
EREMU GRABITATORIOA ETA UNIBERTSOAREN GRABITATEA 
 
1.- Ilargiaren orbitaren periodoa 28 egunekoa dela hartuz eta bere erradioa, orbita zirkularra 
onartuz, 384.000 km-koa da. Kalkulatu Lurraren masa. Datua  G = 6,67·10-11 N·m²/kg². Em: 
5’5·1015 kg 
 
2.- Jupiterrek eguzkiaren inguruan bira egiteko duen periodoa Lurrarena baino 12 bider 
handiagoa da. Kalkula ezazu zenbat bider handiagoa da Jupiterretik Eguzkiraino dagoen 
distantzia Lurretik Eguzkiraino dagoena baino. Em: 5’24. 
 
3.- Kalkula itzazu Lurraren eta Ilargiaren abiadura areolarrak. Datuak: Lurretik Eguzkiraino D 
= 1’5·108 km; Lurretik Ilargiraino: D = 3’84·105 km. Em:  2’24·1015 m²/s; 1’96·1011 m²/s. 
 
4.-  Saturno planetaren masa Lurrarena baino 95 bider handiagoa da. Bere erradioa 
Lurrarenaren 9,14 bider handiagoa ere. Saturnoren gainazaleko eremu grabitatorioa kalkulatu 
ondoren kalkulatu zenbat pisatuko duen Saturnon 10 toneladatako espaziuntziak. Em: 11’16 
m/s²; P = 111.558 N 
 
5.- Ondoko sistemako masa biak berdinak dira.  Aztertu eta kalkula itzazu hurrengo kontzeptuak 
(bektorea, modulua eta angelua bere kasuan) : 
 
a) Masa bien artean gertatzen den indarra. 
b)  A puntuan bi masek sortzen duten eremu grabitatorioaren intentsitatea  
c) A puntuan beste m = 100 Kgko beste masa bat kokatuko bagenu, zein indar pairatuko luke  
d) m = 100 Kgko masa Aeta B puntuetan duen energia potentzial grabitatorioa  
 
6. Ilargiaren  eremu grabitatorioan m= 200 Kgko satelitea dugu. Kalkula ezazu: 
a) 300 mko altueran dagoen potentzial eta  sateliteak duen energia potentziala 
 G = 6’67·10 -11 Nm²/ Kg² 
b) Sateliteak   eta energia potentziala 
c)  Ilargiaren gainazalean dagoen potentziala eta sateliteak 300 mko altueran aske utziz gero zein 
abiaduraz jotzen du Ilagiaren gainazalean 
d) Bide horretan eremu grabitatorio ilargiarrak egiten duen lana 
MI = 7’47·10 22 Kg; RI= 1740 Km 
 
7. Azter dezagun ondoko masa sistemak inguruan sortzen duten eremu grabitatorioa. Masa bat m1 = 

2·106 Kgkoa eta bestea m2 = 4·106 Kgkoa dira. A eta B irudiko puntuak dira Kalkula bitez: 
a)A puntuan sortzen duten eremu grabitatorioaren intentsitatea 

b) A puntuan beste m = 2 Kgko masa kokatuz gero 
pairatuko lukeen indarra 
c) Zenbateko lana egiten duen eremu grabitatorioak 
probako m masa Atik Bra eramatean?. 
d)  Zein abiaduraz helduko da B puntura probako m 
masa?. 
G = 6’67·10 -11 Nm²/ Kg² 
 
9.- Hurrengo ideia landu nahi da: esfera itxura 
duten masek elkar egiten duten indar 

grabitatorioa euren zentruen arteko distantzitara dauden partikulen artekoa bestekoa de.  
Saia zaitez ondorengo ariketak ebazten.  
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8. Bitez berunezko bi esfera berdin: dentsitatea  ρ = 11’4 gr/cm³.1.- Kalkula ezazu 
kontaktuan dauden 1000 kg eta R erradioko bi esferen berdinen arteko indar grabitatorioa. 
G = 6’67·10-11  Nm²/Kg². Emaitza: 2’2·10-4 N. 2.- Baldin eta kontaktuan dauden 
berunezko bi masa esferiko berdinen arteko indar grabitaorioa 1 Neko bada, zein da euren 
masa?. 554567 Kg 

 
9. Ilargiaren  eremu grabitatorioan satelitea bat dabil biraka.Bere orbitan daraman abiadura 1603 

m/skoa da. Ilargiaren masa MI = 7.47·1022 Kg eta Erradioa RI = 1.74·106 m dira, kalkula bitez: 
a) Zein altueran dabil satelitea hori Ilargiaren inguruan 
b) Bere biraketaren periodoa 
c) Altuera horretan Ilargiaren eremu grabitatorioaren intentsitatea 
d) Konpara ezazu grabitatea altuera horretan eta Ilargiaren gainazalean 
 
Lurraren gainazaletik jaurtiktzen dugu m = 1000 Kg-ko satelite bat gorantz. 
a) Zenbateko energia zinetikoa eman behar diogu 300 kmko altueraino heltzeko? 
b) Altuera horretan zenbateko energia zinetikoa behar du orbitan irauteko? 
c) Altuera horretatik Lurraren eremu grabitatoriotik ihes egiteko behar den abiadura 
 

1. Irudian adierazitako A eta B puntuetan 2000 Kgko bi masa berdin daude. Puntu horien 
artekoistantzia 8 mkoa da.  G = 6’67·10 -11 Nm²/ Kg² dela jakinik, kalkula itzazu: 

 
a) Masek sortzen duten eremu grabitatorioaren intentsitatea  
(bektorea) AB zuzenkiaren erditik 3m-ko distantziara OY  
ardtazaren norantz positibora (P puntuan) 
b) Masek sortzen duten eremu grabitatorioaren intentsitatea 
aurreko P puntuaren puntu simetrikora  
d) Zenbateko lana egiten du eremu grabitatorioak probako m = 3 
Kgko masa Ptik AB zuzenkiaren erdiko puntura eramatea 
e) Zein abiaduraz helduko da probako m masa erdiko puntu 
horretara? 
d) Egin eremu honen eremu lerroen irudi garbia 
 
14.- Har dezagun Lurrak eta Ilargiak osatzen duten masa sistema eta ez dagoela beste inolako kanpoko 
eraginik. Datuak: ML = 5,98·1024 Kg; MI = 7,47·1022 Kg ; Bien arteko distantzia dLI = 3,84·108 Km  
a) Zein puntutan anulatuko da biek sortzen duten  eremu grabitatorioa? 
b)  Aldera itzazu Lurra eta Ilargiaren masak. Aldera itzazu a galderan kalkulatru dituzun distantziak. 
Ba al dago erlazioarik? 
 
15.- Telekomunikazioetarako satelite batek Lurraren ekuadorearen gainetik ari da orbitatzen Lurrari 
bira osoa 24 orduetan ematen diolarik. Satelitearen masa 400 Kg-koa da. Kalkula: 
a) Zein da bere altuera 
b) Zenbatekoa da bere energia mekaniko osoa 
c) Zein da  grabitatearen azelerazioa dagoen altuera horretan  
Datuak: Lurraren masa ML = 5'98·1024 Kg; Lurraren erradioa = RL = 6370 Km 
 
16.- Kalkula ezazu Lurra eta Ilargiaren arteko bidean, zein puntutan kokatu behar den m masako 
gorputz bat erakarpen indar nulua izan  dadin. 
Datuak: Lurraren eta Ilargiaren masen arteko erlazioa: ML = 81·MI 
Lurraren eta Ilargiaren arteko distantzia: dIL = 3'8·108 m 
 
17.- Ondoko irudiko masa sistema dugu. Kalkula itzazu: 
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a) O puntuko eremu grabitatorioa 
b) Beste 200 Kg-ko masa bat A puntutik O puntura eramateko  egin 
behar den lana. 
 
18.- 700 Kg-ko satelite bat orbitan jarri da Lurraren ekuadorearen 
gainetik 1000 Km-ko altueran. Kalkula itzazu satelitearen 
a) Energia potentziala 
b) Energia zinetikoa 
c) Biraketaren periodoa  
Datuak: Lurraren masa ML = 5'98·1024 Kg; erradioa = RL = 6’37·106 m; G = 6’67·10-11 Nm²/Kg² 
 
19.- Lurraren zentrutik 5/4RL distantzia batera satelite bat orbitan jarri behar da Kalkulatu: 
a) Zein izango den orbita horretan duen abiadura? Eta periodo? 
b) Zein da satelite horren barruan grabitatearen azelerazioa? 
 
Datuak: Lurraren masa ML = 5'98·1024 Kg; erradioa = RL = 6’37·106 m; G = 6’67·10-11 Nm²/Kg² 
 
20.- Ilargiak lurraren inguruko biraketan 27 eguneko periodoa duela eta bien zentruen arteko 
distantzia 3,8·108  m-koa dela hartuz kalkula bitez: 
 a) Lurraren masa 
 b) Zenbat energia behar da Ilargia Lurretik infinituko distantziaraino aldentzeko? 
Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 · l0-11 'N.m2/.kg2 
Ilargiaren masa: MI = 7,34·1022 kg 
 
21.- Kalkula itzazu Lurraren inguruko satelite geostazionario baten: 
a) abiadura orbitala 
b) bere orbitaren altueta 
d) Duen energia mekaniko osoa 
e) Baiezta ezazu satelite geoestazionarioak Keplerren 3. legea betetzen duela. 
 
22.-  Suziri baten bidez, gorputz bat itsamailaren 500 Km-ko altuerara eraman nahi da. a) Zein 
da, altuera horretan eremu grabitatorioaren intentsitatea. B)  Ondoren, zera nahi dugu objetu 
horrek altuera horretan orbita zirkularrak deskribatzea. Zein abiadura eman behar zaio behi 
altuera horretan dagoelarik. C) Zein izango litzateke objetu horren biraketa periodoa Lurraren 
inguruan? D) Bere masa 100 Kg-ko bada, zein da bere energia mekanikoa? 
G = 6,67 · l0-11 'N.m2/.kg2; Lurraren masa :ML = 5'98·1024 Kg; Lurraren erradioa = RL = 6’37·106 m 
 
Eremu delako kontzeptua (Eremu motak). Zeintzuk magnitude erabiltzen ditugu eremuak 
aztertzeko? 
 
Planeten eta sateliteen  higiduraren deskripzioa. Zer da zulo beltza? 
 
Eremu grabitatorioaren adierazpena. Indar-lerroak. Gainazal ekipotentzialak. 
 
Noiz esan dezakegu Indar edo eremu bat kontserbakorra dela?. Zein ondorio dakar indar-
eremu bat kontsetbakorra izateak? Marruskadura indarra kontserbakorra al da? zergaitik? 
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Eremu grabitatorioaren adierazpena. Eman partikula batetarako eta bi partikula bedinetarako 
eremuaren adierazpenaren adibideak. Nolakoak dira eta nola eraikitzen dira ere azal ezazu 
labur. 
 
Enuntzia itzazu Keplerren legeak.  
    Esan, legeak frogatu gabe, zertan oinarritzen da bi lehengo legeen frogantza. 
    Froga ezazu hirugarren legea. 
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