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CHƯƠNG 6 : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 
 

CHỦ ĐỀ 1 :  

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN 

THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG  
 

A.KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Các định nghĩa:  

a/ Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng ánh sáng làm bật các 

êlectron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện. Các electron 

bị bật ra trong hiện tượng này gọi là các electron quang điện hay quang 

electron.( do Héc thực hiện chiếu tia tử ngoại vào tấm kẽm tích điện 

âm).  

b/ Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng ánh sáng giải phóng các 

êlectron liên kết để cho chúng trở thành các êlectron dẫn đồng thời tạo 

ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện, xảy ra ở chất 

quang dẫn. 

 * Chất quang dẫn: là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và 

trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp(tức điện trở 

của chất quang dẫn giảm khi được chiếu ánh sáng thích hợp) 

2. Định luật về giới hạn quang điện: Đối với mỗi kim loại ( hay chất 

quang dẫn), ánh sáng kích thích phải có bước sóng  nhỏ hơn hoặc 

bằng giới hạn quang điện 0 của kim loại đó( hay giới hạn quang dẫn 

của chất quang dẫn) (  0(qd)) mới gây ra được hiện tượng quang điện.  

3. Giả thuyết Plăng: Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay 

phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định, được gọi là 

lượng tử năng lượng, kí hiệu bằng chữ ε : 
hc

ε = hf =
λ

 

 Trong đó: h = 6,625.10-34 gọi là hằng số Plăng (J.s). 

                       f : tần số ánh sáng hấp thụ hay phát xạ ( Hz). 

                        : bước sóng ánh sáng hấp thụ hay phát xạ (m). 

 

4. Thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết phôtôn) của Anh-xtanh 

   

 + Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.                                                 
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+ Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống nhau, 

mỗi phôtôn mang năng lượng ε = hf . 

+ Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Trong chân 

không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng. 

+ Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng 

thì chúng phát ra hay hấp thụ một phôtôn. 

5. Giới hạn quang điện
0

( hay giới hạn quang dẫn qd ): là đặc trưng 

riêng của kim loại ( hay chất bán dẫn) và cũng chính là bước sóng lớn 

nhất của ánh sáng kích thích gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại 

đó( hay chất quang dẫn đó)( max 0(qd) ).  

                                          
0(qd)

0(qd)

A =
hc

hf      

  

Trong đó: *  A là công thoát của êléctrôn( năng lượng kích hoạt) (đơn 

vị: Jun) là năng lượng cần thiết để bức e khỏi kim loại (hay khỏi liên 

kết trong chất quang dẫn). 

                  * f0(qd) : tần số giới hạn quang điện của kim loại(hay chất 

quang dẫn)( Hz)  

6. Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại ( hay 

hiện tượng quang điện trong ở chất quang  dẫn là 

 

                                                          

O

0f f

A

  

                                  

  7. Ứng dụng: Hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong 

quang điện trở và pin quang điện. 

a. Quang điện trở ( Hs tự đọc sgk)  

- Quang điện trở là một điện trở làm bằng chất quang dẫn. Nó có cấu 

tạo gồm một sợi dây bằng chất quang dẫn gắn trên một đế cách điện.  

- Quang điện trở được ứng dụng trong các mạch điều khiển tự động . 

b. Pin quang điện 

- Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là một nguồn điện chạy bằng 

năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện 

năng. 

- Pin quang điện được ứng dụng trong các máy đo ánh sáng, vệ tinh 

nhân tạo, máy tính bỏ túi… Được lắp đặt và sử dụng ở miền núi, hải 

đảo, những nơi xa nhà máy điện.  
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7. Công suất bức xạ của nguồn sáng:     

 

 

 

 

        Với P: là công suất bức xạ của nguồn (W) 

               n là số phôtôn nguồn phát ra trong 1(s) . 

               N là số phôtôn nguồn phát ra trong t(s). 
              ε  là năng lượng phôtôn của ánh sáng đơn sắc (J) 

8. Lưu ý đổi đơn vị:  

a/ Đơn vị của năng lượng     * 1 eV = 1,6.10-19 J 

                                             * 1 MeV = 1,6.10-13 J 

                                             * 1 J = 
19

1

1,6.10
eV 

 b/ Đơn vị của bước sóng, giới hạn quang điện:     

                  1m=106 m    =109 nm= 1010 0A . 

9. Chú ý: so sánh hiện tượng quang điện ngoài và quang điện trong  

 

* Giống : cần điều kiện ánh sáng thích hợp có bước sóng nhỏ hơn giới 

hạn nào đó để giải phóng e. 

* Khác :  

Quang điện ngoài Quang điện ngoài 

Xảy ra ở kim loại  Xảy ra chất quang dẫn 

e bứt khỏi khối chất e bứt khỏi liên kết nhưng còn nằm trong 

khối chất 

Công thoát A của kim loại  Aqd  năng lượng kích hoạt của chất quang 

dẫn 

                            Tương tự   f0 f0qd   => 0 qd 

 

 

 

 

 

 

P=nε = 
N

t
ε     
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B. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT 

Nội dung 1 : Hiện tượng quang điện ngoài. Thuyết 

lượng tử ánh sáng. 

 
Câu 1. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện ? 

A.êlectron bức ra khỏi kim loại bị nung nóng. 

B.êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào. 

C.êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi ánh sáng thích hợp chiếu vào. 

D.êlectron bật ra khỏi nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác. 

Câu 2. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện?  

A. Electron bức ra khỏi kim loại bị nung nóng.  

B. Electron bật ra khỏi kim loại khi ion đập vào. 

C. Electron bị bật ra khỏi kim loại khi kim loại có hiệu điện thế lớn.   

D. Electron bật ra khỏi mặt kim loại khi chiếu tia tử ngoại vào kim loại.  

Câu 3. Gọi bước sóng λo  là giới hạn quang điện của một kim loại, λ là 

bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại đó, để hiện tượng 

quang điện xảy ra thì 

A. chỉ cần điều kiện λ > λo. 

B. phải có cả hai điều kiện: λ = λo và cường độ ánh sáng kích thích phải 

lớn. 

C. phải có cả hai điều kiện: λ > λo và cường độ ánh sáng kích thích phải 

lớn. 

D. chỉ cần điều kiện λ ≤ λo. 

Câu 4. Chiếu bức xạ có tần số f đến một tấm kim loại .Ta kí hiệu 

o

o

c
f


 , o là bước sóng giới hạn của kim loại .Hiện tượng quang 

điện xảy ra khi  

A. f   fo                  B. f < fo                   C. f   0    D. f   fo  
Câu 5. Để gây ra hiện tượng quang điện xảy ra khi bức xạ rọi vào kim 

loại phải thỏa mãn điều kiện nào ? 

A. 
off         B. 

off                  C. 
o     D. 

o        

Câu 6. Chiếu bức xạ có bước sóng λ tới bề mặt một kim loại. Biết công 

thoát electron khỏi mặt kim loại này là A. Hiện tượng quang điện xảy ra 

khi 
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A. 
A

.
hc

        B. 
hc

.
A

                C. 
A

.
hc

      D. 
hc

.
A

   

Câu 7.( Trích MH 2020): Khi chiếu bức xạ có bước sóng nào sau đây 

vào CdTe ( giới hạn quang dẫn là 0,82μm ) thì gây ra hiện tượng 

quang điện trong? 

A. 0,9μm.       B. 0,76μm.  C. 1,1μm.     D. 1,9μm.  

Câu 8. (Trích TN 2009) Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề 

mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36μm. Hiện tượng quang 

điện không xảy ra nếu λ bằng 

 A. 0,24 μm.            B. 0,42 μm.             C. 0,30 μm.          D. 0,28 μm. 

Câu 9. (Trích TN 2007) Kim loại Kali (K) có giới hạn quang điện là 

0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim loại 

đó bức xạ nằm trong vùng 

A. ánh sáng màu tím.                  B. ánh sáng màu lam.  

C. hồng ngoại.                  D. tử ngoại. 

Câu 10. Giới hạn quang điện của kim loại natri là 0,50 μm. Hiện tượng 

quang điện sẽ xảy ra khi chiếu vào kim loại đó    

A. bức xạ màu đỏ có bước sóng 0,656 μm.      B. tia hồng ngoại. 

C. bức xạ màu vàng có bước sóng 0,589 μm.      D. tia tử ngoại. 

Câu 11. Giới hạn quang điện của các kim loại như bạc, đồng, kẽm và 

nhôm lần lượt là 0,26m ; 0,3m ; 0,35m và 0,36m. Nằm trong vùng 

ánh sáng nào ? 

A.tử ngoại         B.nhìn thấy C.hồng ngoại     D.tia X 

Câu 12.( Trích QG 2017) Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng 

được tạo thành bởi các hạt 

A. nơtron.                  B. phôtôn.               C. prôtôn.             D. êlectron. 

Câu 13. (MH 2020) Gọi h là hằng số Plăng. Với ánh sáng đơn sắc có 

tần số f  thì mỗi phô tôn của ánh sáng đó mang năng lượng là 

 A. 
 

.hf             
B. .

h

f        

C.
 

.
f

h           
D. 2.hf  

Câu 14. Năng lượng một phôtôn được xác định theo công thức 

A. h  
hc

B.  


c
C. 

h


 

h
D. 

c


                                        

Câu 15. Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với 

mỗi chùm ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn 

sắc đó có  

A. tốc độ truyến càng lớn.    B. chu kì càng lớn. 

C. tần số càng lớn.     D. bước sóng càng lớn. 
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Câu 16.( Trích TN 2010) Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là 

đúng ? 

A. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên. 

B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng 

lượng như nhau. 

C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với 

phôtôn đó càng lớn. 

D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn 

ánh sáng đỏ. 

Câu 17. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng ?  

A. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.  

B. Năng lượng của các phôtôn của ánh sáng đơn sắc khác nhau đều 

bằng nhau. 

C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn 

ánh sáng đỏ. 

D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. 

Câu 18. (ĐH 2013) Khi nói về phôtôn phát biểu nào dưới đây đúng? 

A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, các phôtôn đều mang 

năng lượng như nhau. 

B. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên. 

C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với 

phôtôn đó càng lớn. 

D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của 

phôtôn ánh sáng đỏ.  

Câu 19. Với 
1 , 

2 , 
3  lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các 

bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì 

A. 
1  > 

2  > 
3     B. 

2  > 
3  > 

1   

C. 
2  > 

1  > 
3     D. 

3  > 
1  > 

2  

Câu 20. Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh 

sáng tím lần lượt là Đ, L và T thì  

A. T > L > eĐ.                B. T > Đ > eL.   

C. Đ > L > eT.                D. L > T > eĐ. 

Câu 21.( Trích QG 2017) Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, 

tia X và tia γ. Sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng phôtôn giảm 

dần là 

A. tia tử ngoại, tia γ, tia X, tia hồng ngoại.  

B. tia γ, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại. 

C. tia X, tia γ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.  

D. tia γ, tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại. 
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Nội dung 2: Hiện tượng quang điện trong 
 

Câu 22. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng                                                                                    

A. giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn khi chiếu sáng thích 

hợp vào chất bán dẫn đó.          

B. bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.                                                                          

C. giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.                                                                          

D. giải phóng êlectron khỏi một chất bằng cách bắn phá iôn vào chất 

đó.                                                 

Câu 23. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng  

A. dẫn sóng ánh sáng bằng sợi cáp quang. 

B. tăng nhiệt độ của một chất khi bị chiếu sáng. 

C. tạo thành electron dẫn và lỗ trống trong chất bán dẫn khi bị chiếu 

sáng. 

D. thay đổi màu của một chất khi bị chiếu sáng. 

Câu 24. Chọn câu đúng. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng 

A.bức êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng. 

B.giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng. 

C.giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. 

D.giải phóng êlectron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion. 

Câu 25.( Trích CĐ 2012) Pin quang điện là nguồn điện 

A. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. 

B. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng. 

C. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài. 

D. hoạt động dựa trên hiện.tượng cảm ứng điện từ. 
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C. TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP 
 

Câu 1. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng 768 nm 

là 

A. 1,62 eV.  

B. 16,2 eV.  

C. -21.62.10 eV .  

D. 2,6 eV. 
Câu 2. Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng 0,59μm. Năng lượng 

của photon tương ứng tính ra eV là 

A. 2eV     

B. 2,1eV     

C. 2,2eV     

D. 2,3eV 

Câu 3. Chùm ánh sáng tần số f = 4.1014 Hz, năng lượng photon của nó là 

A. 1,66eV     

B. 1,66MeV     

C. 2,65.10-17J     

D. 1,66.10-18J    

Câu 4.( Trích MH 2018) Một  chất  bán  dẫn  có  giới  hạn  quang  dẫn 

là 4,97 m.  Lấy 34 8h   6,625.10 J.s; c   3.10 m / s   và  
19e  1,6.10  C.  Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải 

phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn) của chất đó là 

A. 0,44 eV.  

B. 0,48 eV.  

C. 0,35 eV.  

D. 0,25 eV. 
Câu 5.( Trích QG 2018) Ánh sáng đơn sắc truyền trong chân không có 

bước sóng 589 nm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s;  c = 3.108 m/s. Lượng tử 

năng lượng của sóng này là 

A. 3,37.10-19 J.  

B. 3,37.10-28 J.  

C. 1,30.10-28 J.   

D. 1,30.10-19 J . 

Câu 6. Catot của một tế bào quang điện làm bằng Xêđi (Cs), có công 

thoát của electron khỏi Cs là 1,9eV. Giới hạn quang điện của Cs là 

A.0,654m       

B.0,564m   

C.0,480m  

D. 0,496m 



 

 

10 

Câu 7. Giới hạn quang điện của canxi là 0 = 0,45m . Lấy h = 

6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. và 1eV = 1,6.10-19 J . Công thoát electron 

ra khỏi bề mặt canxi là  

A. 5,51.10-19J .               

B. 3,12.10-19J.         

C. 4,42.10-19J.               

D. 4,5.10-19J. 

Câu 8. Catot của một tế bào quang điện làm bằng kim loại, có giới hạn 

quang điện là 0,66m. Công thoát của electron ra khỏi catot là  

A.0,88eV      

B.1,88eV   

C.2,88eV  

D.3,88eV 

Câu 9. Catot của một tế bào quang điện làm bằng kim loại, có giới hạn 

quang điện là 0,657m. Công thoát của electron ra khỏi catot là  

A. 3,025.10 – 19J     

B. 4,025.10 – 19J 

C. 5,025.10 – 19J     

D. 6,025.10 – 19J 

Câu 10. Catot của một tế bào quang điện làm bằng Natri (Na), có công 

thoát của electron khỏi Na là 2,48eV.Giới hạn quang điện của Na là 

A. 0,5m      

B. 0,564m   

C. 0,480m  

D. 0,696m 

Câu 11. Catot của một tế bào quang điện làm bằng đồng (Cu), có công 

thoát của electron khỏi Cu là 4,47eV.Giới hạn quang điện của Cu là 

A. 0,278m       

B. 0,368m   

C. 0,480m  

D. 0,528m 

Câu 12. Catot của một tế bào quang điện làm bằng kim loại, có công 

thoát của electron khỏi kim loại là 2,27eV. Giới hạn quang điện của 

kim loại đó  

A. 0,547m        

B. 0,568m   

C. 0,680m  

D. 0,628m 

Câu 13.( Trích MH 2017) Công thoát của êlectron khỏi một kim loại 

là 6,625.10-19 J. Biết h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Giới hạn quang 

điện của kim loại này là 



 

 

11 

A. 300 nm.          

B. 350 nm.             

C. 360 nm.      

D. 260 nm. 

Câu 14.( Trích MH 2019) Công thoát của electron khỏi kẽm có giá trị 

là 3,55 eV.Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J. 

Giới hạn quang điện của kẽm là 

A. 0,35 m .  

B. 0,29 m .  

C. 0,66 m .  

D. 0,89 m . 

Câu 15. Công thoát electron của một kim loại là A = 4eV. Lấy h = 

6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. và 1eV = 1,6.10-19 J . Giới hạn quang điện 

của kim loại này là  

A. 0,28 m.              

B.  0,31 m .               

C. 0,35 m.            

D.   0,25 m. 

Câu 16. Giới hạn quang điện của natri là 0,50m. Công thoát của 

electron ra khỏi bề mặt của kẽm lớn hơn của natri là 1,4 lần. Giới hạn 

quang điện của kẽm là 

A. 0,76m .  

B. 0,70m.   

C. 0,40m.    

D. 0,36m. 
 

Câu 17. Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6m. 

Công suất của đèn P = 10W. Số phôtôn mà ngọn đèn phát ra trong 10s 

là  

A. 5.1015  

B. 6.1018   

C. 3.1020  

D. 2.1022    

Câu 18. Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

0,6m.Công suất của đèn P = 1W. Số phô tôn mà ngọn đèn phát ra 

trong 10s là  

A. 3.1019     

B. 6,2.1019   

C. 3,3.1020  
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D. 2,3.1022    

Câu 19. Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 589nm. 

Công suất của đèn P = 100W. Số phôtôn mà ngọn đèn phát ra trong 30s 

là 

A. 5.1015  

B. 6.1018   

C. 9.1021  

D. 2.1022    

Câu 20. Cường độ dòng quang điện bão hòa trong tế bào quang điện I 

= 0,5mA. Số electron đến được anôt trong mỗi giây là  

A. 3,125.1015                  

B. 2,87.1014   

C. 3,875.1015       

D. 4,87.1016  

Câu 21.(Trích QG 2019). Năng lượng cần thiết để giải phóng một 

electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của các chất 

PbS, Ge, Si, CdTe lần lượt là: 0,30eV; 0,66eV; 1,12eV; 1,51eV. Lấy 

1eV = 1,6.10-19 J. Khi chiếu bức xạ đơn sắc mà mỗi photon mang năng 

lượng 9,94.10-20 J vào các chất trên thì số chất mà hiện tượng quang 

điện trong không xảy ra là 

A. 4.  

B. 2.  

C. 1.  

D. 3. 

 

Câu 22.(Trích ĐH – 2009). Công thoát êlectron của một kim loại là 

7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có 

bước sóng là 1 = 0,18 m, 2 = 0,21 m và 3 = 0,35 m. Lấy 

h=6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang 

điện đối với kim loại đó? 

A. Hai bức xạ (1 và 2).   

B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. 

C. Cả ba bức xạ (1, 2 và 3).  

D. Chỉ có bức xạ 1. 

Câu 23. Công thoát electron khỏi một kim loại là 3,45 eV. Chiếu lần 

lượt các bức xạ có tần số  f1 = 5.1014Hz ; f2 = 75.1013Hz; f3 = 1015 Hz; f4 

= 12.1014 Hz vào bề mặt tấm kim loại đó. Những bức xạ gây ra hiện 

tượng quang điện có tần số là 

A. f2, f3 và f4  
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B. f3 và f4  

C. f1 và f2  

D. f1, f2 và f4    

Câu 24. Nguồn sáng thứ nhất có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc 

có bước sóng 1 = 450nm. Nguồn sáng thứ hai có công suất P2 phát ra 

ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2 = 600nm. Trong cùng một khoảng 

thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn thứ nhất phát ra so với số 

photon mà nguồn thứ hai phát ra là 3/1. Tỉ số P1 và P2 là 

A. 4 

B. 9/4 

C. 4/3 

D. 3 

Câu 25. Hai nguồn sáng 1 và f2 có cùng công suất phát sáng. Nguồn 

đơn sắc bước sóng 1 = 600nm phát ra 3,62.1020 photon trong một phút. 

Nguồn đơn sắc tần số f2 = 6.1014Hz phát ra bao nhiêu photon trong 1 

giờ ?   

A. 3,01.1020 . 

B. 1,09.1024. 

C. 1,81.1022. 

D. 5,02.1018 . 

 

----------------HẾT------------- 


