
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. 

 
 
 
 
 
 
 
ARIKETAK        Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera  
 
A MULTZOA 
 
1.- Lurarren eta Ilargiaren zentroen arteko batez besteko distantzia 384.000 km da. Erraz ikus daitekeenez, bi gorputzok 
lotzen dituen zuzenean puntu bat daga (P delakoa) non itxurazko grabitatea nulua den, indar erakarle biek elkar anulatu 
egiten baitute. Lurraren masa gutxi gorabehera Ilargiarena 80 bider beste dela jakinik: 
a) Aurkitu P puntutik Lurraren zentrorainoko distantzia. Ba al daga zuzen horetan beste punturen bat non indarrek elkar 
anulatu egiten duten? 
b) Kalkulatu puntu horretan Lurrak eta Ilargiak sorturiko potentzial grabitatorio osoa. 
c) Kalkulatu zenbateko abiadura eman behar zaion Lurraren azalean dagoen gorputz batí P puntu horretaraino abiadura 
nuluan hel dadila. (Honako honetan, arbuiatu Ilargiak sortutako potentzial  grabitatorioa Lurraren azalean.) 
 Grabitazio unibertsalareti konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m²/kg²; Lurraren masa = 5,98 x 1024 kg 
 Lurraren erradica. RT = 6.370 krn. 
 
2.- Uretan barrena hedatzen ari den argi-izpi bat uraren azotera (launa bera) heltzen da. Uraren erreftakzio-jndizea n2 = 1,33 
da. Kanpoko ingurunea airea bada (n1 = 1): 
a) Kalkulatu zein izan behar den eraso-angelurik txikiena islapen osoa gerta dadila. 
b) Eraso-angelu honetarako, kalkulatu errefrakzio-angelua kanpoko ingurunea beira bat balitz (n3 = 1,5). 
Gerta ahal daiteke islapen osoa kasu honetan? 
c) Aurkitu argiaren abiaduraren balioak uretan eta beiran. 
Oharra: Kontsideratu airearen eta hutsaren propietate optikoak berdinak direla: c = 300.000 krn/s 
 
B MULTZOA 
 
1.- m masa berdinak eta +q eta -q karga elektrikoak 
dituzten bi esferatxo, luzera berdineko harietatik esekita 
daude. Erakarpen elektrostatikoa dela eta, hariek a= 30°-
ko angelua osatzen dute bertikalarekin eta  
 esferatxoen arteko orekako distantzia d = 1 m da. 
a) Marraztu esferatxo bakoitzaren gaineko indarrak.  
b) Kalkulatu q-ren balioa.  
c) Kalkulatu indarren balioak. 
Datuak: m = 1 g,  g = 10 rn/s², K = (1/4πε o = 9 x 109 Nm²/C², sen30° = 1/2  
 
2.- mp = 1,67 x 10-27 kg-ko masa eta qp = 1,6 x10-19 C~ko karga dituen protoi bat (p), OX ardatzaren paraleloa den eta B = Bi 
intentsitateko eremu magnetikoa dagoen  espazioko esparru batean sartzen da, OY ardatzaren paraleloa den V = Vj-ko 
abiaduran (V = 104 m/s da, eta i eta j bektoreak, OX eta OY ardatzetan zeharreko bektore 
unitarioak, hurrenez hurren).  
a) Aurkitu protoiaren gaineko indarra (modulua, norabidea eta noranzkoa). 
b) Azaldu protoiaren ibilbide zirkularraren zergatikoa. x Y 
c) Ibilbidearen erradioa R = 10 cm bada, kalkulatu B-ren balioa. 
d) Protoia izan beharrean α partikula izango balitz (protoiaren karga bikoitzarekin eta  
abiadura berberarekin), ibilbidearen erradica bikoiztu egiten dela ikusten da. Kalkulatu α partikularen masa. 
 
GALDERAK 
 
1.- Fusioa eta Fisio Nuklearreko erreakzioak. Antzekotasunak eta desberdintasunak. Abantailak eta 
eragozpenak. Nondik datar erreakzio horietan askatzen den energía? 
2.- Deskribatu giza begiaren funtzionamendua. Miopia eta hipermetropía. 
3.- Indukzio elektromagnetikoaren Faraday-ren eta Lenz-en legeak. Aplikazioak. 
4.- Higidura harmoniko sinplearen ekuazioa. Azaldu gal bakoitzaren esangura. Ipini adibideren bat. 
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1.- Behar den moduan justikikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, gehien bi puntu 
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Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera  
 
ARIKETAK 
 
A MULTZOA 
 
1,- Umbriel-ek (Urano-ten satelite bat) R1 = 267 x 106 m-ko erradioko orbita ia-ia zirkularra deskribatzen du, eta bere 
biraketa-periodoak 3,58 x 106 s balio du. Oberon (Urano-ten beste satelite bat), hau ere R2 = 586 x 106 m-ko erradioko orbita 
zirkularrean ari da biraka. 
a) Kakulatu Urano-ren masa. 
b) Kalkulatu Oberon-en biraketa-periodoa. 
Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m253 / kg² 
 
2.- Elektroi bat eremu elektriko uniformea dagoen espazioko eskualde batean sarzzen da. Eremu elektrikoa OX ardatzaren 
paraleloa da, eta E = Ei intentsitatea du. Elektroiaren abiadura OY ardatzaren paraleloa 
da: V = Vj. [Datuak: E = 103 Volt/m, V=103 m/s.] 
a) Kalkulatu elektroiaren gaineko indar elektrikoa. Nolakoa izango da deskribaturiko 
orbita?  
b) Elektroiaren gaineko indar elektrikoa haren gainean eremu magnetiko batek sorturiko  
inadar batez anulatu daiteke. Eremu magnetiko hori espazioko eskualde berean E 
gainezartzen zaioo eremu elektrikoari. Kalkulatu eremu horren intentsitatearen (B)  
modulu, norabide eta noranzkoa.  
c) Zein izango da protoi baten gaineko inadar erresultantea (modulu, norabide eta noranzkoa) protoiaren 
abiadura eremu bi horiek gainezartzen diren eskualdera heltzean elektroiak zeramanaren bikoitza bada? 
Elektroiaren karga: e = - 1,60 x 10-19 C Elektroiaren masa: me = 9,1 x 10-31 kg Protoiaren masa mp = 1.800 me 
 
B MULTZOA 
 
1.- Itsasoaren azalean (OX ardatzaren norabidean) hedatzen arr den olatu zuzen eta paraleloen segida bat, ondonen 
ematen den uhin-higiduraren ekuazio baten bitartez adieraz daiteke: z = 3sen(0,2πt-0,1πx). 
Adierazpen honetan, kantitateak unitateen Sistema Intemazionalean ematen dira. Ekuazioan, z da x puntuan eta t aldiunean 
itsas-azaleko puntu bakoitzaren altuera batez besteko itsas-mailarekiko. Kalkulatu: 
a) olatu horren altuera maximoa batez besteko itsas-mailarekiko. 
b) puntu batetik minutuko igarotzen den olatu-kopurua. 
c) bi olaturen arteko distantzia. 
d) olatuen abiadura. 
e) Aldiune batean x = 0 posizioan olatuaren m¡nimo bat badugu, zenbatekoa da aldiune horretan z altuera 
x = 15 m den puntuan? 
 
2.- Hari eroalez osaturiko l0 cm-ko aldea duen espira karratu bat XOY plano horizontalean kokatzen da, OZ norabidea eta 
B= Bk intentsitatea dituen eremu magnetiko baten perpendikularki. Eremu magnetikoa 
B = Bo sen ωt legearen arabera aldatuko balitz denborarekin, Bo = 0,5 T eta ω = 10π1  izanik, kalkulatu: 
a) espiran induzituriko indar elektroeragilearen balioa (ε), denboraren funtzioan. Zein da ε-ren balioa eta 
korrontearen noranzkoa t = 0 denean? 
b) Eremu magnetikoa konstante bada denboran zehar, honako honetan ere lortu daiteke korronte induzitu bat espira modu 
aproposean mugiaraziz. Deskribatu korronte induzitua sortzen duen espiraren halako 
mugimenduren bat, eta beste bat korronte induziturik sortzen ez duena. 
 
GALDERAK 
1.- Deskribatu argazki-makina baten funntzionamendua. 
2.- Nukleo atomikoen egonkortasuna. Masa~defektua eta lotura-energia. 
3.- Uhin polarizatuak. Ipini adibideren bat. 
4.- Deskribatu Efektu Fotoelektrikoa. Azalpen kuantikoa. De Broglie~ren hipotesia. 
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