
1.- Behar den moduan justikikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, gehien bi 
puntu emango zaizkio. 

2.-  Behar den moduan  planteiatuta,  justifikatuta eta emaitza zuzenarekin ebatzitako ariketa 
bakoitzari,  gehien hiru puntu emango zaizkio. 
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Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera 
ARIKETAK 
 
A BLOKEA 
 
1.- Ilargiaren gainazala behatzeko eginkizunarekin, 500 kg-ko satelite bat jartzen da Ilargiaren inguruko 
orbita zirkular batean, beraren gainazaletik 260 km-ra. Kalkula bitez: 
a) Satelitearen abiadura orbitala. (Emaitza: 1682’24 m/s;) 
b) Satelitearen biraketa-periodoa. (Em: 1’795 ordu) 
c) Satelitearen energia potentziala Ilargiak sorturiko eremu grabitatoriaren kausaz. (E: - 1’4· 109 J) 
d) Satelitearen energia osoa, bakarrik Ilargiarekin elkarakzionatzen duela suposatuz. (E: - 7’08· 108 J) 
        Ilargiaren masa: MI = 7,34· 1022 kg 
       Ilargiaren errdioa: RI = 1.740 Km 
        G = 6,67 ·  l0-11 N.m2/.kg2 
 
2.- 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 km; 2’26· 108 m/s 
 
B BLOKEA 
 
1.-10 cm luze den hari eroale batek 5 g-ko masa du eta indar elektroeragileko sorgailu bati konektatuta 
dago, masa gabeko hari malguak direla medio. Haria, posizio horizontalean, berari perpendikularra den 
0,5 T-ko eremu magnetiko horizontal batean dago kotatuta. Lor bedi haritik igaro behar den 
korrontearen intentsitatea bera flotatzen eusteko, hau da, hariaren pisua beraren gainean eremu 
magnetikoak sortzen duen indar magnetikoaz orekatzeko. (Emaitza: 0’98 A) 
 
2.- 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: 2’53 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: 2’02· 1016 fotoi) 
       1 nm = 10 -9 m 
       Planck-en Konstantea: h = 6,62· 10-34 J· s 
GALDERAK 
 
1.- Fusio nuklearreko erreakzioak. Nondik dator askatzen den energia?. Fusiotik sortzen den 

energiaren ekoizpenaren abantailak eta eragozpenak- 
2.- Deskribatu lupa baten funtzionamendua eta berak sortzen  dituen irudien ezaugarriak aztertu. Lor 
ahal daitezke irudi hauek pantaila batean?. 
3.- Indukzio eletromagnetikoaren Lenz-en legea. Aplikazioak. 
4.- Higidura harmoniko sinplearen ekuazioa. Azal bedi gai bakoitzaren esanahia. Ipini adibideren bat. 
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Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera 

ARIKETAK 
 
A BLOKEA 
1.-  -5·  l0-8 C-eko bi karga puntual tinko daude OX ardatzeko x1 = 0 eta x2 = 5 puntuetan, neurriak 
milimetrotan daudelarik. Lor bitez: 
a) x3= 10 puntuan dagoen eremu elektrikoa, beraren norabidea eta norantza emanez. 
b) x4 = 8 puntura heltzen den 8·  l0-9 C-eko karga eta 5 mg-ko masa dituen partikula baten 
    abiadura, berau x5 = 10 puntuan geldiunetik askatzen bada. 

K =(1/4πε o)= 9, 109  N·  m²/C² 
 
2.-Uhin harmoniko bat ingurune elastiko batean hedatzen ari da, y = 24 sen(2000t-5x) ekuazioaren 
arabera, unitateak S.I. sisteman daudelarik. Determina bitez: 
a) Uhinaren anplitudea, maiztasuna eta uhin-luzera. 
b) Uhinaren hedatze-norabidean 0.2m-ko distantziaz bananduriko bi punturen arteko desfasea. 
c) Emandako uhinaren itxura berdina duen, baina kontrako norantzan hedatzen ari den, hinaren 
ekuazioa. 
 
B MULTZOA 
 
1. 1000 kg-ko kohete bat orbitan jartzen da Lurraren gainetik 800 km-ra. Kalkula bitez: 
a) Bere energia potentziala. 
b) Bere energia zinetikoa. 
c) Satelitearen biraketa-periodoa. 
d) Altuera herretara izan beharko lukeen abiadura Lurraren eremu grabitatoriotik ihes  egiteko. 
  Garabitazio unibertsalaren konstantea  G = 6,67 ·  l0-11 N.m2/.kg2 
  Lurraren masa:     ML = 5,98· 1024 kg 
  Lurraren  errdioa     RL = 6,37· 106 Km 
         
2.- 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. 
     Elektroiaren masa   me= 9,10·  l0-31 Kg 
     Elektroiaren karga   e = -1.60 ·  l0-19 C 
     Planck-en konstantea  h = 6.62 ·  l0-34 Joule ·  s 
     1 angstrom    1 Å = l0-10 m 
GALDERAK 
 
1. Deskriba ezazu begiaren funtzionamendua. Zer dira miopia - eta hipermetropia-akatsak? Nola  
zuzentzen dira? 
2. Indar elektroestatikoen eta grabitatorioen arteko antzekotasunak eta desberdintasunak. 
3. Induzkio elektromagnetikoaren Lenz-en legea. Aplikazioak. 
4. Fisio nuklearreko erreakzioak. Nondik dator askatzen den energia? Fisiotik sortzen den energiaren 
ekoizpenaren abantailak eta eragozpenak. 


