
b) La longitud d’ona que hauria de tenir una radiació electromagnètica incident per a 
duplicar l’energia cinètica dels fotoelectrons emesos de l’apartat a. 
Dades: melectró = 9,11·10–31 kg;  Qelectró = –1,60·10–19 C; h=6,63·10–34 J·s;  
c=3,00·108 m·s–1 

 
 
Q93: Il·luminem una superfície de coure amb llum de 
diverses freqüències i quan s’alliberen electrons del 
metall, en mesurem l’energia cinètica. Amb les dades 
obtingudes de l’experiment dibuixem la gràfica 
següent: 
a)  Expliqueu breument què és el llindar de freqüència 
de l’efecte fotoelèctric i calculeu quin valor té en 
aquest cas.  
b)  Calculeu el valor de la constant de Planck i la 
velocitat que assoleixen els electrons emesos quan la 
longitud d’ona de la llum incident és 1,2 × 10–7 m.  
Dades: c = 3,00·108 m·s–1 melectró = 9,11·10–31 kg 1eV=1,60·10–19 J 
 

 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Projecte Física en context  27/41 

Q94: Un tub de buit com el de la figura adjunta té l’ànode A fet de coure i la distància 
entre els elèctrodes és d = 30 cm. Establim un camp elèctric uniforme de A a B que 
genera una diferència de potencial de 3 V i il·luminem l’ànode amb radiacions que 
tenen fotons incidents amb una energia de 10 eV. Observem que al càtode B arriben 
electrons amb una energia cinètica de 2,3 eV. 
a) Quina és la freqüència i la longitud d’ona de la radiació incident (expressada en nm)? 
Quin és el valor del camp elèctric E? 
b) Amb quina energia cinètica surten emesos els electrons arrencats de l’ànode A? Quin 
és el treball d’extracció del coure en eV? 
Dades: h = 6,626·10–34 J·s Qelectró = –1,602 ·10–19 C; c=3·108 m·s–1 1eV=1,602·10–19 J 
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Q95: El període de semidesintegració de l’isòtop 235U és de 7,00 × 108 anys. Per a una 
mostra d’1,000 g, calculeu: 
a) L’activitat inicial en becquerels (Bq). 
b) La massa de 235U quan hagin passat 108 anys. 
Dades: Nombre d’Avogadro, NA = 6,022·1023 nuclis·mol–1 1 Bq = 1 desintegració·s–1; 
Massa molar de 235U, M = 235 g·mol–1 
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Q96: Una cèl·lula fotoelèctrica és il·luminada amb llum blava de 4.750 Å. La freqüència 
llindar de la cèl·lula és de 4,75·1014 Hz. Calculeu: 
a) L’energia dels fotons incidents i el treball d’extracció característic del metall de la 
cèl·lula. 
b) L’energia cinètica màxima dels electrons emesos i el seu potencial de frenada.  
Dades: Velocitat de la llum, c = 3,00·108 m·s–1 Constant de Planck, h = 6,63·10–34 J·s 
Càrrega de l’electró, Qelectró = –1,602·10–19 C 1Å=10–10 m 
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Q97: En un nucli atòmic radioactiu s’esdevenen dues desintegracions radioactives 
successives, representades en la gràfica de la figura. En l’eix de les abscisses s’indica el 
nombre de protons (Z) i en l’eix de les ordenades, el nombre de neutrons (N) dels 
elements químics que intervenen en el procés.  
a) Escriviu les equacions de les dues desintegracions 
radioactives que es produeixen i digueu com 
s’anomena cadascuna. Indiqueu el nom, el nombre 
atòmic i el nombre màssic de tots els elements i de 
totes les partícules que hi intervenen.  
b) Si inicialment tenim N nuclis del primer element i 
el seu període de semidesintegració és de 10,64 hores, 
calculeu el temps que haurà de passar perquè es 
desintegrin un 10,0 % dels nuclis.  
Dades: Nombres atòmics d’alguns elements químics: 
or (Au), 79; mercuri (Hg), 80; tal·li (Tl), 81; plom 
(Pb), 82; bismut (Bi), 83; poloni (Po), 84; àstat (At), 
85. 
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Q98: El radó 222, de símbol Rn, és un gas noble responsable de bona part de 
l’exposició de les persones a les radiacions ionitzants. El 222Rn es forma al subsòl a 
partir del radi (Ra) i a causa del seu estat gasós es difon cap a l’atmosfera.  
a) Quan el 222Rn es desintegra emet partícules α. Escriviu l’equació nuclear d’aquest 
procés de desintegració. 
b) A més de la radiació α, durant el procés de desintegració també s’emeten raigs γ (no 
cal que els inclogueu en l’equació de l’apartat anterior). Calculeu la freqüència i la 
longitud d’ona d’un fotó γ d’energia 5,50 MeV.  
Dades: Nombres atòmics: Bi, 83; Po, 84; At, 85; Rn, 86; Fr, 87; Ra, 88; Ac, 89.1 eV = 
1,60·10–19 J Constant de Planck, h = 6,63·10–34 J·s Velocitat de la llum, c = 3,00·108 
m·s–1 
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Q99: El copernici Cn277
112 va ser sintetitzat al laboratori del Centre per 

a la Recerca d’Ions Pesants (GSI) de Darmstadt (Alemanya) el 9 de 
febrer del 1999. El nom oficial data del febrer del 2010, en honor de 
Nicolau Copèrnic. Per a obtenir-lo, es bombardeja una diana de plom 
amb projectils d’àtoms de zinc. La reacció es pot escriure així: 

?277
112

70208  CnZnPb ba  

 
El Cn277

112  es desintegra segons la seqüència següent: 

 
El Cn277

112  té un període de semidesintegració de 0,17 ms 
 
a) Completeu la reacció d’obtenció del Cn277

112  a partir de plom i de zinc. Quin tant per 

cent de Cn277
112  roman sense desintegrar al cap d’un minut d’haver-se produït la reacció 

d’obtenció d’aquest isòtop? 
b) Escriviu la seqüència o sèrie radioactiva (amb tots els símbols dels elements fins 
arribar al fermi 
Dades: 

 
 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Projecte Física en context  33/41 
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Q100: Al laboratori es mesura l’energia cinètica màxima dels electrons emesos quan es 
fa incidir llum de freqüències diferents sobre una superfície metàl·lica. Els resultats 
obtinguts es mostren en la gràfica adjunta. 
a) Determineu el valor de la constant de Planck a partir de la gràfica. 
b) Calculeu l’energia mínima d’extracció dels electrons (en eV).  
Dada: 1 eV = 1,60·10–19 J. 
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Q101: El potassi 40 (40K) és un isòtop inestable. Es pot transformar en calci (Ca) 
mitjançant una desintegració β– o en argó (Ar) mitjançant una desintegració β+. El 
nombre atòmic del calci és 20. 
a) Escriviu les equacions nuclears que corresponen a aquests processos, incloent-hi els 
neutrins i els antineutrins. 
b) També és possible que el potassi 40 capturi un electró de la seva escorça i emeti un 
fotó gamma de 1460 MeV. Calculeu la longitud d’ona i la freqüència d’aquests raigs 
gamma. Calculeu també la disminució de la massa de l’àtom de potassi 40 deguda a 
l’energia que s’endú el fotó.  
Dades: Constant de Planck, h = 6,63·10–34 J·s.|e| = 1,6·10–19 C. Velocitat de la llum, c = 
3,00·108 m·s–1; 1 eV = 1,60·10–19 J. 
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Q102:  Il·luminem el càtode d’una cèl·lula fotoelèctrica amb un feix de llum verda de 
560 nm de longitud d’ona i observem que s’origina un corrent elèctric. Comprovem que 
el corrent desapareix quan apliquem una tensió de 0,950 V (potencial de frenada).  
a) Calculeu el treball d’extracció (funció de treball) i el llindar de freqüència del metall 
del càtode.  
b) Expliqueu raonadament si es produirà efecte fotoelèctric quan un feix de llum de 
longitud d’ona més gran que el llindar de longitud d’ona incideixi sobre el metall. I si la 
freqüència del feix incident és més gran que el llindar de freqüència del metall?  
 
Dades: melectró = 9,11·10–31 kg. qelectró =–1,60·10–19 C. 1 eV =1,60·10–19 J. Constant 
de Planck, h = 6,63·10–34 J s. Velocitat de la llum, c =3,00·108 m·s–1. 
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Q103: Una substància radioactiva es desintegra segons l’equació següent (en el sistema 
internacional, SI): 
N = N0 e

–0,0050t  
a) Expliqueu el significat de les magnituds que intervenen en aquesta equació i indiqueu 
el període de semidesintegració de la substància. Justifiqueu la resposta. 
b) Si en un moment determinat la mostra conté 1,0·1028 nuclis d’aquesta substància, 
calculeu l’activitat que tindrà al cap de 4,0 hores. 
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Q104: L’isòtop radioactiu fluor 18 es fa servir com a radiofàrmac en tomografies per 
emissió de positrons (TEP). Quan es desintegra radioactivament, aquest isòtop desprèn 
un positró que s’anihila ràpidament amb un electró de l’entorn i produeix dos fotons 
gamma amb la mateixa energia. Aquests fotons, detectats per l’aparell mèdic, permeten 
obtenir imatges útils per a la diagnosi. El període de semidesintegració del fluor 18 és 
de 109,77 minuts i podem escriure l’equació de la desintegració de la manera següent: 

e
C
D

A
B positróYF 00

18
9  , en què Y és el nucli fill i νe és un neutrí electrònic. 

a) Indiqueu quants protons i quants neutrons té el nucli de fluor 18. Calculeu els 
coeficients A, B, C i D de l’equació i la freqüència dels fotons gamma detectats per 
l’aparell de la tomografia. 
b) Calculeu el temps que ha de transcórrer perquè el nombre de nuclis de fluor 18 que 
queden sense desintegrar en el cos del pacient sigui l’1 % dels que hi havia a l’inici de 
la prova.  
Dades: Velocitat de la llum, c = 3,00·108 m·s–1.melectró = 9,11·10–31 kg.  Constant de 
Planck, h = 6,63·10–34 J·s. 
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Q105: La irradiància solar que arriba a la superfície de la Terra (potència incident per 
unitat de superfície) és aproximadament de 1 400 W·m–2. Suposem que l’energia 
mitjana dels fotons que hi arriben és de 2,20 eV.  
a) Quina és la longitud d’ona mitjana (en nm) dels fotons que arriben a la Terra?  
b) Calculeu el nombre de fotons que incideixen sobre una superfície d’1,00 cm2 cada 
segon.  
Dades: Velocitat de la llum, c = 3,00·108 m·s–1. Constant de Planck, h = 6,63·10–34 J s. 1 
eV = 1,602·10–19 J. 
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Q106: 
La presència de l’isòtop ferro 60 (60Fe) en algunes roques lunars i en alguns sediments 
oceànics indica, segons alguns astrofísics, que una supernova va esclatar a les 
proximitats del Sistema Solar en una època relativament recent (a escala còsmica) i va 
fer arribar aquest isòtop fins a la Terra. El 60Fe té un període de semidesintegració de 
2,6 milions d’anys. 
a) Si hi hagués hagut 60Fe quan la Terra es va formar, fa 4.400 milions d’anys, quin per-
centatge d’aquest 60Fe primordial quedaria ara? Si el 60Fe es va originar en l’explosió 
d’una supernova fa 13 milions d’anys, quin percentatge d’aquest 60Fe hauria de quedar 
encara? 
b) El 60Fe es transforma, mitjançant una desintegració β–, en un isòtop de cobalt (Co) de 
vida breu, el qual torna a patir una nova desintegració β– i produeix un isòtop estable de 
níquel (Ni). Escriviu les equacions nuclears de les dues desintegracions, incloent-hi els 
antineutrins.  
Dada: Nombre atòmic del ferro (Fe): 26. 
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Q107: El període de semidesintegració d’un nucli radioactiu és de 600 s. Disposem 
d’una mostra que inicialment té 1010 d’aquests nuclis.  
a) Calculeu la constant de desintegració i el nombre de nuclis que queden després d’una 
hora.  
b) Calculeu l’activitat de la mostra dues hores després de l’instant inicial. 
 

 
 


