
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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1. Kalkulatu Artizarraren azalean kokaturiko l0 kg-ko objektu batek zer altuera lor dezakeen gehienez, 
hasieran 5 km/s-ko goranzko abiadura ematen baldin bazaio. Altuera horretan, a) zenbat balio du bere 
energia potentzialak?, b) zer pisu izango du?, eta c) zer ihes-abiadura izango du altuera horretan?. 
Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m²/kg² 
Artizarraren erradioa = 6,52x106 m, Artizarraren masa = 4,87x1024kg 
 
2. Elektroi bat azeleratu egiten da 200 V-eko potentzial diferentzia baten bitartez, eta Lurraren eremu 
magnetikoan higitzen da, zeinen intentsitatea 7x10-7 T-koa den. Kalkulatu elektroiak egiten duen 
zirkunferentziaren erradioa, baldin eta elektroiaren abiadura Lurraren eremu magnetikoarekiko 
perpendikularra bada. 
Elektroiaren masa = 9,1x10-31  Kg 
Elektroiaren karga = - 1,6x10-19 C 
 
B MULTZOA 
 
1. Elektroi bat eta bere antipartikula, positroia, elkarrengandik 1 m-ka distantziara aurkitzen dira. a) 
Kalkulatu partikula horren arteko erakarpen elektrostatikoaren indarra, grabitazio-erakarpenaren indarra 
eta horren arteko zatidura. Partikula horiek, orain, elkartu egiten dira, pausagunean, eta bien masa 
osoa irradiatze-energia bihurtzen da, hots, bi fotoi berdin irteten dira. Kalkulatu: b) fotoi bakoitzaren 
energia osoa, eta c) fotoi bakoitzaren uhin-luzera eta maiztasuna. 
Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m²/kg² 
Coulomb-en konstantea: K = 9x109 Nm²/C² 
Planck-en konstantea: h = 6,26x10-34  J.s 
Positroiaren masa = elektroi~aren masa = 9,1x10-31  Kg 
Elektroiaren karga = -1,6x10-19  C 
Positroiaren karga = elektroiaren karga, baina zeinu positiboarekin 
 
2. Zeharkako uhin bat soka batean hedatzen da, Ox ardatzaren norabidean, 
y = 6 sin 2π(100 t - 0,5 x) ekuazioaren arabera [unitateak Nazioarteko Sistemakoak dira]. Kalkulatu: a) 
uhinaren abiadura eta haren hedapenaren noranzkoa, b) sokaren puntu bateko bibrazio-abiadura 
maximoa, eta c) sokan fasean oszilatzen duten bi punturen arteko distantzia. 
 
GALDERAK 
 

1. Enuntziatu indukzio elektromagnetikoaren Faraday-Lenz-en Legea. lpini adibide erraz bat. 
lnduzi daiteke indar elektroeragilerik espira batean, eremu magnetiko konstantearekin? 

2. Planck-en Legea. Zer dimentsio du Planck-en konstanteak? 
3. Deskribatu mikroskopio baten funtzionamendua, eta aztertu mikroskopioarekin sortzen diren 

irudien ezaugarriak. 
4. Nukleo bat osatzen duten nukleoien (protoien eta neutroien) masen batura baino 

handiagoa ala txikiagoa da nukleoaren masa? Azaldu zer den lotura-energiaren kontzeptua 
eta zer erlazio duen nukleoaren egonkortasunarekin. 
 
 
 



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 
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1. Lurraren inguruko satelite bat, 500 kg-koa, orbita zirkular sinkronikoan (edo 
geoegonkorrean*) higitzen ari da. Bat-batean, gelditu egiten da bere orbitan. Kalkulatu: a) 
satelitea geldiarazteko zer energía behar den, b) lurrazalera heltzean, zer abiadura izango 
duen. 
 
*geoegonkorra: orbita ekuatoriaia da, non sateliteak Lurraren abiadura angeluar berbera 
baitu, eta horregatik lurrazaleko puntu berberaren gainean dagoela ematen du beti. 
 
Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m²/kg² 
Lurraren masa : 5,99x1024 kg 
Lurraren erradioa: 6370 km 
 
2. Argi-uhin batek 6x1014 s-1-ko maiztasuna du, eta likido bat zeharkatzen du. Likido 
horren barruan, argi-uhinaren uhin-luzera 3x10-5 cm da. a) Zer abiadura du argiak likido 
horretan?, b) Zer uhin-luzera izango du hutsean?, eta c) Zer errefrakzio-indize du likidoak 
maiztasun horretarako? 
 
B MU LTZOA 
 
1. Aurkitu norabide bertikaleko eremu elektriko baten intentsitatea eta noranzkoa, 1 g-ko 
masa eta q = -10-4 C-eko karga negatiboa dituen bolatxo bat airean orekan egon dadin 
grabitatearen eraginpean erori barik. Eremu elektrikoaren intentsitatea eta norabidea 
mantendu eta haren noranzkoa alderantzikatzen badugu, zer azelerazio izango du 
bolatxoak? Eremu elektrikoak intentsitate berdina badu baina eremu grabitatorioarekikó 
perpendikularra bada, zer azelerazio izango du bolatxoak? 
 
2. Argazki-kamera batek 12 dioptriako lente bat du objektibotzat. Kalkulatu: a) objektibotik 
irudirainoko distantzia, objektua 20 m-ra badago. b) Objektuak 1,5 m neurtzen baldin 
badu (altueran), zer tamaina du irudiak? c) Marraztu eskema bat izpien ibilbideekin. 
 
GALDERAK 
 

1. Deskribatu uhinen polarizazioaren fenomenoa. Zer uhin-mota polariza daiteke? 
    Polariza daiteke soinua? Eta argia? 
2. Azaldu higitzen ari den karga batek zer indar jasaten duen eremu magnetiko baten 
eraginpean. Lorentz-en indarra. lpini adibideren bat. 
3. Efektu fotoelektrikoa. Einstein-en teoría. 
4. Azaldu zer den muga-angeluaren kontzeptua. lslapen osoa. lpini adibideren bat. 

 


