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EREMU NAGNETIKOA ETA INDUKZIO 
ELEKTROMAGNETIKOA 

 
Datu orokorrak:  Elektroiaren masa: 9,10· 10-31 Kg, 

   Protoiaren masa:  1,67 x 10-27 Kg 
   Elektroiaren karga e = - 1,60 x 10-19 C 

µο = 4π • 10-7 T·m/Ampere edo  4π • 10-7 N·A-² 
 

01 ekaina.  25 cm luze den hagatxoa, 8 m.s-1-ko abiaduraz higitzen ari da 6 ·10-2  T-ko 
eremu magnetikoaren perpendikularra den plano batean zehar. Abiadura hori  
hagatxoaren perpendikularra da. a) Zein izango da hagatxoaren elektroi baten gainean 
sorturiko indar magnetikoaren modulu, norabide eta norantza?  (7’68·10-20   N) 
Irudikatu fenomenoa. b) Zein izango da hagatxoaren muturren arteko potentzial 
diferentzia? (0’12 V) 
 
01 uztaila.  Masa ezezaguneko karga bakarreko ioia, 12 cm-ko erradioa duen 
zirkunferentzia batean higitzen da, 1,2 T-ko eremu magnetiko batean. Ioia, 7000 V-ko 
potentzial- diferentzia baten bitartez azeleratua izan da. Zein da ioiaren masa? (2’37·10-25   
Kg).   
 
02 ekaina. 10 cm luze den hari eroale batek 5 g-ko masa du eta indar elektroeragileko 
sorgailu bati konektatuta dago, masa gabeko hari malguak direla medio. Haria, posizio 
horizontalean, berari perpendikularra den 0,5 T-ko eremu magnetiko horizontal batean 
dago kotatuta. Lor bedi haritik igaro behar den korrontearen intentsitatea bera flotatzen 
eusteko, hau da, hariaren pisua beraren gainean eremu magnetikoak sortzen duen indar 
magnetikoaz orekatzeko. (Em.: 0’98 A) 
 
03 uztaila. l0 A-ko korrontea daraman 25 cm-ko luzera eta 20 g-ko masa dituen eroale-
zati bat, orekan aurkitzen da eroale-zatiari perpendikularra den eremu magnetiko 
uniforme eta horizontal baten barrenean. 
a) Lor bedi indukzio magnetikoaren balioa. (0’0784 T) 
b) Adieraz bitez grafikoki korrontea, indukzio magnetikoa eta eroalearen gaineko 
indarrak. (10 j A; - 0’0784 i T; Fm =0’196 k N; P = -0’196 k N) 
 
04 ekaina. l0 cm²-ko sekzioa duen espira bat, 4 T-ko eremu magnetiko uniforme batean 
aurkitzen da, berau espiraren planoaren perpendikularra delarik. 
a) Zenbat balio du espira hori zeharkatzen duen fluxu magnetikoak? (0’004 Wb) 
b) Eremu magnetikoa gutxitzen badoa desagertu arte 0,2 s-ko denbora-tartean, 
zenbatekoa izango da batezbesteko indar eletroeragile induzitua? (-0’02 V) 
 
04 uztaila. a) Zein da elektroi-sorta baten abiadura desbideraketarik jasaten ez badu bere 
gainean batera eragiten baldin badute 3 x 104 V/m-ko eremu elektriko batek eta 2 x 10-2 
T-ko eremu magnetiko batek, biak elkarren perpendikularrak izanik eta baita ere elektroi-
sortaren perpendikularrak? (15·105 m/s) 
b) Marraz bedi eskema bat v, E, B eta F bektoreekin. 
c) Zein izango da elektroiak deskribatuko duen orbitaren erradioa behin eremu elektrikoa 
kenduz gero?. (4’6·10-4 m) 
 
05 ekaina.  mp = 1,67 x 10-27 kg-ko masa eta qp = 1,6 x10-19 C-ko karga dituen protoi bat 
(p), OX ardatzaren paraleloa den eta B = Bi intentsitateko eremu magnetikoa dagoen 
espazioko esparru batean sartzen da, OY ardatzaren paraleloa den V = Vj-ko abiaduran 
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(V = 104 m/s da, eta i eta j bektoreak, OX eta OY ardatzetan zeharreko bektore  
unitarioak, hurrenez hurren).  
c) Ibilbidearen erradioa R = 10 cm bada, kalkulatu B-ren 
balioa.(1’044·10-3 i T) 
a) Aurkitu protoiaren gaineko indarra (modulua, norabidea eta 
noranzkoa) (-1’67·10-18 k N irudiko aldiunean).  
b) Azaldu protoiaren ibilbide zirkularraren zergatikoa.  
d) Protoia izan beharrean α partikula izango balitz (protoiaren karga bikoitzarekin eta  
abiadura berberarekin), ibilbidearen erradioa bikoiztu egiten dela ikusten da. Kalkulatu α 
partikularen masa. (6’68·10–27 Kg) 
 
05 uztaila. Elektroi bat eremu elektriko uniformea dagoen espazioko eskualde batean 
sartzen da. Eremu elektrikoa OX ardatzaren paraleloa da, eta E = Ei intentsitatea du. 
Elektroiaren abiadura OY ardatzaren paraleloa da: V = Vj. [Datuak: E = 103 Volt/m, 
V=103 m/s.] 
a) Kalkulatu elektroiaren gaineko indar elektrikoa. Nolakoa izango da deskribaturiko 
orbita? (-1’6·10–16 i N; ez dago orbitarik, higidura parabolikoa da) 
b) Elektroiaren gaineko indar elektrikoa haren gainean eremu magnetiko batek sorturiko  
indar batez anulatu daiteke. Eremu magnetiko hori 
espazioko eskualde berean E gainezartzen zaion eremu 
elektrikoari. Kalkulatu eremu horren intentsitatearen (B)  
modulu, norabide eta noranzkoa. (-1 k T)   
c) Zein izango da protoi baten gaineko indar erresultantea 
(modulu, norabide eta noranzkoa) protoiaren abiadura 
eremu bi horiek gainezartzen diren eskualdera heltzean elektroiak zeramanaren bikoitza 
bada? (-1’6·10–16 i N; R= 4’095·10-5 m) 
Elektroiaren karga: e = - 1,60 x 10-19 C Elektroiaren masa: me = 9,1 x 10-31 kg Protoiaren 
masa mp = 1.800 me 
 
 
05 uztaila.  Hari eroalez osaturiko l0 cm-ko aldea duen espira karratu bat XOY plano 
horizontalean kokatzen da, OZ norabidea eta B= Bk intentsitatea dituen eremu magnetiko 
baten perpendikularki. Eremu magnetikoa B = Bo sen ωt legearen arabera aldatuko balitz 
denborarekin, Bo = 0,5 T eta ω = 10π1  izanik, kalkulatu: 
a) espiran induzituriko indar elektroeragilearen balioa (ε), denboraren funtzioan. Zein da 
ε-ren balioa eta korrontearen noranzkoa t = 0 denean? (-0’05π cos (10πt) V; -0’05 π V) 
b) Eremu magnetikoa konstante bada denboran zehar, honako honetan ere lortu daiteke 
korronte induzitu bat espira modu aproposean mugiaraziz. Deskribatu korronte induzitua 
sortzen duen espiraren halako mugimenduren bat, eta beste bat korronte induziturik 
sortzen ez duena. 
 
06 uztaila.  Hasieran pausagunean dagoen protoia azeleratu egiten da 105 V-eko 
potentzial-diferentzia baten bitartez. Ondoren, protoia beraren abiadurari perpendikularra 
den eremu magnetiko uniforme batean sartzen da, eta bertan 0,3 m-ko erradioko orbita 
zirkular bat deskribatzen du. Kalkulatu eremu magnetikoaren intentsitatearen balioa.  
(0’153 T) 
Intentsitate honen balioa bikoiztuko bagenu, zenbatekoa izango litzateke ibilbidearen 
erradioa?.  (0’15 m) 
 
07 ekaina  Lau hari eroale, paraleloak eta luzera infinitukoak, bakoitzak 5 
ampereko korrontea garraiatzen du. Irudian, ariketaren zeharkako sekzioa 
erakusten da, eta bertan goiko bi hariek garraiatzen dituzten korronteak, 
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paperaren perpendikularrak izateaz gain, barruranzko noranzkoa daukatela adierazten da, eta 
beheko hari bien korronteek, ostera, kanporanzko noranzkoa daukatela. Alboko harien arteko 
distantziak, guztienak, a = l0 cm-koak dira. Kalkulatu lau harietatik distantzia berera dagoen P 
puntuan izango dugun B eremu magnetikoaren intentsitatea. Puntu horretan v = 1.000 km/s-ko 
abiaduraz higitzen den elektroia bagenu, paperaren planoan eta adierazitako norabide eta 
noranzkoan, zein indarrek eragingo dio elektroiari aldiune herrenan? Oharra: Han eroale batek, 
zuzen eta luzera infinitukoak, haritik r distantziara sortzen duen eremu magnetikoaren 
intentsitatearen modulua, B = µoI/2πr da, non I korrontearen intentsitatea den.  Elektroiaren 
karga: 1,6 x 10-19 C; µo= 4n 10-7  NA-2 
 
07 uztaila a = 20 cm-ko aldea eta 30 Ω -eko erresistentzia dituen espira karratu eroale bat, B 
intentsitatea duen eremu magnetiko batean kokatzen da, eremuari perpendikularki, Eremuaren 
intentsitatea aldatuz doa denborarekin. Horrela, t = 0 s denean, B = 0,5 T da, eta uniforrneki 
jaisten da zero egin arte t = 0,001 s denean. Kalkulatu espiran induzituriko indar 
elektroeragilearen balioa eta korrontearen intentsitatea. Egizu eskema bat, bertan eremu 
magnetikoa, espira eta korronte induzituaren noranzkoa irudikatuz. 
 
08 ekaina  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. Datuak 
elektroiaren masa eta karga. 
 
09 ekaina  Hari eroale batekin begizta laun 
errektangeluarra egiten da,  a = 5 cm eta b = 8 cm-ko  
aldeak dituena. Begiztaren planoa B intentsitatea duen 
eremu magretiko baten perpendikularra da. Intentsitate 
hori aldatuz doa denborarekin, alboko grafikan adierazten 
den arabera.  Kalkulatu begiztan sortutako  indar 
elektroeragile induzitua irudiko denbora-tarte 
desberdinetan.  Egizu grafika bat 
 
10 uztaila Jakina da ezen eroale zuzen eta infinitu baten barrena I intentsitateko korronte 
bat baldin badoa eremu magnetiko bat sortzen dela, B=µol/2π r balioko intentsitatea duena  
non r den hari eroalearekiko distantzia, eta µo konstante bat (hutsaren iragazkortasun 
magnetikoa). Koordenatu-sistemaren OX eta OY ardatzetan zehar I intentsitate 
berdineko korronte elektriko bana igarotzen ari da, ardatz bietako noranzko positiboan. 
Izan bitez P (1,1) eta Q (-1,1) planoko bi puntu. Kalkulatu:  
a) B eremu magnetikoaren intentsitatearen balioa (modulua, norabidea eta noranzkoa) P 
eta Q puntuetan.  
b) Planoko zeintzu puntutan da nulua B?  
e) Errepikatu a) eta b) atalak OX ardatzean barrenako korronteak bere noranzkoa 
alderantzikatzen badu. 
 
11 ekaina P1. Jakina da ezen I intentsitatedun korronte elektrikoa daraman hari zuzen eta 

infinitu batek sortzen duen eremu magnetikoaren intentsitateak 
r
IB o

π
µ
2

=  balio duela, 

non r baita hari eroaletiko distantzia eta µo, konstante bat (hutsaren iragazkortasun 
magnetikoa). Izan bitez bi hari paralelo eta infinituak, a distantzia batez bananduak, 
zeintzuek zeinu berdineko 11 eta I2 = 3/11 intentsitateak baitaramatzate, hurrenez hurren. 
Kalkula ezazu hari bien artean eta hariak dauden plano berean: 
a) B eremu magnetikoaren intentsitatearen balioa (modulua, norabidea eta noranzkoa) 
hari 
bien arteko distantziaren erdira. 

   B (T) 
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b) B zer puntutan den nulua. 
c) puntu horietan guztietan B-k duen balioa 12 intentsitatearen noranzkoa 
alderantzikatzen 
bada. 

Emaitzak: a)  )(108 7

Ti
a

I v−⋅    b) x = a/2   c) )(1016 7

Ti
a

I v−⋅
−  

Aurreko urtekoak 
 
95 ekaina. Protoi-sorta bat X ardatzean zehar higitzen da beronen norantza positiboan eta 
10 Km/seg-tako abiadura konstantez, gurutzaturiko eremuetako (elektrikoa eta 
magnetikoa) eskualde batean barrena. 
a) Y-ren norantza positiboan, 1,0 T balioa duen eremu magnetiko bat baldin badago, 
aurki itzazu eremu elektrikoaren balioa eta norabidea. (-1·10-4  k N/C) 
b) Adieraz ezazu, eskema baten bidez, inplikaturik dauden bektoreak.  
c) Eremu hauek desbideratuko al dituzte abiadura eta norantza bereko elektroiak? Honela 
bada, zein norabide eta norantzatan?  
 
95 iraila.  25 KeV-tako energia zinetikoa duen elektroi bat, orbita zirkular batean higitzen 
ari da  0,2 T-tako eremu magnetiko baten barnean. 
 a) Zein da elektroiaren gainean eragiten ari den indarra? (3·10-12  N)  
 b) Adieraz ezazu, eskema baten bidez, inplikaturik dauden bektoreak 
 c) Zein da orbitaren erradioa? (2’6·10-3  m)  
 d) Zein da maiztasun angeluarra? Eta periodoa? (3’51·1010  rad/s; 1’785·10-10  s.)  
 
96 ekaina.  Hari bertikal batek, 20 anperetako 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? (-4·10-5  i T) 
 b) Zein da elektroiaren gainean eragiten duen indarra? Marraz bedi parte hartzen duten 
betoreen eskema. (3’2·10-17  j N) 
 c) Nolakoa izango da elektroiaren ibilbidea? 
 
97 ekaina.  Hari eroalez eginiko karrete batek, 0,005 m-ko erradioa duen 500 espira ditu, 
eta 0,1 T-ko eremu magneitiko uniforme botetan kokatuta dago, karretea zeharkatzen 
duen fluxu magnetiko maximoa  izateko moduan. a) Kalkula  bedi karretean induzituriko 
indar elektroeragilearen batezbesteko balorea, 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) 
 
97 iraila.   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. 
Zeintzuk izan behar dira eremu magnetikoaren balorea, norabidea eta norantza, partikula 
horrek horizontalean higitzen jarrai dezan? (-3’27·  i T) 
 
98 iraila.  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?  (2’4·10-20   N) 
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b) Irudikatu grafikoki v, B eta F bektoreak. 
 

99 uztaila.  E = 1000 k ( V m-1 )-ko intentsitatedun eremu elektriko bat eta B = 0,5 j ( T)-
ko intentsitatedun eremu magnetiko bat dauden espazioko esparru batean, protoi bat 
sartzen da, bere abiadura aipaturiko eremu biekiko perpendikularra delarik, eta ez dela 
desbideratzen ikusten da.. 
 a) Marraz bedi protoiaren gainean eragiten dituzten indarren diagrama. 
 b) Determina bedi protoiaren abiadura. (2000 m/s) 
 e) Eremu magnetikoa kenduko balitz, nolakoa izango litzateke protoiaren higidura?. 
Arrazonatu zure erantzuna.(9’8·10 10  m/s) 

        
99 iraila.   Bobinatu batek 10 cm-ko aldeko 30 espira karratu ditu eta B = 3 t² - 5 (T) 
indukzioa duen eremu magnetiko aldakorraren barnean dago. Espiraren planua eta 
eremua 90°-eko angelua mugatzen dute. Kalkula itzazu: 
a) Bobinatuaren zeharreko fluxu magnetikoa ( 0’3(3t² - 5) Wb) 
b) Bobinatutik igaroko den  korronte intentsitatea t = 2 s-ko aldiunean, bere 
erresistentzia elektrikoa 5 Ohm-ekoa dela jakinik. (-0’72 A) 
 
00 ekaina. 10 cm²-ko sekzioa duen haril batek 50 espira ditu eta bere ardatza 1 T-ko 
eremu magnetiko baten eremu lerroei paraleloa da. 
 a) Eremua denborarekin linealki gutxitzen badoa, bi segundotan anulatu arte, kalkula 
bedi indar elektroeragile induzitua. (25·10-3 V) 
b) lrudika bitez grafikoki eremu magnetikoa eta indar elektroeragile induzitua denboraren 
funtzioz. 
c) Harila biraka ari bada hasierako eremu magnetikoaren norabideari 
perpendilularra den  ardatz  batekiko, 10 rad. s-1-ko abiadura angeluar konstantez, zein 
izango da indar elektroeragile induzituaren adierazpena? Zein izango da bere balore 
maximoa? (0’5 sen (ωt) V; 0’5 V) 
  
 
 
 
 
Teoria galderak 
 
96 iraila. Indukzio elektromagnetikoaren Lenz-Faraday-ren legea enuntziatu. Induzitu 
ahal daiteke indar elekoeragilearik espira batetan eremu magnetiko konstantea dagoen 
eskualdean? 
 
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. 
Esan zer gertatzen den E eremu elektrikoa eta honen kontrako norantzadun B eremu 
magnetikoa dauden zonalde batean protoi bat askatzen bada geldiunean. 
 
99 ekaina.   Nolakoak izan behar dute eremu elektriko uniforme baten eta eremu 
magnetiko uniforme baten norabide eta norantzek, v abiaduraz higitzen ari den karga 
baten gaineko indar erresultantea zaro izan dadin? Zein izan behar da beraien moduluen 
arteko erlazioa? Arrazonatu zure erantzunak. 
 
Azaldu korronte alterno sinusoidalaren ekoizpenaren funtsa. 
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00 uztaila. lman baten hego poloa haril bati hurbiltzen zaio, zeinen muturrak 
galbanometro bati konektaturik dauden. Nolakoa izango da korronte induzituaren 
norantza? Eta imana aldentzen baldin bada? Arrazonatu erantzunak 
     Zein eragin izango luke korronte induzituaren gainean: 
a) lman ahaltsuagoa erabiltzeak?. 
b) lmana harilarekiko abiadura handiagoz hurbiltzeak? 
c) Harilaren espira-kopurua handitzeak?. 
 
Nola aplikatu behar dira eremu elektriko bat eta eremu magnetikoa bat alkarren 
perpendikularrak beraien eraginak v abiaduraz higitzen ari den karga baten gainean 
berdinak baina aurkakoaz izan daitezen? Zein izan behar da beraien moduluen arteko 
erlazioa? 
 
Indukzio elektromagnetikoaren Lenz-Faraday-ren legea. Korronte alternozko sorgailua. 
 
02 uztaila. Indukzio eletromagnetikoaren Lenz-en legea. Aplikazioak. 
 
03 Ekaina. Deskribatu korronte alternozko sorgailuaren oinarriak. Zeintzu dira energia 
elektrikoaren ekoizpenerako dauden zentral-mota desberdinen arteko diferentziak 
(temikoak, hidroelektrikoak, nuklearra ...)? 
 
Eremu magnetiko baten eragina karga elektriko baten gainean. Azal bitez gerta 
daitezkeen kasu desberdinak eta irudika bedi grafikoki behar den guztia. 
 
 
Elektroi bat modulo konstantezko abiaduraz, v, higitzen ari da espazioko zonalde batean, 
eta ez du jasaten inolako desbideraketarik bere ibilbidean. Esan ahal daiteke ez dagoela 
eremu magnetikorik zonalde horretan? Eta ez dagoela eremu elektrikorik? Azal bitez zure 
erantzunak. 
 
Deskribatu korronte alternozko sorgailu baten funtsa. Zeintzu dira energia elektrikoa 
ekoizteko erabiltzen diren zentral desberdinen arteko desberdintasunak (terrnikoak, 
hidroelektrikoak, nuklearrak, etab.)? 
 
Indukzio elektromagnetikoaren Faraday-ren eta Lenz-en legeak. Aplikazioak. 
 
Deskriba ezazu korronte alternoko sorgailaren funtsa. Zein da energia elektrikoa 
ekoizteko dauden zentral ezberdinen (termikoak, hidroelektrikoak, nuklearrak, etab.) 
arteko ezberdintasunak?. 
 
Azaldu nolakoa den eremu magnetiko baten barrenean higitzen den partikula kargatu batek 
jasaten duen indarra (Lorentz-en Legea edo "Indarra"). lpini adibideren bat. 
 
08 ekaina. Enuntziatu indukzio elektromagnetikoaren Faraday-Lenz-en Legea. lpini adibide erraz 
bat. 
lnduzi daiteke indar elektroeragilerik espira batean, eremu magnetiko konstantearekin? 
 
08 uztaila. Azaldu higitzen ari den karga batek zer indar jasaten duen eremu magnetiko baten 
eraginpean. Lorentz-en indarra. lpini adibideren bat. 
 
2011 ekaina. C1. Azaldu ezazu nolakoa den eremu magnetiko uniforme batea n karga 
higikor batek jasaten duen indarra ("Lorentz-en indarra"). Eman ezazu adibideren bat. 
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