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P1. Nazioarteko Espazio Estazioa (ISS), 280.000 kg-koa, lurrazalarekiko 360 km-ko 
batezbesteko altitudeko orbita zirkularrean biraka ari da Lurraren inguruan. Atmosfera 
garaiarekin duen marruskaduragatik, haren altitud ea jaisten ari da etengabe eta, ondorioz, 
orbitaren zuzenketa periodiko baten beharra dago. Eman dezagun ezen, esandakoarengatik, 
espazio-estazioa 340 km-ko altitudeko orbitara jaitsi dela. Kalkula ezazu:  

a)340 km-ko altitudeko eta 360 km-ko altitudeko orbitetan espazio-estazioak dituen  
abiadura orbitalak,  
b)orbita altuena berreskuratzeko behar den energia, eta e) 
biraketa-periodoan gertatu den aldaketa.  

Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m2/kg2 
Lurraren masa: M = !?,99 x 1024 kg  
Lurraren erradioa: R = 6,37 x 106 m  

P2. Azeleragailu lineal batean, E = 1,25 x 103 N/C-eko intentsitateko eremu elektriko konstante 
batek elektroiak azeleratzen ditu 2 m-ko ibilbide batea n zehar. Kalkula ezazu:  

a)azeleragailuaren muturren arteko potentzial-diferentzia,  
b)elektroiak pausagunetik abiatzen badira, zer abiadura izango dute amaieran? e) Eta 
zer energia amaieran, eV-etan adierazia?  

Elektroiaren karga: e = - 1,6 x 10-19 C  
Elektroiaren masa: me = 9,11 x 10-31 kg  

C1. Azaldu ezazu nolakoa den eremu magnetiko uniforme batea n karga higikor batek jasaten 
duen indarra ("Lorentz-en indarra"). Eman ezazu adibideren bat.  

C2. Azaldu ezazu lupa baten funtzionamendua.  
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P1. Jakina da ezen I intentsitatedun korronte elektrikoa daraman hari zuzen eta infinitu batek 

sortzen duen eremu magnetikoaren intentsitateak B = Jio I balio duela,  
 -  2Jr(  

non ( baita hari eroaletiko distantzia eta /lo, konstante bat (hutsaren iragazkortasun 
magnetikoa). Izan bitez bi hari paralelo eta infinituak, a distantzia batez bananduak, 
zeintzuek zeinu berdineko 11 eta h = 3/1 intentsitateak baitaramatzate, hurrenez hurren. 
Kalkula ezazu hari bien artean eta hariak dauden plano berean:  

a) B eremu magnetikoaren intentsitatearen balioa (modulua, norabidea eta noranzkoa) hari 
bien arteko distantziaren erdira.  

b) B zer puntutan den nulua.  
c) puntu horietan guztietan B-k duen balioa 12 intentsitatearen noranzkoa alderantzikatzen 

bada.  

P2. 5 mW-eko potenzia izendatua duen laser batek bere potentziaren % 15 bakarrik igortzen 
du 650 nm-ko uhin-Iuzerako argi gorri gisa. Kalkula ezazu:  
a) fotoi bakoitzaren maiztasuna eta energia,  
b) segundo bakoitzean igorritako fotoi-kopurua, eta  
c) uhin-Iuzera eta abiadura, argiak 1,35-ko errefrakzio-indizea duen beira bat  

zeharkatzen duenean.  

Elektroiaren karga: e = - 1,6 x 10-19 e 
Planck-en konstantea: h = 6,62 x 10-34 J"S 1 
nm = 10-9 m  

C1. Defini ezazu, laburki, eremu elektrostatikoaren intentsitatea eta potentziala. Karga 
puntual positibo batek sorturiko eremuaren adibidea.  

C2. Erradioaktibitate naturala. Zer dira alfa, beta eta gamma partikulak? Zer gertatzen zaio 
isotopo bati partikula horietariko bat igortzen duenean?  

" '.  
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 P1. R erradioko  planeta baten  
 gainazalean dugun  grabitatearen  

intentsitateak 90 balio duo Objektu bat 
distantzia "infinitutik" (non bertan 9 
delakoa zein potentiial grabitatorioa 
praktikoki nulutzat har daitezkeen) askatu 
eta planetaren gainean libreki erortzen 
uzten bada, kalkula ezazu:  

 

 

 

 

A  

 
a) planetaren masa,  
b) objektuaren abiadura planetaren gainazalera heltzean, eta  
e) objektuaren abiadura A puntutik igarotzean, han grabitateak 90/3 balio badu.  
Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m2/kg2  
90 = 9,8 m/s2  
R = 6 37 x 106 m  

,  

P2. OX ardatzean zehar kokaturiko soka tenkatu batea n uhin-higidura bat sortzen da, V 
= 8 m/s-ko hedapen-abiadurakoa, f = 200 Hz-eko maiztasunekoa eta A anplitudekoa. 
Kalkula ezazu:  

a) sokaren edozein puntuko oszilazio-periodoa eta uhinaren uhin-Iuzera.  
b) uhinaren ekuazioa. t = O denean x = 0,125 m den tokian kokaturiko puntuaren  

elongazioak y = ./} mm balio badu, zenbat balio du A anpiitudeak?  
e) puntu horren abiadura eta azelerazio maximoak.  

C1. Korronteen arteko indar magnetikoak. Azaldu fenomenoa. Korronte paralelo eta 
infinituen kasua. Amperearen definizioa.  

C2. Eremu elektrostatikoaren eremu-intentsitatearen eta potentzialaren definizioak. Karga 
puntual bakar batek, positiboak zein negatiboak, sorturiko eremuaren kasura aplikatu.  

"0'"  
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P1. Si karga elektriko positibo, q baliokoak, ax ardatzean 
kokatzen dira, koordenatu-jatorriarekiko alde bietara eta a 
distantzia berdinetara. Kargak A (a,O) eta S (-a, O) puntuetan 
daude.  

a  

a) Kalkula ezazu Oy ardatzeko C (O,-a) puntuan kokatu 
behar den q' karga negatibo baten balioa, Oy ardatzeko o 
(O,a) puntuan edukiko dugun eremu elektrikoaren 
intentsitatea nulua izan dadin.  

b) Kalkula ezazu hiru kargek sorturiko V potentzial elektrostatikoa 
O puntuan eta a (0,0) koordenatu-jatorrian.  

c) Zenbat balio du Q karga positibo bat O puntutik a puntura eramateko egin behar  
denlanak?  

q = 2 x 10-6 e 
a= 1 m'  
Q = 10-9 c.  

q 
S
  

o
  a

  
a 

q 
A
  a 

e
  

P2. Argi-uhin bateK f = 5,5 x 1014 Hz-eko maiztasuna duo Likido baten barrena hedatzen 
bada, bere uhin-Iuzera 450 nm da. Kalkula ezazu:  

a) argiaren hedapen-abiadura likido horretan.  
b) uhin-Iuzera hutsean.  
e) likidoaren errefrakzio-indizea.  
1 nm = 10-9 m  

C1. Deskribatu eta enuntziatu indukzio elektromagnetikoaren legeak (Faraday-ren eta Lenz-
en legeak). Eman ezazu adibide erraz bato  

C2. Deskriba ezazu laburki efektu fotoelektrikoa.  

. .. .  
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