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Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera 
Behar bezala justifikatuta eta arrazoituta dagoen galdera bakoitzari, gehienez, bi puntu 
puntu emango zaizkio emango zaizkio. 
Behar bezala planteatuta, justifikatuta eta emaltza zuzenarekin dagoen ariketa bakoitzari, 
gehien hiru  
 
A MULTZOA 
 
1. Masa berdineko bi satelitek orbita zirkularrak osatzen dituzte Lurraren inguruan, RA erradioduna 
lehenengoa, eta RB erradioduna bigarrena. RB delakoa RA -ren bikoitza bada, kalkulatu satelite bien 
hurrengo magnitudeen arteko arrazoiak: a) biraketa-periodoena, b) abiadur  linealena. c) abiadura 
angeluarrena: d) energia osoena, eta e) grabitatearen azelerazioena (g) RA-n eta RB-n 
[Datuak:: RA = 10.000 Km; Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m² kg-2 
Lurraren masa : 5,99x1024 kg 
Lurraren erradioa: 6370 km]. 
 
2. Argi-sorta monokromatiko bat, 5 x 1014 s-1 -ko maiztasunekoa. nb= 1,55. errefrakzio-indizea dueri 
beira baten barrena hedatzen da, eta ‘beira/ur’ banantze-gainazal laun batean erasotzen du 
Uraren  errefrakzio-indizea nu=1,33 da. A)  Zenbatekoa behar du izan argi-sortak qainazal horrekin 
osatzen duen eraso--angeluak islapen osoa gerta dadin? Egizu marrazki bat . b) Kalkulatu argiaren 
abiadura eta uhin-luzera ingurune bakoitzeari. 
 
B MULTZOA  
 
1. Hari eroale batekin beqizta laun 
errektangeluarra egiten da,  a = 5 cm eta b = 8 cm-
ko  aldeak dituena. Begiztaren p!anoa B 
intentsitatea duen eremu magretiko baten 
perpdikularra da. Intentsitate hori aldatuz doa 
denborarekin, alboko grafikan adierazten den 
arabera.  Kalkulatu begiztan sortutako  indar 
elektroeragile induzitua irudiko denbora-tarte 
desberdinetan.  Egizu grafika bat 
 
 
2. Puntu higikor batek higidura harmoniko sinplea deskribatzen du Ox ardatzean zehar, x = 3sen(ωt) 
ekuazioari jarraituz, non ω  konstante bat den, eta x posizioa metrotan eta t denbora segundotan 
neurtuak diren. Kalkulatu: a) higiduraren periodoa b) higiduraren maiztasuna. X-ren zeintzu 
baliotarako da maximoa abiadura?. Zenbatekoa da abiadura hori?. X-ren zeintzu baliotarako da 
maximoa azelerazioa?.  Zenbatekoa da? Frogatu azelerazioa beti dela  posizioaren proportzionala. 
 
GALDERAK 
 

1. Deskribatu fisio eta fusio nuklearren fenomenoak 
2. Argiazren izaerari buruzko teoriak. Uhinak eta gorpuzkuluak. Teoria hauek oinarritzen duten 

esperimentuak. 
3. Higitzen ari den karga batek jasatzen duen indarrra eremu magnetiko batean sartzean. 

Lorentz-en indarra. Ipini adibideren bat. 
4. Soinu-uhinak eta argi-uhinak. Antzekotasunak eta desberdintasunak 
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A MULTZOA  

1. M masako gorputz bat bertikalki jaurtikitzen da lurrazaletik VO goranzko abiaduraz, eta haren 
gainetik h altueraraino igoten da. Zenbatekoa da VO, altuera hori Lurraren erradioaren bikoitza 
izan dadin? Demagun jaurtikitzen dugun objektuaren masa bikoizten dugula, eta jaurtikitze-
abiadura ere bikoitza dela. Zein altueraraino igoko da honako honetan? Zein da energía 
potentzialen arrazoia kasu bietako punturik garaienetan? Zein da hasierako energia zinetikoen 
arrazoia kasu bietan?  

     
[Datuak: M=100 kg; Grabitazioaren konstante unibertsala: G=6,67x 10-11 Nm2 kg2 ; 
Lurraren masa: 5.99x 1024kg; Lurraren erradioa: 6.370 km.]  

2. Zeharkako uhin harmoniko bat, 10 cm-ko anplitudea eta 2 Hz-ko maiztasuna dituena, soka 
batean barrena hedatzen da, Ox ardatzaren noranzko positiboan. Hedapenabiadura 10 m/s-
koa da. a) Idatzi uhinaren ekuazioa, b) kalkulatu uhinaren uhin-Iuzera, c) kalkulatu sokaren 
puntu bateko zeharkako abiadura eta azelerazio maximoak.  

 
B MULTZOA  

1. Fotoi batek 2 eV-eko energia duo a) Kalkulatu fotoiaren maiztasuna, b) Kalkulatu fotoiaren 
uhin-Iuzera hutsean eta n=1,45-ko errefrakzio-indizea duen ingurune material batean. Espektro 
elektromagnetikoaren zein eskualdetan aurkltzen da?  

  
[Datuak: Planck-en konstantea: h=6,62x10-34  J·s, Elektroiaren karga elektrikoa:   -19  
-1.6x10       C.]  
 
2. Espazioko eskualde batean E eremu elektriko uniforme bat dago, zeinen intentsitatea Ox 
ardatzaren paraleloa den. x1 = 10 cm puntuan, potentzial elektrostatikoak V=500 volt balio du, 
eta x2 =30 cm puntuan, V=800 volt. a) Kalkulatu E-ren modulu eta noranzkoa. b) Elektroi bat 
geldiunetik askatzen bada x1 puntuan, zenbateko abiadura izango du x2 puntura heltzerakoan?  
 

    -19        -31  
[Datuak: Elektroiaren karga: -1.6x10   C; Elektroiaren masa: 9.1x10   kg.]  

GALDERAK  

1. Deskribatu indukzio elektromagnetikoari buruzko Faraday eta Lenz-en legea.  
2. Deskribatu desintegrazio erradioaktiboaren legeak a, 13 eta y partikuletan (Soddy eta 

Fajans-en legeak).  
3. Uhin polarizatuak.  
4. Kepler-en legeak.  
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