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ARIKETAK 
 
A MULTZOA 
 
1-  0.2 g-ko esferatxo bat, masa arbuiagarriko hari batetik eskegita dago, 5 cm-ko distantziaz banandurik 
dauden bi xafla bertikal eta paraleloen artean. Esferak 6 . 10-9 C-eko karga positiboa du. 
a) Zein potentzial-diferentzia jarri beharko dugu xaflen artean hariak bertikalarekin 45°-ko angelua 
osotu dezan?  
b) Zein izango da xaflen arteko eremu elektrikoaren intentsitatea? 
c) Irudika bitez kargaren gaineko indarrak oreka-posizioan. 
 
2. A) Zenbat energía garraiatzen du argi ikuskorreko 5 . 10-7 m-eko uhin-luzeradun fotoi "ertain" batek? 
B) Zein izango da l00 watt-eko lanpara batek segundo batean igorritako argi ikuskorreko fotoikopurua, 
bere potentziaren % 1-a espektro ikuskorrean igortzen baldin badu?  
Plank-en konstantea, h = 6.62 . 10-34 J· s. 
 
B MULTZOA 
 
1. Orbita zirkular ekuatorialean jarri nahi da 50 kg-ko satelite artifizial bat, bere erradioa Lurraren 
Erradioaren bikoitza delarik.  
Kalkula bitez: a) Sateliteari eman beharko zaion energia, eta beraren abiadura orbitala.     
 b) Behin orbita horretan egonez gero, sateliteari gehitu beharko geniokeen energia 
      Lurraren eremu grabitatorioaren erakarpenetik ihes egin zezan. 

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 

 
2.  20 g-ko masa batek higidura harmoniko oszilakorra betetzen ari da malguki baten mutur batean, 5 cm-
ko anplitudedun bi oszilazio segundo bakoitzeko osotzen dituelarik. 
Kalkula bitez: a) Oszilatzen ari den masaren abiadura maximoa.  
b) Masaren azelerazioa bere higiduraren mutur batean.   
c) Malgukiaren K konstantea.  
 
GALDERAK 
 
1. Deskriba ezazu uhinen polarizazio-fenomenoa. Zein uhin-mota polarizatu daiteke? Polarizatu ahal 
daiteke soinua? Eta argia? Arrazonatu zure erantzunak. 
2. Deskriba ezazu erradioaktibitate naturalaren fenomenoa. Zein eragin du erradiazioak organismoaren 
gainean? Zein erradiazio-mota da kaltegarriena? Arrazonatu zure erantzuna. 
3. Deskriba ezazu diapositiba-projektagailuaren funtzionamendua, irudien formazioaren eskema grafiko 
batez baliatuz. 
4. Efektu fotoelektrikoa. Lege esperimentalak. Efektu fotoelektrikoaren Einsteinen teoria. 
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A MULTZOA 
 
1. Ox Ardatzean zehar hedatzen den zeharkako uhin baten periodoa 6,37· 10-3 s-koa da eta π/2 
erradianeko fase-diferentzia duten bi puntu hurbilenen arteko distantzia, 20 cm-koa. 
Kalkula bitez: a) Uhinaren uhin-luzera eta hedapen-abiadura.  
b) Bibrazioaren abiadura maximoa, anplitudea 4 cm-koa dela jakinik.  
 
2. Hari zuzen luze batek 1.5 A-ko korrontea garraiatzen du. Elektroi bat hariarekiko paraleloki 
desplazatzen ari da, haritik l0 cm-ra eta korrontearen norantza berean, 5.106 cm/s-ko abiaduraz. 
a) Zein indar eragiten du elektroi higikorraren gainean korronteak sorturiko eremu magnetikoak?  
b) Irudikatu grafikoki v, B eta F bektoreak. 

µο = 4π • 10-7 N· A-² 
e = - 1,60 x 10-19 C 

B MULTZOA 
 
1. Astronauta bat,  2· RL erradiodun orbita zirkularra osotzen ari duen satelite batean aurkitzen da, eta 
aldiune batean, Lurrarekiko 40 m/s-ko abiaduraz dihoan 20 kg-ko objektu bat ikusten du pasatzen, 
Lurrarekin talka egiteko ibilbidea daramalarik.  
Kalkula bitez: a) Objektuaren abiadura Lurrera heltzean.  
b) Satelitearen abiadura eta azelerazioa bere orbitan.  

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 
 
2. Zein potentzial-diferentzia aplikatu behar da kobrezko gainazal batek 1500 angstrom-eko uhin 
luzeradun erradiazioa jaso ondoren igortzen duen elektroirik azkarrenak geldiarazteko, kobrearentzako 
energi ataria 4,4 eV-koa dela jakinik? 

Elektroiaren karga elektrikoa: e = -1,60·  l0-19  C 
      Planck-en Konstantea: h = 6,62· 10-34 J· s 

1 angstrom = 10-10  m. 
GALDERAK 
 
1. Argiaren izaerari buruzko teoriak. Teoria hauek bermatzen dituzten esperimentuak. 
2. Indukzio elektromagnetikoaren Faraday-Lenz-en legea. Zer nolako korronte induzitua agertzen da 
espira eroale batean berari iman baten polo bat hurbiltzen zaionean? Eta poloa espiratik urruntzen denean? 
Arrazonatu zure erantzunak. 
3. Esan zer gertatzen den E eremu elektrikoa eta honen kontrako norantzadun B eremu magnetikoa 
dauden zonalde batean protoi bat askatzen bada geldiunean. 
4. Deskriba ezazu fusio nuklearra zer den. Esan sortzen den energiaren jatorria zein den. Energia 
nuklearrak dituen abantailak eta planteiatzen dituen eragozpenak. 
 


