
Unibertsitaera sartzeko hautaprobak 
1996~eko Ekaina 

Aukera itzazu probletna-niuÍtzo bar eta bi gaidera 
ARIKETAK 
 
A BLOKEA 
1. - 10  g-tako masa eta karga berdinez kargaturik dauden bi esfera oso txiki puntu beretik eskegita 
aurkitzen dira, 1 m-ko luzeradun masa gabeko eta luzaezinak diren hariak direla medio. Hari bakoitzak 
bertikalarekin osotzen duen angelua 45°-takoa izanik, lor bitez: 
 a) Esfera bakoitzaren karga. 
 b) Hariek jasaren duten tentsioa oreka-posizioan. 

[Datuak; K = ¼ π ε ο  = 9 .109 N . m²/C² ]. 
 
2.- Urmael baten hondoan, 1 m-tako sakoneran, norabide guztietan izpiak igortzen duen puntu argitsua 
aurkitzen da. urmaelaren gainazalean, zirkulu argitsua ikusten da, airera igarotzen diren izpi errefraktatuei 
esker. 
 a) Marraztu, arrazonatuz, argi-izpien ibilbideak. 
 b) kalkula bedi zirkuluaren erradioa 

[Datua: Uraren errefrakzio-indizea = 4/3 ], 
 
B  BLOKEA 
1.  Hari bertikal batek, 20 amperetako korrontea darama, goranzko norantzan. Haritik l0 cm-tara dagoen 
elektroi bat, bera ere goranzko norantzan higitzen  ari da 5.106 m/s-tako abiaduraz. 
 a) Zeintzu dira elektroiaren gainean eragiten duen eremu magnetikoaren modulua norabidea eta 
norantza? 
 b) Zein da elektroiaren gainean eragiten duen indarra? Marraz bedi parte hartzen duten betoreen 
eskerma. 
 c) Nolakoa izango da elektroiaren ibilbidea? 

Datuak:  µο = 4π • 10-7 T· m/Ampere 
Elektroiaren masa: 9,10·  10-31 Kg, 

   Elektroiaren karga: e = - 1,60 x 10-19 C 
 

2. Zenbait baldintzapean elektroi batek eta positroi batek talka egiten dutenean, partikula bien masa osoa 
energia erradiatzailetan bihurtzen da, energia berdineko bi fotoi sortzen direlarik. Lor bitez: 
 a) Sorturiko energia osoa, elektroivoltatan adierazita.  
 b) Fotoiei dagozkien uhin-Iuzera. 

Plank-en konstantea: h = 6,62· 10-34 J· s 
Positroiaren masa = elektroiaren masa 

GALDERAK 
1. Argi urdinaz argiztatzean  iturri batek fotoelektroiak igorzen ditu, baina argi berdeaz argiztatzerakoan ez 
du ezer igortzen. Zer gertatuko litzateke argi gorriaz argiztatzerakoan? Eta argi ultramoreaz? Arrazona 
itzazu erantzunak. 
 
2. Karga positiboa duen partikula bat, eremu elektrostatiko uniformea dagoen eskualde batean sartzen da. 
Deskribatu partikularen higidura, beraren hasierako abiaduren norabidea: a) eremuaren norabide eta 
norantzakoa denean; b) norabide berekoa baina aurkako norantzakoa denean; c) eremuarekin angelu bat 
osotzen duenean. 
 
3.  Idatz itzazu Eguzkiaren inguruko planeten biraketa-higidura azaltzen duten Kepler-en legeak. Newton-
en Grabitazio Legean oinarrituz, azal bedi Kepler-en hiruganen Legea orbita zirkularraren kasurako. 
 
4. Erradioaktibitate naturalaren fenomenoa deskribatu. Defini itzazu: erradioaktibitate-konstantea, 
batezbesteko bizitza, semidesintegrazio-periodoa. Zein da magnitude hauen arteko erlazioa? 
 
 

FISIKA 
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1996~eko Iraila 

Aukera itzazu probletna-niuÍtzo bar eta bi gaidera 
 
ARIKETAK 
 
A BLOKEA 
 
1. - 5·  10-8  C-tako karga duten bi karga puntual, (0,0) cm eta (5,0) cm puntuetan finko kokatuta 
aurkitzen dita. Lor bitez:  
 a) Eremu elektroaren modulua, norabidea eta norantza (10,0) cm puntuan. 
 b) 10-9  C-tako karga eta 5 mg-tako masa dituen partikula bat (10,0) cm puntuaan aske utziz gero, 
zein abiaduraz helduko da (8,0) cm puntura? 

[Datuak; K = ¼ π ε ο  = 9 .109 N . m²/C² ]. 
 
2. Interferentzi fenomenoen bidez, elektroi-sorta bati lotutako uhin-luzera 3,2 ·  10-8 cm-takoa dela frogatu 
da. 
 a) Zein da elektroi-sortako elektroien abiadura? 
 a) Zein da elektroien energia zinetikoa  elektroivoltatan neurtuta 
 b) Zein da behar den potentzial diferentzia elektroiei energia hori emateko? 

Plank-en konstantea: h = 6,62· 10-34 J· s 
Elektroiaren masa:  9,10·  10-31 Kg, 

  Elektroiaren karga  e = - 1,60 x 10-19 C 
B BLOKEA 
 
1. Demagun Lurra eta Hilargia osotzen duten sistema dugula,  eta ez dagoela beste inolako kanpoko 
eraginik. 
 a) Zein puntutan da nulua eremu grabitatorioa,  Lurraren eta Hilargiaren artean? 
 b)Zein izango da potentzial grabitatorioak izango duen balorea puntu horretan? 
 c) Marraztu gorputz biek sortzen duten eremuaren indar-lerroak. 

Lurraren eta Hilargiaren arteko distantzia = 3.84 . 105  krn 
 
2. Zeharkako uhin bat, soka batetan zehar hedatzen da, hurrengo ekuazioari jarraituz: 
  Y  = 0’4 sin [ 2 π (100 t - 0’5 x)] 
bertan agertzen diren magnitudeak S-I- sistemako unitate neurtuta daudelarik. Lor bitez: 
 a) Uhinaren abiadura eta bere hedapenaren norantza. 
 b) Bibrazio-abiadura maximoa. 
 c) Fasean oszilatzen duten sokaren bi punturen arteko distantzia. 
 
GALDERAK 
 
1. Nola aplikatu behar dira v abiaduraz higitzen ari den partikula kargatu baten gainean eremu elelektiko 
uniforrne bat eta beste eremu magnetiko uniforrne bat, partikularen gaineko indar osoa anulatu dadin? 
Zein izan hehar da eremu horren moduluen arteko erlazioa hori bete dadin? 
 
2. Zein da Plank-en teoriaren oinarrizko hipotesia? Zeintzu dira Plack-en konstantearen dimentsioak? 
 
3. Indukzio elektromagnetikoaren Lenz-Faraday-ren legea enuntziatu. Induzitu ahal daiteke indar 
elekoeragilearik espira batetan eremu magnetiko konstantea dagoen eskualdean? 
 
4. Azal ezazu zein den luparen funtzionamendua, eta berak sortzen dituen irudien ezaugarriak analizatu. 
lkus ahal daitezke irudi hauek pantaila batetan? 

FISIKA 


