
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 MULTZOA 
 
1. Satelite artifizial hat, 500 kg-koa, biraka ari da lurrazalaren gainetik 5.000 km-ko altuerako orbita 
zirkularrean. Kalkulatu: a) bere abiadura, h) bere energia osoa, c) orbita horretatik abiatuz, 10.000 km-ko 
altuerako beste orbita zirkular batean kokatzeko behar den energia. d) Azkenengo prozesu honetan, 
zenbatean aldatzen da satelitearen momentu angeluarra? 
 Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m²/kg² 
 Lurraren masa = 5,98 x 1024 kg 
 Lurraren erradioa = 6,37 x 106 m. 
 
2. 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. 
 Planck-en konstantea: h = 6,63·  10-34 J· s 
 Argiaren abiadura hutsean eta airean: c = 3 ·  108  m/s. 
 
B MULTZOA 
 
1. Bi xafla paralelo, bata bestetik 0,03 m-ko distantziara, 900 V-eko bateria baten borneetara konektatuta 
daude. Xafla bien arteko eremu elektrikoa uniformea dela onartuz, kalkulatu xaflen arteko eremuaren 
intentsitatea. Xafla negatiboan elektroi bat askatzen baldin badugu, pausagunetik, zenbatekoa izango da 
bere abiadura xafla positibora heltzean? Eta xafla positiboan protoi bat askatuko bagenu, pausagunetik, 
zenbatekoa izango litzateke bere abiadura xafla negatibora heltzean? Zein da partikula bien bukaerako 
energía zinetikoen arteko erlazioa? 
 Elektroiaten karga = protoiaren karga: 1,6 x 10-19 C 
 Elektroiaren masa: 9,1 x 10-31 kg 
 Protoiaren masa: 1,67 x 10-27 kg 
 
2. Zeharkako uhin harmoniko bat soka batean zehar hedatzen da Ox ardatzaren noranzko positiboan. 
Uhinaren anplitudea A = 0,06 m da, bere maiztasuna f = l0 Hz eta bere abiadura 15 m· s· 1.  
a) Kalkulatu uhinaren uhin-luzera. b) Idatzi uhinaren ekuazioa, eta c) kalkulatu sokaren puntu baten 
abiadura eta azelerazio maximoak. 
 
GALDERAK 
 
1.- Indukzio elektromagnetikoa. Faraday-ren eta Lenz-en legeak. Adibidea. 
2.- Higidura harmoniko sinplea. Definitu: anplitudea, elongazioa, maiztasuna eta periodoa. Idatzi higiduraren 
ekuzioa eta atera bertatik abiaduraren eta azelerazioaren ekuazioak. 
3.- Deskribatu mikroskopio optikoaren funtzionamendua. Nola kalkulatzen dira hadipenak? 
4.- Deskribatu erradioaktibitate naturalaren fenomenoa. α, β eta γ izpiak. Desintegrazio erradioaktiboaren 
Soddy eta Fajans-en legeak 
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Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera  

 
ARIKETAK 
 
A MULTZOA 
 
1. Lurra biraka ari da Eguzkiaren inguruan r= 1,5 x 106 m-ko erradioko orbita zirkular batean, eta bira oso 
bat ematen du urtebete bakoitzean. Kalkulatu: a) Lurraren translazio-abiadura, b) Lurraren momentu  
angeluarra, eta c) Eguzkiaren masa. 
Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m²/kg²; Lurraren masa = 5,98 x 1024 kg 

KONTUZ: Datua oker dago: r = 1,5 x 1011 m da. 
 
2. Argi-sorta monokromatiko batek (6,5 x 1014 Hz-koa) azal metaliko bat argiztatzen du eta honek 1,5 x 10-19 
J-ko energia zinetikodun elektroiak igortzen ditu. Kalkulatu: a) fotoi bakoitzaren maiztasuna, b) metalaren 
estrakzio-lana, eta e) atari-maiztasunaren balioa. 
 Planck-en konstantea: h = 6,63·  10-34 J· s 
 Argiaren abiadura hutsean eta airean: c = 3 ·  108  m/s. 
 
B MULTZOA 
 
1. Hasieran pausagunean dagoen protoia azeleratu egiten da 105 V-eko potentzial-diferentzia baten bitartez. 
Ondoren, protoia beraren abiadurari perpendikularra den eremu magnetiko uniforme batean sartzen da, eta 
bertan 0,3 m-ko erradioko orbita zirkular bat deskribatzen du. Kalkulatu eremu magnetikoaren 
intentsitatearen balioa. lntentsitate honen balioa bikoiztuko bagenu, zenbatekoa izango litzateke ibilbidearen 
erradioa?. 
 Protoiaren karga: 1,6 x 10-19 C 
 Protoiaren masa: 1,67 x 10-27 kg 
 
2.- Soka batean zehar hedatzen ari den zeharkako uhin baten ekuazioa y = 4 cos (100π t- 75π x) da, non x 
metrotan eta t  segundutan neurtzen diren.  Kalkulatu uhinaren a) maiztasuna, b) uhin-luzera  eta c) hedapen-
abiadura. Idatzi koordenatuen jatorrian kokaturiko sokaren puntuaren higidura-ekuazioa. d) Zenbatekoak dira 
puntu horren abiadura eta azelerazio maiximoak? e) Zeintzu aldiunetan lortzen dira balio maximo horiek?. 
 
GALDERAK 
 
1.- Definitu eremu elektrostatikoaren intentsitatea eta potentziala. Coulomb-en legea. Adibidea 
2.- Uhinen islapenaren eta errefrakzioaren legeak. 
3.- Indukzio elektromagnetikoaren bidezko korronte elektrikoaren ekoizpena. Deskribatu korronte alternoaren 
sorgailu elementala.  
4.- Planeta-higidurari buruzko legeak. Kepler-ren legeak. 

 
 

 


