
UHIN-HIGIDURA SELEKTIBITATEAN 
 
 
(2012 uztaila) P2. Higidura Harmoniko sinple baten bidez, soka baten muturraren oszilazio-
mugimendua eragin dugu: 40 oszilazio egiten ditu sokak 10 segundoan, eta oszilazio bakoitzaren 
anplitudea 20 cm da. Soka 6 m luze da, eta 0,5 s behar du perturbaziok mutur batetik bestera joateko. 
Uhina OX ardatzaren noranzko positiboan hedatzen bada: 

a) Idatz ezazu uhinaren ekuazioa, baldin eta, hasierako aldiunean, eragindako sokaren muturra 
oreka-posizioan badago. 

b) Kalkula ezazu zer distantzia dagoen ondoz ondoko bi puntuen artean baldin eta: 
a. fasean badaude 
b. fase-oposizioan badaude 

c) Perturbazioa hasi eta 6 segundo geroago, zer abiadura izango du muturretik 4 m-ra dagoen 
sokaren puntu batek? 

Emaitzak: a) y(x,t) = 0,2 sin (8πt –(2π/8)x) (SI) b) a. ∆x = n λ non n ⊂ N b. ∆x = (2n-1) λ/2 non n ⊂ 
N c) –1,6π m/s . 
 
(2011 uztaila) P2. OX ardatzean zehar kokaturiko soka tenkatu batean uhin-higidura bat sortzen da,  
V = 8 m/s-ko hedapen-abiadurakoa, f = 200 Hz-eko maiztasunekoa eta A anplitudekoa. 
Kalkula ezazu: 
a) sokaren edozein puntuko oszilazio-periodoa eta uhinaren uhin-Iuzera. 
b) uhinaren ekuazioa. t = O denean x = 0,125 m den tokian kokaturiko puntuaren 

elongazioak y = 
2
2

 mm balio badu, zenbat balio du A anplitudeak? 

e) puntu horren abiadura eta azelerazio maximoak. 
Emaitzak: a) 5 ms, 0,04 m b) 1 mm c) 10-4π m/s ; 10-5π2 m/s2 . 
 
(2010 ekaina) L=12 m luze den piszina baten mutur batean (X=O) perturbazio bat gertatzen da. Haren 
ondorioz, uhin-higidura harmoniko bat sortzen da ur-azalean, zeinak 30 segundo behar duen piszinaren 
beste muturrera (X=L) heltzeko. Uhin-Iuzerak 0,8 m balio du. Kalkulatu 

a) uhin-higiduraren maiztasuna eta uhinaren ekuazioa   (0,5 Hz; y(x,t) = Asin (πt –2’5 π x) 
b) uhin-higiduraren anplitudea, 1,25 s igaro ondoren jatorrian duen elongazioak √2 cm balio 

badu. (2 m) 
c) uraren gainazaleko edozein puntutako abiadura eta azelerazio maximoak. (2π m/s: 2π2 m/s2) 

 
(2009 uztaila) Zeharkako uhin harmoniko bat, 10 cm-ko anplitudea eta 2 Hz-ko maiztasuna 
dituena, soka batean barrena hedatzen da, Ox ardatzaren noranzko positiboan. Hedapen abiadura 
10 m/s-koa da. a) Idatzi uhinaren ekuazioa, b) kalkulatu uhinaren uhin-luzera, c) kalkulatu 
sokaren puntu bateko zeharkako abiadura eta azelerazio maximoak 
y(x,t) = 0’1 sin (20πt –0’4 π x + ϕo) (m,s); b) λ= 5 m; c) vmax = 0’2π m/s; amax = 0’2π8 m/s2 
 
(2008 ekaina) 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. 
a) 200 m/s; OX + b) 1200 π m/s; c) 2 + nλ 
 
(2007 ekaina) Zeharkako uhin harmoniko bat, y = f (x,t) ekuaziokoa, soka batean zehar hedatzen da, 
Ox ardatzaren noranzko negatiboan. Uhinaren maiztasuna 0,5 Hz da, eta bere hedapen-abiadura, V = 
20 m/s. t = 0 aldiunean, x = 0 tokian kokaturiko puntuaren elongazioa (y) zero da, eta bere abiadura, 
+2 m/s. Kalkulatu: a) uhinaren anplitudea (elongazio maximoa), b) uhinaren periodoa, c) uhinaren 
uhin-luzera, d) uhinaren ekuazioa, e) sokaren puntu bakoitzaren zeharkako abiadura (dv/dt) eta, 
azkenez, f) x = 80 m tokian kokaturiko sokaren puntuaren abiadura t = 5 s aldiunean. 
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a) 2/π m; b) 2 s c) – 40 m d) y = 2/π sin (π t + 0’05π x) (m,s)  e) v = 2/π cos( π t + 0’05π x) (m/s)   
f) – 2 m/s. 
 
(2006 ekaina) Zeharkako uhin harmoniko bat soka batean zehar hedatzen da Ox ardatzaren noranzko 
positiboan. Uhinaren anplitudea A = 0,06 m da, bere maiztasuna f = l0 Hz eta bere abiadura 15 m·s·1. 
a) Kalkulatu uhinaren uhin-luzera. b) Idatzi uhinaren ekuazioa, eta c) kalkulatu sokaren puntu baten 
abiadura eta azelerazio maximoak. Em: 1’5 m ; y(x,t)=0’06 sen (20π t –4/3 πx) (S.I.); 1’2π m/s; 2π² 
m/s². 
 
(2003 uztaila)  Partikula batek, bera inguratzen duen ingurune elastiko, homogeno, isotropo eta ez 
zurgatzaileari 10 J-eko energía ematen dio 5 s-ko denbora tartean, era jarraiean. Bibrazioaren 
anplitudea 2 cm-koa da iturritik l0 cm-ko distantziara. Lar bitez: 

a) Uhin-higiduraren intentsitatea iturritik 50 cm-ra dagoen puntu batean. (0’637 J/s.m2 ) 
b) Iturritik zein distantziara izango dugu aurreko atalean lorturiko uhin-higiduraren intentsitatearen 

erdia? (70’7 cm) 
 
(2002 uztaila) Uhin harmoniko bat ingurune elastiko batean hedatzen ari da, y = 24 sen(2000t-5x) 
ekuazioaren arabera, unitateak S.I. sisteman daudelarik. Determina bitez: 

a) Uhinaren anplitudea, maiztasuna eta uhin-luzera. (24 m; 318’31 Hz; 0’4 π m) 
b) Uhinaren hedatze-norabidean 0.2m-ko distantziaz bananduriko bi punturen arteko desfasea. (1 

rad) 
c) Emandako uhinaren itxura berdina duen, baina kontrako norantzan hedatzen ari den, 

uhinaren ekuazioa. 
 
(2006 uztaila) Soka batean zehar hedatzen ari den zeharkako uhin baten ekuazioa y = 4 cos (100π t- 
75π x) da, non x metrotan eta t  segundotan neurtzen diren.  Kalkulatu uhinaren a) maiztasuna, b) uhin-
luzera  eta c) hedapen-abiadura. Idatzi koordenatuen jatorrian kokaturiko sokaren puntuaren higidura-
ekuazioa. d) Zenbatekoak dira puntu horren abiadura eta azelerazioa maximoak? e) Zeintzuk 
aldiunetan lortzen dira balio maximo horiek?.   
a) 50 Hz; b) 0’027 m-1;  c) 1’3 m/s; d) y = 4 cos (100 π t) (m/s);  f) 400 π m/s ; 4·104 π² (m/s²) 
0’015+0’02n s; 0’001 + n 0’02 s  ( n= 0,1,2 …izanik). 
 
(2003 ekaina) Tenk dagoen soka batean zehar, y(x,t)=2 sen 2π (10t -0,1x) ekuazioko zeharkako uhin 
bat hedatzen da, magnitudeak SI sisteman neurtzen direlarik. Kalkula bitez: 

a) Uhinaren periodoa, uhin-luzera eta hedapen-abiadura (0’1 s, 10 m, 100 m/s) 
b)  Sokaren puntu baten abiadura eta azelerazio maximoak (40 π m/s, -800 π2 m/s2) 
c) Uhin berdin baten, baina aurkako norantzan hedatzen den, uhinaren ekuazioa 

 
(1999 ekaina) 6 m-ko erradioa duen piszina zirkular baten zentroan perturbazio bat gertatzen da, 
ondorioz uraren gainazalean uhin-higidura bat sortzen delarik.  Uhinaren uhin-luzera 0’50 m-koa da eta 
12 s behar ditu piszinaren ertzera heltzeko. Kalkula bitez:  
a) Uhin-hígiduraren maiztasuna  
b) Uhin-higiduraren anplitudea, berau sortuz gero 0.25 s igaro ondoren jatorrian dugun elongazioa 4 
cm-koa baldin bada. 
c) t = 12 s den aldiunean uhinak izango duen elongazioa sorgunetik 6 m-ra dagoen puntu batean. 

a) 1 Hz; b) 0’04 m; c) 0 m 
 
(1999 uztaila) Argi-iturri bat piszina baten ur-gainazalaren azpitik bi metrora aurkitzen da, eta ertzetik 
1.5 metrora. Piszina urez guztiz beteta dago. 
 a) Zein angeluaz irtengo da argia uretatik piszinaren ertz horretan? (52° 36’ 22’’) 
 b) Zein izango da piszinaren itxurazko sakonera kanpoan (eta ertzean) dagoen behatzaile 
batentzan? (1’503 m) 
 e) Marraz bitez argi-izpien ibilbideak. Uraren errefrakzio-indizea airearekiko: n = 1,33 
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(1998 iraila) 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. (0’8 m, 125’6 m/s) 
b) Bibrazioaren abiadura maximoa, anplitudea 4 cm-koa dela jakinik. (39’5 m/s) 
 
(1997 iraila) Soka atezatu batetan zehar, zeharkako uhina hedatzen ari da, hurrengo ekuazioaren 
arabera:   y(x, t) = 2 sin [2π (10t - 0, 1x)],  
 non distantzia eta denbora S.I.-delako sisteman neurturik datozen. Lor bitez: 
 a) Uhinaren periodoa, uhin-luzera eta hedatze-abiadura,  
 b) sokaren puntu baten abiadura eta azelerazio maximoa, eta  
 c) uhin berberaren baina kontrako norantzan hedatzen den uhin-ekuazioa. 
 
(1996 iraila) Zeharkako uhin bat soka batetan zehar hedatzen da, hurrengo ekuazioari jarraituz: 
  Y  = 0’4 sin [ 2 π (100 t - 0’5 x)] 
bertan agertzen diren magnitudcak S.I. sistemako unitateetan neurtuta daudelarik. Lor bitez: 

a) Uhinaren abiadura eta bere hedapenaren norantza. (200 m/s) 
b) Bibrazio-abiadura maximoa (80 π m/s) 
c)  Fasean oszilatzen duten sokaren bi punturen arteko distantzia.  (n2  metro) 
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