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Gai teorikoak. 2012ko hautaproba.  
 
1- Higidura harmoniko sinplea. Ekuazioa. Magnitudeen definizioa. Adibidea. Abiaduraren eta azelerazioaren ekuazioak. 
Periodoa.  
2- Uhin-higidura, dimentsio batean. Uhin zapal monokromatikoak. Ekuazioa. Magnitudeen definizioa. Hedapenabiadura. 
Zeharkako uhinak eta luzetarako uhinak bereiztea. Adibideak.  
3- Uhinen islapenaren eta errefrakzioaren legeak. Muga-angelua eta erabateko islapena. 4- 
Uhin polarizatuak. Uhin geldikorrak. Definizioa eta adibideak.  
 
5.- Mikroskopioa. Deskribapena. lrudien eraketaren eskema. Handipenak. 6- 
Lupa. Deskribapena. lrudien eraketaren eskema. Handipenak.  
7- Argazki-kamera. Deskribapena. Irudien eraketaren eskema.  
8- Begia. Deskribapena. lrudien eraketaren eskema. Hipermetropia eta miopia.  

 
9- Ne'Arton-en grabitazio unibertsalaren legea. Eremu-intentsitatea. Definizioa. Masa puntual (edo esferiko) batek eratutako 
eremua. Lurreko grabitazio eremuaren adibidea.  
10- lndar-eremu kontserbakorrak eta ez-kontserbakorrak. Masa puntual (edo esferiko) baten grabitazio-potentziala. Grabitazio-
energia potentziala. Energia mekaniko osoa. Energiaren kontserbazioaren printzipioa.  
11- Kepler-en legeak. Enuntziatuak. Orbita zirkularretarako 3. legearen dedukzioa, Grabitazio legetik abiatuta. 12- 
lndar-Ierroak eta azalera ekipotentzialak, masa puntual (edo esferiko) batek eratutako grabitazio eremuan.  

 
13- Coulomb-en legea. Eremu elektrikoaren intentsitatea. Definizioa. Adibidea: honako hauek eratutako eremu elektrostatikoa: 
a) karga puntual (edo esferiko) positibo batek, edo b) negatibo batek. Deskribatu nolakoak diren indar-Ierroak, bi kasuetan.  
14- a) Higiduran dagoen karga puntual baten gainean eragiten duen indarra eta b) kOiTonte elektrikoko eroale lineal baten 
gainean eragiten duen indarra, eremu magnetiko baten barnean daudenean.  
15- KOITonte elektrikoen arteko indarrak. Kon'onte paraleloak edo antiparaleloak garraiatzen dituzten bi hari zuzen, paralelo 
eta infinituen kasua. Anperearen definizioa.  
16- Korronteek sortutako eremu magnetikoak. Biol eta Savart-en legea. Adibideak. a) korronte zuzen eta infinitua, b) korronte 
zirkularra (espira), e) solenoidea.  
17- lndukzio elektromagnetikorako Faraday eta Lenz-en legea. lndar elektroeragile induzitua. Korrontearen noranzkoa. 
KOITonte alterno sinusoidalen sorgailua (alternadorea)  
18- Elkar indukzioa eta autoindukzioa. Koefizienteak. Transforrnadorea.  

 
19- Efektu fotoelektrikoa. Deskribapena. Azalpen kuantikoa. Einstein-en teoria. Atari-maiztasuna. Erauzte-lana.  
20- Erradioaktibitate natural aren fenomenoa deskribatzea. Desintegrazio erradioaktiboa. Alfa, beta eta gamma partikulen 
igorpena. Soddv eta Fajans-en legeak. Adibideak.  
2 J - Fisio eta fusio nuklearrak. Deskribapena eta adibideak. Bonba eta zentral nuklearrak. Masa-galera. Einstein-en ekuazioa 
askatutako energiarako.  
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