
 
 
 
 

Unibertsitaera sartzeko hautaprobak 
1995.eko Ekaina 

 
Aukera itzazu probletna-niuÍtzo bar eta bi gaidera 

A MULTZOA 
(3p) 1.- 1.000 kg-tako suziri bat orbitaan jarri da Lurreko gaínazaletik 800 km-tara Kalkula  
itzazu: 
 a) Energia potentziala  
 b) Energia zinetikoa 
 c) Satelitearen biraketa periodoa. 
   Grabitazio unibertsalaren konstantea  G = 6,67 x 10-11 N . m². Kg-2,  
   Lurraren masa:     ML= 5,98 x 1024 kg. 
   Lurraren erradioa:    RL = 6,37 x 106 m 
 
(3p) 2.-Protoí-sorta bat X ardatzean zehar higitzen da beronen norantza positiboan eta 10 km/seg-tako 
abiadura konstantez, gurutzaturiko eremutako (elektrikoa eta magnetikoa) eskualde batean barrena. 

a) Y-ren norantza positiboan, 1,0 T balioa duen eremu magnetiko bat baldin badago, aurki itzazu 
eremu elektrikoaren balioa eta norabidca.  
b) Adieraz ezazu, eskema baten bidez, inplikaturik dauden bektoreak. 
c) Eremu hauek desbideratuko al dituzte abiadura eta norantza bereko elektroiak? 
Honela bada, zein norabide eta norantzatan?  

   Elektroiaren masa:  9,10·  10-31 Kg, 
   Protoiaren masa:  1,67 x 10-27 Kg 
B MULTZOA 
(3p) 1.- Zelula fotoelektriko baten katodoaren gainean, 2356 A°-etako uhin-luzera duen argi  ultramorea 
intziditzen ari da. Kobre metalikoaren atari fotoelektrikoa λ = 3200A° -etan dagoela jakinik, kalkula itzazu: 
 a) Erauzketa-lanaren balioa, jouletan 
 b) Egotzitako elektroien energia zinetiko maximoa  
 c) Fotoelektroien abiadura  maximoa 
   Elektroiaren masa:  9,10·  10-31 Kg, 
   Elektroiaren karga  e = - 1,60 x 10-19 C 
   Plank-en konstantea  h = 6,62· 10-34 J· s 
   Angtrom    10-10 m 
 
(3p) 2.- l0 cm-tako dlstantzia fokala duen lente bat daukan diapositiba-proiektagailu batek, lentetik 2,5 m-
tara dagoen pantailan irudia proiektazen du 
 a) Zein lente-mota da?  
 b) Marraz ezazu irudiaren eraketaren eskema 
 c) Nolakoa da irudia? 
 d) Zein da diapositibaren eta irudiaren arteko distantzia? 
 e) Zein da handipena?  
 f) Zein da 35 mm-tako diapositiba baten ínudiaren zabalera?  
 
GALDERAK 
 
(2p) 1. - Deskriba itzazu soinu-uhinen eta argi-uhinen arteko analogiak eta ezbedintasunzk 
 
(?p) 2.- Fusio-erreakzioak. Nondik dator askatzen den energia? Fusiotik datorren energia  
lortzeko abantailak eta eragozpenak. 
 
(2p) 3.- Deskriba ezazu korronte alternoko sorgailaren funtsa. Zein da energia elektrikoa 
ekoizteko dauden zentral ezberdinen (termikoak, hidroelektrikoak, nuklearrak, etab.) arteko  
ezberdintasunak?. 
 
(2p) 4.- Uhin-gorpuzkulu bikoiztasuna. De Broglie-ren hiopotesia. 
 

FISIKA 
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Aukera itzazu probletna-niuÍtzo bar eta bi gaidera 

PROBLEMAK 
 
A MULTZOA 
(3p) 1.- Suziri baten bidez, gorputz bat itsasmailaren gaineko 500 km-tako altuerara eraman da: 
 a) Altuera horretan, zein da Lurreko eremu grbitatorioaren intentsitatea?  
 b) Zein abiaduraz jaurtiki beharko da gorputz hau, Lurraren erradioarekiko 
                norabide perpendikular batean, orbita zirkular bat deskriba dezan? ? 
 c) Zein izango litzateke gorputzaren biraketa-periodoa Lurraren inguruan?  
 d) Gorputzaren masa 100 kg-takoa bada, zein izango da bere energia mekanikoa?  
   Grabitazio unibertsalaren konstantea  G = 6,67 x 10-11 N . m². Kg-2,  
   Lurraren masa:     ML= 5,98 x 1024 kg. 
   Lurraren erradioa:    RL = 6,37 x 106 m 
 
( 3p) 2. - Espektro ikuskorraren uhin-luzerak, 4000 eta 7000 A°-etako tartean daude. 
 a) Kalkula ezazu maiztasun-tartea.  
 b) Kalkula ezazu energia fotonikoen tartea. 
 c) Zein da 5 eV-tako energia duen fotoi baten uhin-luzera? Espektro magnetikoaren 
     zein partetan dago?  
 d) Trantsizio molekularretan, l eV baino energia txikiagoko fotoien igorpena edo 
     zurgapena gertatzen da. Erradiazio hau espektro elektromagnetikoaren zein atali 
     dagokio, infragorriari ala ultramoreari?  
 
   Plank-en konstantea  h = 6,62· 10-34 J· s 
   Elektroiaren masa:  9,10·  10-31 Kg, 
   Angtrom    10-10 m 
B MULTZOA 
(3p) 1.- 10 cm-tako aldea duen karratu baten lau erpinetako hirutan, +5 µC-tako karga bat 
Dago. Kalkula ezazu: 
 a) Eremuaen intentsitatea laugarren erpinean.  
 b) Laugarren erpinetik karratuturen zentrura - l0 µC-tako karga bat eramateko 
 beharrezkoa den lana. interpreta ezazu emaitza.  
   Elektroiaren masa:  9,10·  10-31 Kg, 
   Elektroiaren karga  e = - 1,60 x 10-19 C 
 
(3p) 2.- 25 KeV-tako energia zinetikoa duen elektroi bat, orbita zirkular batean higitzen ari da 
 0,2 T-tako eremu magnetiko baten barnean. 
 a) Zein da elektroiaren gainean eragiten ari den indarra?  
 b) Adieraz ezazu, eskema baten bidez, inplikaturik dauden bektoreak 
 c) Zein da orbitaren erradioa?  
 d) Zein da maiztasun angeluarra? Eta periodoa?  
   Elektroiaren masa:  9,10·  10-31 Kg, 
   Elektroiaren karga  e = - 1,60 x 10-19 C 
GALDERAK 
 
(2p) 1.- Zeharkako uhinen eta  luzetarako uhinen arteko ezberdintasunak, Mota bakotzaren 
 adibideak. 
 
(2p) 2.- Solido zurrunaren momentu angeluarra. Deskriba ezazu, momentu angeluarraren 
 Kontserbazioaren teorema betetzen den higiduraren adibideren bat. 
 
(2p) 3.- Jatorri nuklearra duen energia. Deskriba ezazu fisio-erreakzioen eta fusio-erreakzioen arteko       
 ezberdintasunak. 
 
(2p) 4.- Deskriba ezazu mikroskopioaren funtzionamendua 

FISIKA 


