
1.- Behar den moduan justikikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, gehien bi puntu emango zaizkio. 
2.-  Zuzenki planteiatuta, justifikatuta eta emaitza zuzenarekin ebatzitako aariketa ariketa bakoitza, gehien hiru puntuz 

ebaluatuko da. 
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ARIKETAK 

 

A BLOKEA 

1.- Geldiunetik hasita, Van der Graaff-en azeleragailu baten bidez sorturiko 5 MV-ko potentzial-diferentzia 
dagoen eskualde batean askatzen da protoi-multzo bat. Bertan 2 m-ko ibilbidea egin ondoren, protoiek zero 
potentziala dagoen tokira iristen dira. Kalkula bitez:  
a) Eremu elektrikoaren balorea, bere norantza adieraziz, eta  
b) Protoien abizdura zero potcntziala dagoen tokira iristen direnean.  
Datua: Protoiaren masa = 1,67 x 10-27 kg, Protoiaren karga = 1,60 x 10-19 C 
 

2.- 6 x 1014 s-1-ko maiztasuna duen argi-uhin batek, likido bat zeharkatzen du. Bertan, argi-uhinaren uhin-luzera 
3 x 10-5 cm-koa du. 
a) Zein da argiaren abiadura likido horretan?  
b) Zein da argi-uhinak hutsean duen uhin-luzera?  
c) Zein da likidoaren errefrakzio-indizea rnaiztasun honetarako? 
       
B BLOKEA 

1.- Lurra RL = 6.370 km-ko erradiodun esfera homogeneo dela kontsideratuz,  
a) Kalkula bedi P puntuan dagoen grabitatearen azelerazioa, zein Lurraren gainazailaren gainetik 630 km-tara 
dagoen. 
b) P puntuan partikula bat askatuko bagenu pausagunetik hasita, zein abiaduraz helduko litzateke Lurraren 
gainalera? (Ez da kontutan hartzen atmosferaren kontrako marruskadura).  
Datuak: Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N.m².kg-2, Lurraren masa: ML= 5,98 x 1024 kg. 
 

2.- Hari eroalez eginiko karrete batek, 0,005 m-ko erradioa duen 500 espira ditu, eta 0,1 T-ko eremu 
magnetiko uniforme botetan kokatuta dago, karretea zeharkatzen duen fluxu magnetiko maximoa  izateko 
moduan. a) Kalkula  bedi karretean induzituriko indar elektroeragilearen batezbesteko bailorea, eremu 
magnetikoak bikoizten baldin badu here balorea 0,02 segundotan. (-0’197 V) 
b) Kalkula bedi karretean  induzituriko indar elektroeragilea bira bat egiten baldin  badu bere zentrutik 
igarotzen den eta perpendikularra den ardatz batekiko, hau ere 0,02 segundutan burutzen baldin bada. 
(+0’3927 V edo +0’583 V) 
       
GALDERAK 
 
1.- Azal ezazu begiaren funtzionamendua. Zer dira miopia eta hipermetropia deituriko akatsak? Nola zuzentzen 
dira? 
2.- Azal ezazu efektu fotoelektrikoa. Metal baten gainazalera iristen den erradiazioaren maiztasuna bikoizten 

baldin bada, bikoiztu egiten al da ateratako elektroien abiadura?. Arrazonatu erantzuna. 
3.-  Nukleo atomiko baten masa, bera osotzen duten nukleoien masen batura baino handiagoa ala txikagoa al da?. 
Azal ezzu nukleoan gertatzen den lotura-energiaren kontzeptua, eta bere egonkortasunarekin duen erlazioa ere. 
4.- Aldiune batean, elektroi bat v abiaduraz higitzen ari da x ardatzaren norantza positiboan, z ardatzaren norantza 
negatiboako B eremu magnetikoa dagoen eskualde batetan. Zein da elektroiaren gainean eragiten duen indar 
magnetikoaren balorea, norabidea eta noranzta? Zein higidura-mota deskribatzen du elektroiak?. 
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A BLOKEA 
 
1. 50 kg-ko masa duen satelite artifizial bat, Lurraren gainazalarekiko 630 km-ko altueradun orbitan jartzea 
nahi da. a) Zein izango da sateliteak izan behar duen abiadura orbita horretan egoteko? b) Zein energia eman 
behar zaio sateliteari Lurraren gainazalean, orbita horretan jarri ahal izateko? c) Zein da eremu grabitatorioaren 
balorea altuera horretan? 

G = 6,67 ·  l0-11 'N.m2/.kg2 
Ilargiaren masa: MI = 7,34· 1022 kg 

 
2. 3 x 10-7 m-ka uhin-luzera duen argiak potasioaren gainean intziditzerakoan askaturiko elektroiek 2.03 eV- 
ko energia zinetiko maximoa daukate. a) Zein da fotoi intzidentearen energia? b) Zein da energia-ataria 
potasioaren elektroientzat? c) Zein da fotoelektroientzako gelditze-potentziala, argi intzidenteak duen uhin-
luzera 4 x 10-7 m-koa baldin bada? 
 
      Elektroiaren karga elektrikoa: e = -1,60·  l0-19  C 
      Planck-en Konstantea: h = 6,62· 10-34 J· s 
 
B BLOKEA 
 
1. Soka atezatu batetan zehar, zeharkako uhina hedatzen ari da, hurrengo ekuazioaren arabera:  

y(x, t) = 2 sin [2π  (10t - 0, 1x)],  
 non distantzia eta denbora S.I.-delako sisteman neurturik datozen. Lor bitez: 
 a) Uhinaren periodoa, uhin-luzera eta hedatze-abiadura,  
 b) sokaren puntu baten abiadura eta azelerazio maximoa, eta  
 c) uhin berberaren baina kontrako norantzan hedatzen den uhin-ekuazioa. 
 
2. 0.5 g-ka masa eta 2.5 x 10-8 C-ka karga dituen partikula bat, 6 x 104 m . s-1-ko abiaduraz higitzen ari da 
eremu magnetikoa dagoen eskualde batetan sartzen den unean. Zeintzu izan behar dira eremu 
magnetikoaren balorea, norabidea eta norantza, partikula horrek horizontalean higitzen jarrai dezan? 
 
GALDERAK 
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