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-21.- UNITATEAK

Neurtzea.
Denok dakigun arauera, neurtzea, guk onhartzen dugun unitate batekin alderatzea da; hau da, erregela bat hogei zentimetrokoa dela
esaten badugu, zentimetroa deitzen dugun unitatea baino hogei aldiz handiagoa dela adierazi nahi dugu. Itxoin ezazu bost minutu,

esaten badugu, guk minutua deitzen dugun unitatea baino bost aldiz handiagoko denboraldia itxoin behar duzula adierazi nahi dugu,
e.a.
Magnitude bat neur daiteken edozein berezitasun bat da.
Beraz, edozein magnitude bat neurtzeko bere izaera berdineko unitate bezala onhartzen duguna ezagutu behar dugu.
Oinharrizko eta erakarrizko magnitudeak.
Fisikako alorrean makina bat magnitude azaltzen da: masa, luzera,
denbora, abiadura, lana, potentzia, e.a. Horietako bakoitzak bere
unitatea beharko du. Aintzina, eta oraindik ere, herri bakoitzak
•

bere unitate bereziak zeduzkan. Unitate hauek ez zedukaten elkarre
kin zer ikusirik, eta hortik istilu izugarria sortzen zen; magnitu
de bakoitzaren unitatea zein eta nolakoa zen jakin behar bait zen.
Zorionez, Fisikako magnitude guztiak, Elektrikan sartu gabe, hiru
oinharrizko magnitudetatik erakarri ditzakegu. Beraz, hiru oinharrizko magnitude horien unitateak ezagutuz, beste magnitude guztien

unitateak sorterazi ditzakegu, Esate baterako, luzera magnitude
bat da eta azalera beste bat; beraz, luzerak neurtzeko luzera uni
tate bat onhartu behar dut, metroa, adibidez. Azaleraz neurtzeko
azalera unitate bat behar dut,, eta unitate hori edozein azalera
izan daiteke; orrialde honen azalera, adibidez. Baina, azalera bat

bi luzeraren arteko biderduraren bidez lor dezakegula gogoratuz,
askoz egokiago da 1m x lm x 1m 2 azalera unitate bezala onhartzea.
Abiadura unitate bezala edozein abiadura bat onhar daiteke; baina

kilometro bat zer den eta ordu bat zer den, denok dakigunez gero,
erraz eta egoki da kilometro orduko, abiadura unitate bezala onhartzea.

Unitate sistemak.

Gaur egun mundu guztian hiru unitate sistema erabiltzen dira, bereziki. Horietako bitan oinharrizko magnitudeak berdinak dira;sistema horik CGS eta MKS dira. Hauetan oinharrizko magnitudeak: luzera, masa eta denbora dira; eta gainontzeko guztiak, indarra bar
ne, erakarriak dira.
Sistema hauk oinharrizko unitate hauk erabiltzen dituzte:

C.G.S.

Luzera:

zentimetroa (cm.)

masa:

gramoa (gr.)

denbora: segundoa (seg.)

M.K.S.

luzera:

metroa (m.)

masa:

kilogramoa (kg.)

denbora: segundoa (seg.)
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Unitate horien arteko erlazioak, zera dira:
1 m = 100 cm.
1 Kg = 1000 gr.
Orain unitate horien definizio arruntak emango ditugu (definizio
zehatzak alde batera utziko ditugu):
Metroa: Sevresko (Paris ondoan) Pisu eta Neurri Internazionalen
Bulegoan dagoen platino eta iridiozko erregela baten bi arrasto
arteko luzera da. Lurraren perimetroa 40.000 metro luze da gutti
gora behera. Zentimetroa metroa baino ehun aldiz ttikiagoa da.

Kilogramoa: Sevresko Pisu eta Neurri Internazional Bulegoan dagoen
platino eta iridiozko zilindro baten masa da. Masa hau 4 9-Ctan dagoen ur litro batena da gutti gora behera. Gramoa, kilogramoa baino mila aldiz ttikiagoa da.
Segundoa: Bataz besteko eguna 86.400 zatitan banatzen badugu, horie
tako zati bakoitza segundoa da.
Sistema hauetaz aparte, badago maiz erabiltzen den beste unitate
sistema bat ere: sistema teknikoa. Honek ere oinharrizko magnitude
bezala, luzera eta denbora onhartzen ditu, eta horien unitate bezala metroa eta egundoa. Desberdintasuna, hirugarren oinharrizko magnitudean datza. Honek, "indarra" onhartzen du eta ez masa. Sistema
honetan masa magnitude erakarri bat da. Zein da sistema honen indar
unitatea?. Edozein indar bat izan zitekeen, baina indar oso berezi
bat onhartu da: pisua, eta unitate bezala kiloEramoa bbezala
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tu dugunaren pisua. Zoritxarrez, unitate horri ere kilogramoa deitzen zaio (kilopondioa, bestetan) eta hortik istilu bat sortzen da,
hau da, hitz berdin batez bi gauza desberdin ulertzen dira (bi sis
tema desberdinetan, noski).

Orain hiru sistemen unitate inportantenak erakarriko ditugu eta

beraien arteko erlazioak ere bai. Horretarako, eman dezagun magnitude aldetik zenbait funtsezko erlazio.

Luzera
Abiadura =

nnn-n n nnn

Denbora
Abiadura
Azelerazioa =
Denbora
Indarra
Masa x Azelerazioa edo Masa =
Azelerazioa

Indarra =
Lana = Indarra x Luzera
Lana (edo Energia)
Potentzia =

Denbora

Oharra: Izartxo batez oinharrizko unitateak azaltzen dira
M.K.S.

C.G.S.
Luzera

rzentimetroa (cm)

Denbora

*segundoa (seg.)

metroa (m.)

*

(m.)

metroa

segundoa (seg)
.

ir

.Tekniko

'

tegundoa (seg)

kilogramoa (kg)

kg
-,---- = M.U.T.
m/seg

cm
m
---- =0,01 ---

cm
m
--- = 100 --seg
seg

m
cm
--- = 100 ---

Azelerazioa

-41g/!2 =0,01 ;:z2

m
cm
---2= 100 --seg
segh,

cm
m
---2= 100 --seg
seg.''

Indarra

cm
gr x ---- = dina
seg

m
kg x ---n=Newtons=kilogramoa
seg2

dina = 10 Nw

=Nw.Nw=i000gr.x
om
100--- 2 =10 dina
seg

Kg = 9,8 Nw

Lana eta

Dina x om =Ergio

Nwxm =Joule = J

Kg x m =kilogrametro

Energia

Ergio = 10-7 J.

J = 10-7 Ergio

kgm = 9,8 J.

Masa

gramoa (gr.)

Abiadura

Potentzia

seg

Ergio

seg

seg

= 10-7 Watt

J-= Watt = W
segh

seg

seg

*

(kg)

- = 9,8 Watt
seg.

1kgmWatt=107Ergio
seg
0
Sistema teknikoaren eta MKS-aren arteko erlazioa aurkitzeko, honela plantea daiteke:
MKS sisteman zenbat pisatzen du kilogramo batek? Sistema honetan
kilogramoek masa neurtzen dute, beraz, pisua aurkitzeko pisu unitatea zein den jakin behar da. Pisua indar bat denez gero, eta sistema honetan indarrak newtonetan neurtzen direnez gero, pisua newtonetan neurtuko da. Beste aldetik, Pisua = Masa x grabitatea erlazio ezagun bat da, eta, g, grabitatea 9,8 m/seg2 = 980 om/seg 2 da.
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Beraz:
Pisua (newtonetan) = Masa (kilogramotan) x grabitatea (m/seg2)
lkg x 9,8 m/seg2 = 9,8 Nw
Baina sistema teknikoan kilo batek zenbat pisatzen du?. Sistema
honetan kilogramoek indarra neurtzen dutenez gero, eta pisua hala
da, kilo baten pisua kilo bat da. Beraz;
1 Kg. (sistema teknikoa) = 9,8 New (sistema MKS)
Bide berdin bat jarraituz beste baliokidetasunak aurkitzen dira.

ADIBIDE BATZUK.

Zenbatekoa da kilo baten masa?
Hiru sistematan:
Masa sistema MKS-an kilotan ematen denez gero, sistema honetan
masa kilo batekoa da. Baina, CGS sisteman masa gramotan ematen
da. Beraz, sistema honetan, 1000 gr-takoa izango da.
Azkenik, kilo bat baldin badugu sistema teknikoan gorputzaren
pisua eman digute, ez masa. Beraz masa = pisua
grabitatea=

1 kgr .
§» ;u -ITI7;az2

0,102 MUT
2) 3 kg-ko gorputz bat 2 m/seg-ko abiaduraz higitzen da. Zenbatekoa da bere energia kinetikoa? Hiru sistematan.
Oharra: energia kinetikoaren formula hauxe da:
Ek = 2

m v2 . hemen m = masa, v = abiadura.

C.G.S. sistema
3 kg = 3000 gr.

2 m/seg = 200 om/seg.

1

3000 x 200 2 = 60.000.000

ergio

M.K.S. sistema

=- 2- 3 x 2

Ek

6

Joule

Sistema teknikoa
3 M T = 0,31 M U T
3 kg = 9,8

Ek3"= 0,31 x 22 = 0,62 kgm.
3) Kilowatt orduak zer neurtzen digu? Aurkitu bere baliokidetasuna
Kilowatta potentzia unitate bat da (1000 watt) eta ordua denbora

unitatea (2600 seg). Beraz: Potentzia =

Lana
bada,
Denbora

Lana = Potentzia x Denbora, horregatik kilowatt x ordu, lana (edo

energia) unitate bat da.
1 Kw x or. = 1000 watt x 3600 seg = 3.600.000 joule
watt x weg = Joule delako
EGITEKO
1) Gorputz baten pisua'49 x 106 dina da. Zenbatekoa da bere masa?.
hiru sistematan.
2) 3 Kw x or. -ko lana, sistema teknikoan zenbat da?

3)

Gorputz baten masa 3 kilokoa da eta beste baten pisua 3 kilokoa

Zeinek pisatzen du gehiago.
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2. IKASKAIA
BEKTORE TEORIAREN HASTAPENA
Magnitude eskalar-a, zera da: modulua soilik duena. Hots, zenbaki
batez erabat adierazi dezakeguna, Denbora, bolumena, masa, dentsi-

tatea, lana diru kopurua, e.a. adibidez.
Eskalarrak direnak batuketa arruntaren legeen bidez batzen dira;
adibidez. 2s + 5s = 7s
Magnitude bektorial bat zera da: moduluaz gainera norabidea eta no-

rantza dituena. Esate batetarako:
1. Desplazamendua : Hegazkin batek 1000 km-tako distantzia bat betetzen du hegoaldera
2. Abiadura : Auto bat 100 km/orduko abiadura batez mugitzen da
ekialdera
3. Indarra : 10 kg/tako indar bat ezartzen diogu gorputz bati. Ber
tikala eta gora alderakoa da indarra.

Magnitude bektorialak adierazteko bektoreak erabiltzen dira. Bekto
re bat zera da: eskala batez marrazten den gezi bat. Geziaren luze
rak bektorearen modulua adierazten du, gezia dagoen zuzenak bektorearen norabidea eta geziaren buruak bektorearen norantza.
Bektore batzuen batuketa egiteko metodo geometrikoak erabil behar
ditugu.
Bektore ordezkaria zera da: bektore sistema bat baldin badaukagu,

bektore guzti horiek batera egiten duten eginkizuna betetzen duen

-1 0-

bektore bakarra.

Bektore orekatzailea zera da: bektore sistema baten eginkizuna
konpentsatzen duena. Bere norabidea eta modulua ordezkariarena da,

baina norantza kontrakoa.

Bektore sistema baten ordezkaria lortzeko, metodo hau erabil daiteke: edozein
puntu batetan batu behar diren bektoreetako bat marrazten da. Bere segidan beste bektore batugai bat ipintzen da. Honen segidan
beste bat e.a. denak hartu arte. Azkenik, aurreneko puntutik azkeneko bektorearen bururaino doan bektorea, besteen batuketaren emai
tza da, Bektoreak hartzeko behar den ordena edozein da.

A + 8
Bektore arteko kenketa: A bektoretiki B bektorea kentzeko hau egin

behar da. A bektoreari B-aren kontrakoa den bektorea, hots -B batu
behar zaio. Hau da:
--111~

--0n•n•

A - B = A + (-B)

6
8
Bektore baten osagaia: Norabide batetan beste bektore baten osagaia
zera da: bektore horrek norabide horren gainean duen projekzioa.
Adibidez, bektore baten osagai horizontala norabide horizontalaren

gainean bektore horrek duen projekzioa da.

A-aren osagaiHORIZONTALA
horizontala

Edozein bektore bat, bere bi edo gehiago osagaien arteko batura
bezala kontsidera daiteke

a

.';4;///44
A

8

1

--...-

-..-

H

__,...

A = H + B
Gehienetan erabilgarriena zera da: launean, bi ardatz elkarzutarekiko bektoreen osagaiak lortze eta erabiltzea. Espazioan, hiru ardatz elkarzutarekiko.

ADIBIDE BATZUK
1) 4 eta 3 kilogramotako bi bektore 0 puntuan ezarrita daude eta

beraien artean a) 902 b) 602-tako angelu bat dute. Aurki beraien
tg
ordezkaria

OC1.4'
V7T
F.34 : 5 kg

0C =

= 0`

4

75 0C

35°
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OC : ( OA + AD) + DC
AD AC cos 60°=0B cos 60*
DC OE :0 B

seLA 60° :

=

3x0`5 =

3 x0S7 : 2'6

0 A -PAD : 4 +i'5 5'5
OC 1/5 1 5 2' + 2'6 $
"1.43p.:

=

6'4 k5
= 25°

5'5
2) Irudian azaltzen diren lau bektoreak 0 puntuan ezarrita daude.
Aurkitu grafikoki beraien ordezkaria

80

Eskala batez egin ondoren, R 119 kg-takoa da eta 143 2 takoa dela atera daiteke.

3) Elkarzut diren bi indarren ordezkaria 10 kg-takoa da $ horietako bat 6 kg-takoa da. Zenbatekoa da bestea

Y=

102 - 6'

=

8 Kg

01.14110

4) Mutiko batek gorputz bati lotuta dagoen lokarri batetik 20 kgtako indar batez tiratzen du. Lokarriaren eta behearen arteko
angelua 30 Qtakoa da. Zenbatekoa da gorputzetik berbikalki gora
aldera tiratzen duen indarra.

20 K s

B = 20 sin 302 = 10 Kg.

EGITEKO
1) Irudian azaltzen diren bi sistemen ordezkariak aurki itzazu.
90 K 9

6 0K9

50°
25 K5

40K 9

2) Telegrafo poste baten burutik kable batek 250 kg-tako indar batez tiratzen du. Kablearen eta postearen arteko angelua 422-takoa da. Zenbatekoa dira kablearen indarraren osagai horizontala
eta bertikala?.

3) 24 Km/ordu -ko abiadura batez mugitzen den auto batetik, bideari elkarzut 6 m/s abiaduraz pilota bat botatzen da. Zenbatekoa
da lurrarekiko abiadura?
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3. IKASKAIA
SOLIDO ZURRUNAREN OREKA

Indar baten momentua.- Ardatz batekiko indar baten momentuak, ardatz horren inguruan biratze bat lortzeko indarraren kemena adieraz
ten du. Bere balioa zera da: indarraren modulua bider ardatzaren
eta indarraren zuzenaren arteko distantzia.

Momentua = Indarraren modulua x Ardatzaren eta indarraren arteko
distantzia

M=Ixd
Indarra

Indarra kilogramotan eta distantzia metrotan neurtzen badira, momentua kilogrametrotan izango dugu.
Oreka.- Gorputz bat geldik dagoenean ala mugimendu zuzen eta uniforme batez mugitzen denean traslazioarekiko orekan dago. Eta gorputz bat geldik dagoenean ala ardatz baten inguruan biratze unifor
me bat duenean berdin: birarekiko orekan dago.
Indar batzuek gorputz batengan batera ekitean mugimendu aldaketarik sor arazten ez badute, gorputza orekan dagoela esan ohi da.
Laun batetan ekiten duten indar paralelo batzuen orekarako baldintzak,
1) Gorputzarengan ekiten duten indar guztien baturak zero izan behar du. Honen baliokidea zera da: gora aldera tiratzen duten in-

-16dar guztien ekintzak eta behera alderakoenak berdina izan behar du; berdin ezker aldera eta eskuin alderakoenak ere.

Baldintza hau betetzean mugitzen ez bazen ez da gorputza mugi-

tuko, ez gora aldera ez eta behera aldera ere; ez ezkerra ez
eskuinera; ez eta beste edozein norantzan ere. Beraz, traslazioarekiko orekan dago.

2) Indarrak dauden launarekiko elkarzut den edozein ardatzekiko
indar guztien momentuen baturak zero izan behar du. Honen baliokidea zera da: ardatz horren inguruan erlojuorratzen norantzan biratzeko kemena eta erlojuorratzen norantzaren kontra bi
ratzekoa berdinak direla.
Hori betetzean gorputza biratzen ez bazen, ez da biratuko ez
alde batera ez eta bestera. Beraz, birarekiko orekan egongo da.
Baldintza hauk betetzean gorputza ez bazen mugitzen ez da mugituko eta mugitzen uniforme bat bazuen, nahiz traslazioa nahiz
biratzekoa, horrela jarraituko da,
Modulo berdineko, ekintza lerro paraleleko eta aurkako norantzako bi indarrek, n pare n bat osatzen dute. Geldik zegoen gorputz bati pare bat ezartzean, bira mugimendua soilik ager daiteke.
Pare baten momentuaren balioa pareko indar baten moduloaren eta
bi ekintza lerroen arteko distantziaren, hots, parearen besoaren, biderdura da. Pare baten ekintza deusezteko, momentu berdineko, baina bira beste aldera eman nahi duen beste pare bat

ezarri behar zaio gorputzari.
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Grabitate zentroa: Gorputz baten pisu guztia puntu batetan da-

goela kontsidera daiteke. Puntu hori n grabitate zentroa n da,
hain zuzen. Hau da, gorputzaren pisua adinako indar bertikal

bat gora aldera grabitate zentroan ipintzean pisuaren ekintza
erabat deusezten da, eta beraz gorputza orekan egongo da.

Laun batetan ekiten duten paralelo ez diren indar batzuen orekal.ako baldintzak.
Paralelo ez diren indar batzuk jasatzen dituenean, gorputz baten
oreka, bi indar paraleloen sistema desberdin bezala estudia daiteke. Horretarako aski da ekiten duten indar guztien bi osagaiak,ber
tikala eta horizontala, gogotan hartzea.
Orekarako baldintzak hauexek dira:
1.- Indarrak: Gorputzak jasaten dituen indar guztien batura edo or
dezkaria zero izango da. Beraz;
a) Osagai horizontalen batura algebrikoa zero izango da:
= 0
b) Osagai bertikalen batura algebrikoa zero izango da:
^Fy=O
Indar bakoitza bere bi osagaietan (bertikala eta horizontala)
deskonposatuz, bata bestearekiko elkarzut diren indar paraleloen bi sistema izango ditugu.

2.- Momentuak: Indarrak dauden launarekiko elkarzuta den edozein
ardatzarekiko indar guztien momentuen batura alge-

-18brikoa, zero izango da, HotsM. = 0.
Honek zera esan nahi du: bira norantza batetan (er-

nahi

lojuaren orratzena, alegia) eman

duten momentu

guztien batura et •a bira norantza horren aurkakoa (er
lojuaren orratzen kontrakoa, alegia) eman nahi duten
guztien batura, berdinak izango dira.

ADIBIDE BATZUK
1) AC metro bateko luzerako barra batek, ikusten diren hiru inda-

rrak jasaten ditu. Barraren pisua arbuiagarri bada, Aurki:
a) Indar guzti horien batura algebrikoa
b) A, B, eta C puntuetatik pasatzen den ardatz batekiko momentu
guztien batura algebrikoa
re
c) Sistema horren ordezkaria eta okatzailea.
Non egonen dira?.
A

1

0.6

%.• •

1211(9

8
3 K5
k

5

a) Gora alderantza positiboa bezala onhartzea:
F

= - 3+2 - 4 = - 5 kg, minus horrek behera aldera doala adie-

razten digu
b) Erlojuaren orratzen kontrako bira norantza ematen duten momentuak positiboak bezala onhartuz:

L = 3

K5 x

L = 3 1C

x

= 3 k9 x

+ 2 k x
•6

n"..

+

0 ' 6

2 k43 x 0

- 2 k, x 0 . 41

"

1-4

x v.

k

-

.

x

4

= - 8 ‘,..+

k

012, \.".4 k
k q X 0 %.4.n

2'2

q

- 1 9e) a)-n ikusi dugun bezala, ordezkaria R= F = -5Kg-takoa da
(behera aldera). Beraz orekatzailea 5Kg-takoa izanen da eta
gora alderakoa..
f2"
B

A

3

1( 9
orekatzailea gora aldera
5 Kg
orekatzailea behera aldera

Non egon behar du orekatzaileak denak batera barraren orekan
lortzeko?
Lehen ikusi dugun araueran barraren orekak

= 0 eta,:L = 0

behar ditu. Lehenengo baldintza betetzen da
2 + 5 -

3 -

4 0

Bigarrena bete arazteko har ditzagun indar guztien momentuak edo
zein puntu batarekiko, A-rekiko, adibidez
3 •

0- S -x- 2 -0'6 +

x =

0' 5 6

2 • c•

bercxx

I• 4

.

Hau da, orekatzaileak A-tik 0,56 m-tan egon behar du
2) 15 kilota:co eta 4 metrotako barra baten puntetan 20 eta 25 kilotako pisu bi zintzilik daude, hain zuzen. Barra hori puntu baten
gainean orekan dago. Aurki puntu horren lekugunea, eta puntu horretan egiten den indarra.
A
8
2O K 9
—71F

25

= 0. 4 peraz, F - 20 - 25 = 0

.birra hori orekari egotekk
F =

hauxe da C. puntuan egiten den indarra.

45

Non dago?.
LLA =

0

20 • 0
x

+ x •

25.4
F

F-25

• 4 ?_

0

400 nInn
44,

n••••nn •

45

Beraz puntua A- tik 2 22 metrotan dago
Irudian ikusten den bezala 100 kg-tako

3)

pisu bat bi soketatik zintzilik dago.
Aurki itzazu bi soke egiten duten in-

q oo

darrak,

5
1.31

Puntu 0-arengan hiru indar ditugu. OA30

sokak egiten duena, hots, T 2 ;

0 1r2,

x

00 l(Q

OB sokarena, hots, T2 eta 100 kg-takoa
0 puntuan orekan egoteko, oreka -rako bal
dintzak bete behar dira. Kasu honetan

indar guztiak puntu batetik pasatzen direnez gero, puntu horrekiko

= 0 izango da.

Beraz,F = 0 betetzea bakarrik begiratu beharko da. Horretarako T2 bere bi osagaietan deskonposa dezakegu: T 2 x eta T2y. Iru
dian azaltzen den bezala

-21T„ Ta sev. 30° 0 . 5 T,,
T2

Ta cos 30° : 0'81 Ta

^Fx .O=0

St "

2

=0

4.00 0

0.81T, - .too o

T, 0 ` .5 T,

O's

k3

T

o'81
O' 5 T2 ••

0' 5

=0

=

T„ 5 .4 1 5 k 3Ta

x &15 = 51 1 5 kz.

k3.

=

4) 40 kg-tako eta metro bateko zabalerako ate batek bi bisagra ditu. Bi bisagra horien arteko tartea 2,5 m-takoa da. Atearen pisua goiko bisagrak soilik jasaten du. Aurki itzazu bi bisagra
horiek egiten duten indarra.

- F,

= 0
f; =0

0

- 40=0
.

Fax •O+F„,,•0-40•0S+F.,

E L g =0

Fi

4o xo's

8k3

z'5

F, - F,

0

Fa „ 8 K3

F2

+ F.2

= V 8 a + 40 a z.

F,

-2S .0

= 8 k3 ;

Fa.

k

k3
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EGITEKO

1) 5 kg-tako eta 100 cm-tako barra baten A puntatik 20 cm-tara,

behera aldera 2 kg-tako indar bat dago; eta bertikalli gora aldera 5, 3 eta 8 kg-tako indarrak A-n, A-tik 60 cm-tara eta B-n
daude. Zer jarri behar diogu barra horri orekan egon dadin?
0 0

Non?

C.n••n.4

A

2) Sabai batetik bi gakoen bidez soka bat zintzilik dago. Lokarri
horrek 100 Kg-tako zama bat jasaten du, irudian ikusten den arau
era. Aurki ezazu sokaren parte bakoitzak egin behar duen indarra.

Eskilara baten punta bat lurraren eta
hormaren arteko zokoan dago, Ikus iru
dia. Goiko punta 9 m-tako soka baten
bidez hormari lotuta dago. Eskilara
15 m-takoa eta 50 kg-takoa da eta bere grabitate zentroa beheko puntatik
6 m. tan dago. 75 kg-tako gizon bat

goiko puntatik hiru metrotara degoenean
aurki ezazu sokak egin behar duen indarra.

-234. IKASKAIA
HIGIDURA : KINEMATIKA,

Sarrera.- Gorputzen higiduraz, zeinek zertzen duen kontutan hartu

gabe arduratzen den Fisikaren atala, Kinematika dugu.

Gorputz bat, geldik dagoen beste bateki' posizioz aldatzean, higitu egiten da. Higidura posizioz aldatzea da, alegia. Gorputz guz
tiak, Lurrea, Eguzkia e.a. higitzen ari direnez gero ez da geldik
dagoen bat hartzea posible izan. Dena dela, guk bat geldik dagoela
onhartu dugu (maiz Lurra) eta higidura sistema horrekiko begiratuko
dugu. Beraz, higidura guztiak erlatiboak dira.

HigiAura zer den jakin ondoren, higidura mota asko dagoela konturatzen gara. Adibidez, higitzen den gorputzak bide zuzen bat ala makur bat betetzen badu, bere ibilbidea zuzena ala makurra izango da.
Oraingoz, higidura zuzenez arduratuko gara.

ABIADURA ETA AZELERAZIOA

Higidura zuzen bat betetzen ari den gorputzak t segundotako une bat
iragan ondoren s luzerako bide bat ibili digu. Une horren bataz bes
teko abiadura honela definitzen da:
Gorputzak bete duen s distantzia, zati horretarako behar izan duen
t denbora
Vm

t

Beraz, bataz besteko abiadura, gorputzak denbora unitatean ibiltzen
duen distantzia da. Hori dela eta, abiadur unitateak besteen artean
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metro segundotako eta kilometro ordutakoak ditugu.

Gorputz bat beti abiadura berdin batez higitzen bada

uni--

formea" dela esan ohi da. Abiadura hori aldakorra bada ordea, higidura azeleratua izango da.

Abiadur aldaketari azelerazio deitzen zaio. Abiadura handituz badoa,
aldaketa positiboa da eta azelerazioa ere bai. Aitzitik, abiadura
guttituz doanean azelerazioa negatiboa izango da.

Egin dezagun gorputz bat zero instant batetan V o abiaduraz higitzen
ari dela eta t segundotako epe bat iragan ondoren V abiaduraz. Epe
horretako bataz besteko azelerazioa honela definitzen da:

a

V - Vo

(.)

Azelerazio unitatea besteen artean, metro segundo koadrotakoa dugu.
Gorputz baten abiadur aldaketa, mota askotakoa izan daiteke. Baina
badago garrantzi handiko higidura era bat eta zera da: azelerazioak
beti konstante irauten duena, eta gu horretaz arduratuko gara. Horre
lako higidurari uniformeki azeleratua deitzen zaio.
Beraz, hemen higidura oso berezi, baina garrantzi handiko bat estudiatuko da: Higidura zuzen eta uniformeki azeleratua.

Azelerazioa konstante denez gero, bataz besteko abiadura, zera da:
Vm -

Vo + V

2

eta beraz, t denboran s bidea betetzen da.
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Vo+V
+ V

s -

baina

orduan

a

s

2

v - v o

V V 0

VO VO Ch.

t

:

t

vo

2

o.

2

Beste formula bat ere lor dezakegu
v •n vo

(.) -tik

a

- vo +vv- vo

beraz, 5 2
hortik

2.

V : V0

2

+

2

ae

2.

«. V Q

2

(3)

Gorputza abiatzean geldik bazegoen, Vo = 0 eta (1), (2) eta (3)
ekuazioak honela gelditzen dira:

V 0. t;

s

2

af2.

v2 =

2

Ck S

GRABITATE AZELERAZIOA

Lurraren puntu batetan, airearen eragozpena kenduko bagenu, gorputz
guztiak azelerazio berdin batez eroriko lirateke. Azelerazio horri
grabitate azelerazioa deitzen zaio eta Lurraren puntu desberdinetan
oso gutti aldatzen da. Bataz beste bere balioa 9,8 m/s 2 dela kontsidera dezakegu
g = 9,8 m/s2

Beraz, erorketa higidura, higidura zuzen eta uniformeki azeleratua-

ren kaso bat besterik ez da, Hori dela eta, a -ren ordez g ipinita

lehen ikusi ditugun formulak erabil ditzakegu

ADIBIDE BATZUK
1) Ibilkailu baten abiadura 20 segundotan 15 km/ordu-tik 60 km/ordu-ra uniformeki handitzen da. Aurki: a) bataz besteko abiadura km/
ordu-tan eta m/seg -tan. b) Azelerazioa, c) Denbora horretan ibili
duen bidea,

orgt.,
3.600 s g

-1.0o o

60

4,
,1 5

is

0

1.00

0 GIA"

i k

C14.4„

3.6o0

15 + 6 0 vo+v

_ 16 1 6

• •
‘4

/35

6 %.,.../35

3I's

Lis 16 + 16 1 6 L4

1d4 sa-L/s5

2.
v-vo
•t

C.) .5 = V

16`64- (-% 1
20

16

cs1624
oe,

10'44,...m. / 33 x 20 se 5 .

2) 45 km/ordu tako abiadura batez doan auto bat balaztatu egiten
dugu eta 5 segundo geroago bere abiadura 15 km/ordu-takoa da. Aurkitu: a) Azelerazioa. b) 5 segundo horietan ibili duen bidea

5 k

or

5k

/or

v - vo
b)

=

/

12'5
6 %."A•

s

•5 12'5 - o.

vot +

2

/35

1.6.4 x5 2":

= 4 2'5 x 5 2

6

3 •-•-k.

-273) Zubi batetik harri bat 10 m/s -tako hasiera abiadura batez botatzen dugu; 2 segundo geroago uretara irixten da. Aurkitu: a) Ure
tara irixtean harriaren abiadura. b) Zubiaren altura.
a)

v:vo +.3 •k

b)

s : vo +

z , 4.0 + 9 1 8 x

:

29'6 ••••.4

: 10 x2 +1

2

91

/55

8 x

: 3916

2

4) Antiaereo batek 500 m/s-tako abiadura batez bertikalki bonba bat
botatzen du. a) Zenbatekoa izango da lortuko duen alturarik handiena?. b) Hori lortzeko zenbat denbora beharko du?. c) Bota eta 40 se
gundo geroago, zenbatekoa izango da abiadura? eta 60 segundo geroago?. d) Noiz pasako da 10 km-tara dagoen puntu batetik?.
Oharra: Baztertu airearen eragozpena.
a) Alturarik handienean, v = 0 izango da. Beraz;
v = vo + 2

o=

3 s

0o 2' 4. 2 x9 . 8

s

S

b)
v. vo +

c)

9

o= 500 + 9‘8 • k

1

5 s

t = 40 seg.
v = vo

4•

- ,

5

k = soo + 9 8 x Lio

=

108

159

plus atera denez gero gora aldera da
t = 60 seg.
v

v

o

5

L

500 .9 1 8
4

x 6o

=

88 .4.../s3

minus atera denes gero, behera aldera da
d)

s vo I +
11 •

9

1.1

t i = 2V3 5 5
k = ‘.4 4

ko.000

2 5
soot + 40.0oo = o

soro. o.lciero.

5 5•3 b eLern alclera.

Soo

t

+

• 9'8
2

1.2.

EGITEKO
1) Tren baten abiadura 12 m/s -tatik 5 m/s -tara uniformeki moteltzen da. Moteltze horretan, 100 m. ibiltzen da. Aurkitu: a) Aze
lerazioa. b) Azelerazio horretaz jarraitzen bada geratu arte
ibiliko duen bidea.

2) Putzu batetara harri bat erortzen uzten dugu. 3 segundo geroago
zaplastada entzuten dugu. Zenbatekoa da putzuaren sakonera?.
Oharra: Airetan, hotsaren abiadura 340 m/seg.-takoa da.
3) Pelota bat gora aldera botatzen dugu. 4 segundo geroago lurrera
irixten da. Zenbatekoa da botatzerakoan hasiera abiadura?.

4)

100 ms

alturako muino batetan dagoen kainoi batez 400 m/seg.-

tako hasiera abiaduraz bonba bat botatzen da horizontalki. a)
Noiz helduko da bonba lurreraino? b) Horizontalki noraino iritxiko da? c) Lurra jotzerakoan, zenbatekoa izango da bere abiadura?.

-2 9-

5. IK.ASKAIA
D I N A M I K A

Sarrera.- Gorputzen higiduraz, zeinek zertzen duen kontutan harturik, arduratzen den Fisikaren atala, Dinamika dugu.

Indarra zer den gutti gora behera denok badakigu. Nik gorputz ba-

tetik tiratzean esate batetarako, indar bat egin dudala esan ohi
da. Kontzeptu arrunt horrekin aski dugu abiatzeko.

Gorputz bati indar bat eragiten diogunean, geldik bazegoen abiatu
egingo da, eta higitzen ari bazen, higidura horren berezitasunak
aldatu egingo ditu. Moteldu da ala arindu egingo da adibidez. Beraz, hemen indarren eta higiduren arteko erlazioak aztertu behar
ditugu.
Gogora gaitezen indarrak bektore magnitudeak direla. Beraz, bere
norabidea norantza eta modulua dituztela.

Newton-en hiaidur

1. Gorputz bat, geldik badago ala higidura zuzen eta uniforme batez
higitzen bada, horrela jarraituko da, indar bat egiten ez ba zaio.
Hau da, azelerazio bat hots, abiaduraren aldaketa lortzeko, indar
bat egin behar da.
2. Gorputz bati, F indar bat egitean a azelerazio bat sortzen zaio.
Azelerazio honen norabidea eta norantza indarrarenak dira eta bere
handiera indarrarenaren arau erakoa eta gorputzaren masaren arau

-30-

aurkakoa da. Matematikoki
F = ma

3. Indar bati (ekintza), handiera berdineko eta norantza aurkako
beste bat kontrajartzen zaio beti (kontraekintza). Hau da, gorputz
batek beste bati ekintza bat egiten badio, bigarren honek lehenengoari modulu eta norabide berdineko eta norantza aurkako beste ekin
tza bat egingo dio. Indar hauek nahiz berdinak izan, ez dute elRar
orekartzen, gorputz desberdinengan eragiten dutelako.
Grabitazioaren lege unibertsala.mi eta m2 masako bi gorputzen artean sortzen den erakar indarraren
balioa, masa horien biderkaduraren arauerakoa da eta masen arteko
distantzia koadroaren arau aurkakoa. Beraz.,
Indarra = G

ml

• m2

Hemen r bi masen arteko distantzia da, eta G koefiziente bat. Koefiziente honen balioa konstante unibertsal bat da.
ml eta m2 kilogramotan ematen baditugu eta r metrotan, indarra newtonetan azaltzen zaigu, eta orduan G = 6,67 x 10- 11 New.m2/kg2
Marruskadura indarrak.Elkar ukitzen duten bi gorputzen azaletan eta higidura kontrajartzen azaltzen diren indar tangentzialak marruskadura indarrak dira.
Indar hauk, azaltzen diren azalekiko paraleloak dira.
Bi marruskadura mota ditugu: Marruskadura kinetikoa eta estatikoa.

Marruskadura kinetikoa: Azal bat bestearekiko higitzen denean azaltzen den marruskadura da.

Marruskadura estatikoa: Elkar ukitzen duten bi azalak bata bestearekiko geldik dagoenean azaltzen den marruskadura da. Marruskadura
indar honen balioa aldakorra da eta balio handi bat lor dezake. Muga horretatik gora ez da pasa ahal izaten. Zeren gorputza abiatzen
hasten bait da.
Marruskaduraren koefiziente
Bi azal solidoen arteko koefiziente hau zera da: azal bat bestearen gainetik abiadura konstante batez, higitzeko azalerakiko paraleloki egin behar den indarra, eta bi azalak batzen dituen indar
elkarzutaren arteko zatidura. Beraz,
mk -

Marruskadura indar kinetikoa
Bi azalen arteko indar elkarzuta

fk

Hemendik
fk = mle N
Koefiziente honek ez du dimentsiorik.
Marruskaduraren koefiziente estatikoa.Marruskadura estatiko indar handienaren eta bi azalak batzen dituen indar elkarzutaren arteko erlazioa da koefiziente hau.
Ms

Hemendik

Marruskadura estatiko indar maximoa
Bi azalen arteko indar elkarzuta

=

fs

f = marruskadura estatiko indar maximoa.

ADIBIDE BATZUK
1) Tren bide horizontal baten bainetik 10 Tm.-ko trenmakina batek,
50 Tm -ko

beste batetik tiratzen du eta biak 1 m/seg2 -ko azelera-

zio batez higitzen dira. Bigarren trena 20 Tm-koa izango balitz eta
lehengo trenmakina berdinak indar berdin batez tiratuko balu, zenba
tekoa izango litzateke lortuko litzatekeen abiadura?.
50 Tm -kotik tiratzean egiten den indarra:
F 1 = (50+10) Tm x 1 m/seg2
20 Tm-kotik tiratzean egiten den indarra lehengokoa da. Beraz,
20 + “:*)

Ft

-

504.

o

=( 5 0+ o

x a.

x

/55'"

2

,

1/4,-,
/

/s

53

20 + io

2) 3.200 kg pisuko jasogailu bat 1 m/seg 2 -ko azelerazio batez jaisten da. Zenbatekoa da kablearen tentsioa?.
T

Indar osoa = masa x azelerazioa
3.200 -T

3.200
9' 8

T =

3. 2oo ka

3.2o

o - 3.2 o o - 3.5 z 6 k 5
9's

3) Lurra 6,37 x 10 6 m-ko radioko esfera bat dela suposatuz, zenbatekoa da bere masa?
M = Lurraren masa

m = gorputz baten masa

Gorputzak jasaten duen indar grabitatorioa, hots bere pisua, zera
da:
M m
R2

F =

, hemen R= Lurraren radioa gutti gorabehera.

Baina gorputz bat libreki erortzean, hots, bere pisuaren bidez era
ginik, hartzen duen azelerazioa g = 9,8 m/seg2 -koa da, Beraz;
g

F = m

Hau da:

G

M m

m g

R2

sistema •.K.S.-an: M

- g_ R2 -

G

-

9,8 x (6,37x106)2
-Z7g7 - 1 3=TT---- = 6x10 24 kg

Zenbatekoa da egin behar du-

4)

25 K,5

gun F indarra, 20 kg-ko zama
/.4 0'2,

1 m/seg2-ko azelerazio batez
igotzeko?
20K5

T

sistema teknikoan:
T = kablearen tentsioa
T - 20 = 20

.

1

T = 22,04 kg.

20 K

251çsj.

N

t

Gorputz hau bertikalki orekan dago. Beraz,
25= N

2 To Kg

%.
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Beste aldetik marruskadura dela eta
f = M. N = 0,2 x 25 = 5 kg
Beraz, F - 22,04 - 5 =

25

v,0

.

1

F = 29,59 kg

EGITEKO

1) 1000 kg•ko auto bat, 90 km/or. -ko abiadura batez higitzen denean, balaztatu egiten da eta 70 m-tan gelditzen da. Zenbatekoa da
balaztek egin duten indarra?.
2) Igogailu batetan dagoen 90 kg-ko gizon bat bere burua pisatzen
ari da. Zenbat emango dio igogailuak?. a) Gora aldera 2 m/seg.2-ko
azelerazio batez higitzen denean. b) Behera aldera 2 m/seg2-ko aze
lerazio batez higitzean.
3) Marte planetaren diametroa 6700 km-koa da eta Lurrarena 11.800
km.-koa. Lurrean 50 kg pisatzen duen gorputz batek, zenbat pisatuko du Marten?. Zenbatekoa da grabitazio azelerazioa Marten?. Marteren masa 0,108 bider Lurrarena da.

4) Horizontalarekiko 302-ko angulu bat osatzen duen 50 kg-ko indar
batez, 100 kg-ko gorputz batetik tiratzen da. Gorputz hau, azal horizontal baten gainean higituko da, eta bien arteko marruskadura
koefizientea 0,2 -koa da. Abiatu eta 10 segundo geroago, zenbatekoa izango da ibili duen bidea?.
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6.

_IKASKAIA

LANA, ENERGIA ETA POTENTZIA

LANA.Gorputz bati, bere higidurari kontrajarbzen dion eragozpena baino

indar handiagoa egiten badiogu, gorputz hori higitu egingo da.

Ho-

nela, indarraren aplikagunea ere higitu egingo da eta indarrak,ibi-

lera honetan lan bat egingo digu.
Lana magnitude eskalar bat da.

Higiduraren norabidearekiko 0 angulu bat osatzen duen F indar konstante batez gorputz batetik tiratzen badugu, eta gorputz horrek S
bide bat ibiltzen badu; F indarrak gorputz horrengan egin duen lana, honela definitzen da.

( F cos 0). S
F cos 0 zera da: higiduraren norabideko - indarraren osagaia

F -k eta S-k norabide berdin bat baldin badute, 0 = 0, cos 0 = 1
eta W = F . S
Lan unitateak, lehen ikusi ditugunez, ergio, joule eta kgm- a dira.

ENERGIA.Gorputz edo sistema batek lan egiteko duen ahalmena da. Sistema ba-

-36ten energi neurtzea aiatema honek egin dezaken lanaren funtzloan
egiten denez gero, energia unitateak lanarenak dira.
Energia, lana bezala, magnitude eskalar bat da.

Energia potentziala -

Gorputz baten posizioa edo egoera dela-ta, gorputz horrek egin dezaken lana da, hain zuzen, energia potentziala.

Esate batetarako, m masako gorputz bat jasotzen badut eta mahai ba
ten gainean ipintzen badut, gorputz horrek erortzean lan bat egin
dezake. Beraz, mahalaren gainean egonda, lurraren gainean egonda
baino lan egiteko ahalmen handiagoa du. Zenbatekoa izango da gorputz horrek egin dezaken lana?. Erortzean gorputzaren gainean daukagun indar bakarra, pisua dugu; hots, m.g.; eta ibiltzen duen h
bidearen norabidea eta pisuarena berdinak direnez gero: Lana = m.
g.h

Beraz, h mailako altura batetan egonda egin dezaken lana, zera da
m.g.h, eta hauxe da, hain zuzen, gorputz horren energia potentziala: E =mgh

Energia kinetikoa.-

Gorputz baten higidura dela eta egin dezaken lana da gorputz horren energia kinetikoa. m masako gorputz baten abiadura v baldin
bada, gorputz horren energia kinetikoa zera da:
Ek =

1
2

m v2
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Energiaren kontaerbazio legea.Energia ez da ez sortzen, eta ez ahitzen. Aldatu egiten da. Gaur
egun dakigunez hau horrela bada, mass, zenbaitbaldintzareki% ener
gia mota bat bezala kontsideratu behar dugu. Hemen ez

hori ar"

tertuko, zeren errelatibitaten teorian sartzen bait da ezagupen hori).

POTENTZIA.Denbora unitate batetan egiten den lan kopurua das
Egin
Bataz besteko potentzia = -----den lana
Lan hori egiteko behar den denbora
= Ezartzen den indarra x gorputzaren abladural,
Unitateak.Lehen ikusi ditugunak, zera dira:
ergio
seg.

joule
seg.

= watt eta 15eseg.

Hauetaz aparte maiz erabiltzen direnak, l beste hauk ditugu.
Kilowatt = 1000 watt eta Zaldi potentzia = 75 KGM
---seg = 736 wat
ADIBIDE

BATZUK

1) Lera bat azal horizontal batetan higitzen dugu. Horretako, hori
zontalarekiko gora aldera 302-ko angelu bat osatzen duen 100 kg-ko
indar batez tiratzen dugu. Lerak 8 m betetzean, Zenbatekoa da egin
dugun lana?
' sistema teknikoa
WtFxSxcose'z
: 3.00 x 8 x cos

6931(5,-%

2) 5 kg-ko gorputz bat 3 a-ko altura batetik libreki erortzen da.
Behera irixtean zenbatekoa izango da duen energia kinetikoa?. Zenbatekoa zen zedukan energia potentziala?.
sistema M.K.S.
5 K

O

E. potentziala = m g h = 5x9,8x31We

Libreki erorita behera irixtean
izango duen abiadura, zera da:

Beraz,

291.. ; v = N/2•9 1 8- 3 = '1'61 wjS9
E,

-5•"4°672" : 141 .io nLie
2

E goaian eta E

k

behean berdinak dira, zeren energia kontserbazio

legea dela eta energia potentziala energia kinetika bilakatu bait
zaigu.

3) 1000 kg-ko auto bat 302 gradoko aldapa batetan jaisten da. Auto
aren abiadura 15 m/seg -ko denean, gidariak balaztak ezartzen ditu,
eta 30 m. ibili ondoren autoa gel.

ditu egiten da. Zenbatekoa da balaztek egin duten indarra?.

I L

‘4.

30°

A-n daukan energia osoa:
E. "

Eko, =

%.4.4. • 5

•

Â.

• •v

2

1•000

x9 1

8 x (30 •

se1/4 ►

30°) +

•

2
=

259.5oo

•loo

• 151=
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B-n daukan energia osoa
Epb + Ekb = 0
Beraz, A-n zegoen energia osoa balaztetan gastatu da, Hau da:
F x 30 = 259.500
259.500
= 8650 New.
30

F

4) 2500 kg-ko pisu bat, 25 seg. tan 100.m-ko altura batetara eramaten dugu. Zenbatekoa da erabili den bataz besteko potentzia?

P-

2.500kg x 100 m
lana
Denbora
25 seg.
seg

= 10.000 kgm/seg.

Zaldi Potentziatan:
10.000
75

Z.P.

EGITEKO
1) 400 kg-ko zama bat 6 m-ko laun oker batez baliaturik, 1,5 m-ko
altura batetara eramaten da. Zenbatekoa da eragin behar diogun indarra, launarekiko parapeloa bada?. Eta egiten den lana?
Oharra: Marruskadura arbuiagarria da.
2) 2 Kg-ko gorputz bat 10 m-ko altura batetik erortzen da. Aurkitu
gorputzaren energia klmetikoa behera iritxitakoan. Energia potentzialaren urripena lehen aurkitu den energia kinetikoa adinakoa dela egizta ezazu.
3) 1000 kg-ko auto bat 3%-ko aldapa batetik gora 70 km/or. abiadura batez doa. Zenbatekoa da motorearen potentzia? Emaitza Zaldi Po
tentziatan eman ezazu.
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Oharra: Marruskadura arbuiagarria da,

4) 100 kg-ko zama bat, 1 m/seg-ko abiadura batez higitzen ari gara.
Horretarako, horizontalarekiko gora aldera 202 -ko angelu bat osatzen duen indar batez bultzatzen dugu. Marruskadura koefizientea
0,9 bada, aurkitu erabiltzen ari garen potentzia.
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7. IKASKAIA
Z_ABALKUNTZA
SARRERA:
Zabalkuntza izenez honako hau adierazi nahi da: gorputzak, bero-

tzean, lortzen duen tamainazko hazkundea.

Fenomeno hau sustantzia guztietan gertatzen bada ere, batzuengan
kontrakoa lortzen da. Adibidez, ura 02 eta 4 2 C arteko tartean ez
da zabaltzen, herstutu baizik.

Zabalkuntza edozein egoeratan gertatzen da; beraz, solidoak ez ezik,
likidoak eta gasak ere zabaldu egiten dira.
Solidoen zabalkuntza:
n Zabalkuntza lineala n .- Har dezagun alanbre mehe mehe bat, hots,

ia luzera besterik ez duen gorputz bat, eta bero dezagun. Alanbre
horrek beroaren ondorioz lor dezan luzapenari, n lineal zabalkuntzan
deitzen zaio.
Izan bedi 10 , alanbre horren berotu baino lehenagoko luzera eta
At gradotan bero dezagun. Azkenik 1 luzera bat izango du, luzapen
bat lortuz.
A1 luzapen hau l o -arekin eta At-arekin arauerakoa dela egiaztatzen da. Beraz,
A1 % lo. At
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eta proportzio hori berdintza bat bilaka dactin„ koefiziente bat
ezarri behar diogu. Hauxe da berdintza:
A1 = lo. At. X
X honi. lineal zabalkuntz koefiziente deitzen zaio, eta sustantzia
bakoitzaren berezitasun bat da.

Berotu baino lehen luzera 1 0-koa bazen eta A1 luzapena bada, azkeneko 1 luzera zera izango da 1 = lo + A1
beraz,

1 = lo + lo

At. X

= lo

(1+XAt)

Eman ditzagun zenbait gorputzen lineal zabalkuntz koefizienteak
Galtzairua

11 x 10-62 C-1

Burdina

12 x 10-62 C 1

Beira

5 x 10-62 C 1

Urrea

14,3 x 10-62 C-1

Kobrea

16,8 x 10-62 C-1

Zilarra

18,8 x 10-62 C-1

n Azal zabalkuntza n .- Har dezagun azal oso mehe bat eta neur dezagun bere azalera. Bero dezagun azal hori eta bere azalera lehen
baino handiagoa dela egiaztatuko dugu.
Ao azalak lortzen duen hazkundea azalera eta tenperatura hazkundea
ren arauerakoa da. Beraz,
A A % Ao At
eta hortik
A A = Ao. At. B
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B hau, azal zabalkuntz koefizientea dugu, eta zera da: tenperatura
gradu batez goratzean azal unitateak lortzen duen hazkundea.

Azal zabalkuntz koefizientearen eta lineal zabalkuntzaren arteko
erlazioa aurkitzeko, egin dezagun saiakuntza hau:

Har dezagun edozein materialezko 1 0 aldeko lauki bat. Beraz, bere azalera A = 102
izango da.

io

At gradutan bero dezagun.
I.

Alde baikotza zabalduko da eta 1 luzera

0

bat lortuko du
1 = lo (1 + X t)
beraz, A azken azalera zera izango da
A

)(1.

tot40c

D t

)2

to' (i

2.4 0 t

+0‹ 2

12)

Baina, lehen eman ditugun lineal zabalkuntz koefizienteak begira-

tzen baditugu, beraien balioak arrunt ttikiak direla ikusiko dugu.
Beraz X 2 oraindik askoz ttikiago izango da, eta At izugarri handia
ez bada, X 2 At 2 arbuiagarria izango da. Hau da,
A

tol i4. 2oC.At)

Ao

• A^A•

Ao

2oC debt)

2oc

Bero..x.

2 oc
n Bolumen zabalkuntza n .- Gorputz batek bere hiru izaritan lortzen

duen zabalkuntza, bolumen zabalkuntza deitzen da.
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Hau da kasurik normalena. Zeren edozein gorputzek, denik ttikienak ere, beti bait du bolumen bx4;. Izari bakardun (alanbrea) eta

bikunen (azala) kasuak, ez dira sinplifikazioak baizik.

Hemen ere, koefiziente bat azaltzen zaigu, bolumen zabalkuntz koefizientea, eta zera da: tenperatura gradu batez goratzean bolumen
unitateak lortzen duen hazkundea. Beraz,
L!n B = Bo AL • X eka, B = Bo

etaocarteko

(14

Yist)

erlazioa zera dela froga daiteke:

ADIBIDE BATZUK

i) 152 C-tan 8 metroko kobrezko barra bat, 352C-ko tenperatura bateralno berotzen dugu. Zenbatekoa da lortuko duen luzera hazkundea?
eta bere azkeneko luzera?.
Al:to•AL•ac

Taulan begiratuta

x lo - °C.

oc =

= 20°c

= 35L o = 8

Beraz , Q 1

= 8 x

20 x

is'a x

.

1,o -` = 2690 x

o'00269 •" ► =

= 2' 69
eta

to Al = 8 • 0o 269 %,""..

2) 302C-tan galtzairuzko ardatz baten diametroa 10 cm-koa da. Ardatz hau zulo batetan sartu behar dugu eta zulo horren diametroa
9,997 cm-koa da. Zer egin behar diegu ardatzari? Zenbat gradu?.

-4 5-

Ardatzaren diametroa zuloarena baino handiagoa denez gero, azalerak ere beste horrenbeste izango dira; beraz, azalerak berdinak

izan daitezen ardatza hoztu egin beharko dugu.
Zuloaren azalera zera da: M x 9.9912

81 4 9 2 7 cu.42

M x 402

Ardatzaren ebakidurarena:

81 5 3 9 8

4
Lortu behar dugun azalera urripena zera da
1'

1.-+ 9 2 '4 O

5 3 9 8 -8

o

1-4 1

Galtzairuaren azal zabalkuntz koefizientearen balioa hauxe izango
da:

= 2 oc =

2x

beraz Q A

Qf

C"

=

0.041

.:

ii x 10

6

oto1-1

=

22

x30

-6

. 5398

ciC-•

•

At

22x..10-4

21'26°C

LE1 1 539e x 22.3,0-G

302C-tan zegoenez gero, 27, 262C-tan hoztu behar dugu; hau da, 3027,26 = 2, 74 2 C-tan eduki behar dugu ardatza.

3)

Altzairuzko metro batez, kobrezko barra bat neurtzen da eta

2 C-tan 90
L 50.1 =

les.„,

cms.

90

-4 90

irakurtzen da. Zenbat irakurriko genuke
10-6

C i+

C

4

16 1 8

x2o)=

x 10

-6 x

90 1

0

20 = 9

9

EI

0.0302

= 90 1 0302- 9o 1 0 39 8 .7. 01 0 4044

10

302C - tan?
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Beraz, emaitza zera izango da
90 + 01 0 i0 14

=

90'0 4.04 e..."".

4) Beirazko ontzitxo bat 182C-tan 50 em3 merkurioz beteta dago.
Zenbat merkurio kanporatuko da 382C-taraino berotzean?.
Oharra: Merkurioaren bolumen zabalkuntz koefizientea

= 3

x 0 -5 °

t

8 - 8 =

.20

Merkurioaren azken bolumena:
V

Vo

3.

At

)7.

50 (

I+ 48+ i0 -5 x20): 50'18 c.-.2

Ontzitxoarena
V

V =

Vo

50 (

+

t

)

e

2r ::

3 ac = 3 x 5 x -10 -6

1+ 3.5x 10 -6 x 20) = 50'02

Beraz ontzitxoan kabitzen ez dena-, zera da

50,18 - 50',02 =

eta hau kanporatuko da.

o,i6

cm3

=

S x 30-4
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EGITEKO

1) 3 m-ko barra baten hazkundea 100 2 C-tan berotzean 3 mm-koa da..
Zenbatekoa da bere lineal zabalkuntz koefizientea?

2) 152C-tan gurpil baten diametroa 30 cm-koa da eta bere altzairuzko uztaiaren barne diametroa, 29,96 cm-koa. Zein tenperaturaino berotu behar da uztaia gurpila sar dadin?

3) 15 2 C-tan 50 cm3 duen beirazko ontzi bat, zenbat cm 3 du 652C-tan
dagoenean?.

4) Altzairuzko bola baten diametroa 6 cm-koa da eta zilarrezko
plantxa baten zuloan sartu behar da. Zuloaren diametroa bolarena baino 0,01 mm. ttikiagoa da. Neurri guzti hauk 302C-tan egin

dira. Zein tenperaturatan jarri behar ditugu bola eta plantxa,
bola zuloan sar dadin?.
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IKASKAIA

BEROMETRIA

Sarrera

Beroa, energia mota bat da. Energia mota honek gorputzeko partikulen higidura bizkortu egiten du. Hau dela eta, beroa neurtzeko cra

bili beharko genituzken unitateak, energia unitateak izan beharko
likete. Baina usadioaren arauera beste unitate batzuk erabiltzen
dira eta hauen artean inportanteena, kaloria dugu. Kaloria bat zera da: "gramo bat ur destilaturen tenperatura, Celsius gradu bat
igotzeko behar den bero kantitatea". Unitate hau maiz oso ttikia
denez gero, kilokaloria (edo "kaloria handia") deitzen dena erabili ohi da. Hau definitu dugun kaloria baino mila aldiz handiagoa da.

Nahiz eta hasiera batean kaloria honela definitu bazen ere, gaur
egun hori ez dela erabat zehatza jakin izan da. Hau da, gramo bat
uraren tenperatura 1 2 C batetan igotzeko behar den energia ez da
kantitate konstante bat; baizik eta tenperaturarekin erlazionaturik
dago. Diferentzia hau oso ttikia da, hots, 0 - 1002C-aren tartean
ehuneko erdi batekoa da. Dena dela, hori baino zehaztasun handiago
bat behar denean, kaloria honela definitu behar da:
1 Kaloria = 4,184 Joule
eta orduan kaloria bat zera da:
Gramo bat ur destilaturen tenperatura 16,52C-tik 17,52C-raino pasa
erazteko behar den bero kantitatea.
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Bero ezpezifikoa eta bero harmena.Masa berdineko gai guztiek ez dute bero berdina behar, beren tenperatura gradu batez igoteko. Hori kontutan hartzeko, bero espezi
fikoa definitu izan da. Gai bateko gramo masa baten tenperatur.a,
Celsius gradu batez igoteko behar den beroa, gai horren bero espezifikoa dugun.
Hau dela eta, gai baten bero espezifikoa cal/g.2C-tan neurtzen da,
hots, kaloria gramotako eta gradotakotan.
Kaloriaren definizioaren arauera, uraren bero espezifikoa

1

dela

(tenperatura desberdinetan dituen aldaketak baztertuz).
Gorputz baten n bero harmena" edo n ur baliokidea n zera da: gorputz
osoa, hots, masa totala Celsius gradu batez igoteko behar den be-

ro kantitatea. Hau kaloria gradotakotan neurtuko da.
Definizioaren arauera gai batek hartzen ala ematen duen bero kantitatea hauxe izango da:
Q=v-k•c-At
Hemen

(*)

12 = Bero kantitatea (cal ala kcal)
vv, = Masa (gr. ala kgr.)
C = Bero espezifikoa (cal/gr.2C ala Kcal/kgr.2C)
4k

= Tenperatura

aldaketa ( 2C)

Egoera aldaketak.Materia hiru era desberdinetan ager daiteke. Era bakoitzak, bere
berezitasunekin. Agertzeko era hauk, egoera fisiko izenez izenda-

tzen dira eta hauxek dira: solido, likido eta gas egoerak.

Hauetako egoera batetik beste batera pasatzeko, materia berotu ala
hoztu egin behar dugu. Egin dezagun saiakuntza bat: Har dezagun je
la puska bat 10 2C-tano eta bero dezagun.(*) erlazioaren arauera

beroa hartzean At handiago egingo da; baina 0 2 C-tara irixteano nahiz berotuz ere ez da At handiago egingo eta horren ordez jela urtzen hasten da. Likido bilakatzen alegia. Jela guztia urtu arte ez
da At handiagotzen; Jela guztia urtu eta berriz At hazi egiten da
(E), erlazioa beteaz 1002C-aren ingurura heltzean, tenperatura igo
keta berriz geratuko zaigu, eta uraren masatik lurrina ateratzen
hasten da. Ur masa guztia lurrin, hau da, gas bilakatu arte, termometroak geldik iraungo du. Lurrin, guztia untzi hertsi batetan
gordetzen badugu, 1002C-tik gora ere bero dezakegu. Hemen aipatu
ditugun fenomeno hauk, grafiko batetan ager arazi ditzakegu.

100°C

0° C

2

c

(cat)

Adibidean ura erabili dugu. Baina beste gorputzekin ere berdin ger
tatzen da.
Hemen behetik gora joan gara, jots, berotzen. Baina berdin berdin

joan gintezke goitik bera, hots, hozten. Orduan gas egoeratik
kido egoerara, eta likido egoeratik solido egoerara pasatuko litza
teke.

Gauza guzti hauetatik zera definitzen dugu:
Urtze beroa: Tenperatura aldatu gabe, gai bateko masa unitatea urtzeko behar den bero kantitatea da.
Esate batetarako; Jelaren urtze beroa = 80 cal/gr, edo Kcal/kg.
Urtze beroak eta solidotze beroak, hots, likidotik solidora pasatzekoak, balio berdina dute.

Lurrintze beroa: Tenperatura aldatu gabe, gai bateko masa unitatea
likido egoePatik gas egoerara pasatzeko behar den bero kopurua da.
Esate batetarako:
Uraren lurrintze beroa = 540 cal/gr. edo Kcal/kgr.
(100 2C-tan eta 1 atm -tan)
Likidotze beroaren balioa, lurrintze beroarena hainakoa da.
Sublimatze beroa: Gorputzei beroa ematerakoan, zera gerta daiteke:
solidotik zuzenki gasera pasatzea. Aldaketa horri deitzen zaio, hain
zuzen, sublimatzea. Beraz, sublimatze beroa, hau da: Tenperatura ba
tetan gai bateko masa unitatea solidotik gasera zuzenki pasatzeko
behar den bero kopurua.
Atzerantzko sublimatzea ere, gerta daiteke, eta bere beroaren balioa
sublimatzearena hainakoa da.

ADIBIDE

BATZUK
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1) 400 Kg-ko altzairuzko galdara batek 200 kg. ur du. Guzti hori
5QC-tan dago eta 852C-taraino berotu behar dugu. Ematen zaion bero
guztietatik 70% bakarrik probetxatzen da. Zenbat kaloria eman behar diogu?

Altzairuaren bero espezifikoa 0,11 cal/g.2C edo Kca1/kgr2C
Galdarak behar duen bero kantitatea:
%›..►

C

400 x 0 1 51 x (85- 5) r 3.5 20 kco.l.

Urak behar duena:
W. 2 C dE z 2oox 4 x (S5-5) : .E•c)o
Beraz, behar dena:
1.9. s.zo kco.l.
Baina hori lortzeko behar dena:
42, + 0?

19.520 0"/

2

900 kco.l.

2) 02C-tan dagoen 150 gr.-ko jela puska bat 502C-tan dagoen 300 gr.
uretan botatzen da. Zenbatekoa izango da oreka tenperatura?
Jela urtzeko beroa = masa x urtze beroa = 150 x80 = 12.000 cal.
Ur hau 02C-tik azken tenperaturaino eramateko behar den beroa:
50 x ix ( t -0)

300 gr. urak ematen duen beroa t 2 Craino joaterakoan
3 00 ›c

x ( 5 0- )

Beraz:
3 00 ( 5 0-t)

5.2.0oo

.1 50 E.

° C
11 IA2C-tan dagoen

kff ur hozkailu batetara

sartz^n

3 2c«tan dagoen jela bilakatzen zaigu. Zenbat kaloria hartu behar
izan du hozkailuak?
Dato: Jelaren bero espezifikoa = 0 3 5 cal/gr2C edo Kcal/gr2C
152C-tik 02C-raino eramateko beroa:

24

e

U. ►

C

4

:

3

X‘k x

5 Kco.l

Lt

02C-tan likidotik solidora pasatzekoa:
Q, =

L

3

.

• 8o z

2

140

Kcal

Jela 02C-tik 32C-raino eramatekoa:

(2 3 =

1

3 x 0 1 5 x (0 - ) 4 1 5

=

Kco.l.

Beraz, guztira:

<2 0

(2 4. +

2.

4 Q

3

1-4

5

.

4

2 1-1 0 + L.4 1 5

:-.,

289'5

l< co.l.

4) 1002C-tan dagoen 20 g.ur lurrinetik, zenbat kaloria atera behar
dugu 202C-tan dagoen ur likido bilakatzeko?
Lurrina likidotzeko behar den beroa:
Qt .

20 x 540

0. 8 x iO

3

co.1 = 10' 8 Kced.

100 2 C-tik 202C-raino jaistekoa:

29 =

(

20Xi

00 -

(i

20

)

3, s

6

X

10 3

Bero osoa:
Ce o =

4. 4 (g°

:

kcc►

+

k c

1,16 kcol
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EGITEKO
1) Zenbateko bero kantitatea behar da 15 2 C-tik 652C-raino berotze
ko: a) 1g. ur b)

5

gr. beira. c) 20g. platino.

Datoak: Bero espezifikoak:
Beirarena = 0,2 cal/g.2C
Platinoarena = 0,032 cal/g2C
2) Ontzi bat 10001. urez beteta dago eta 52C-tik 752C-raino berotzen da. Berotze hori lortzeko erabiltzen den ikatzaren bero kemena 8000kcal/kg.-a da. Zenbat ikatz erre behar dugu hori lortzeko?.
Ikatzak ematen duen bero kantitatetik, ehuneko berrogeita hamar
aprobetxatzen da.
3) Ontzi kalorimetriko baten ur baliokidea 2,5Kg-koa da. Bere barruan, 22,5 Kg. ur eta 5 Kg. jela daramatza. iDena 02C-tan dago.
100 2 C-tan dagoen 2,5 kg. lurrin sartzen badugu. Zenbatekoa izango
da oreka tenperatura?.

4) Berometria bat egin ondoren emaitza hauk ditugu:
Kalorimetroaren masa

60 kg.

Kalorimetro urarekin masa

460 g.

Kalorimetro urarekin eta jelarekin masa
Uraren hasierako tenperatura

618 g.

38 2C

Oreka tenperatura

5 .9.c

Kalorimetroaren bero espezifikoa

0,1 cal/g.gc

Jelaren urtze beroa zenbatekoa da?.
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IKASKAIA

ELEKTRASTATIKA

Coulomb-en legea.-

9 t eta 92 bi elektra kargen artean sortzen den F indarra, bi karga horien biderkaduraren arauerakoa eta bi kargen arteko r distantzia koadroaren arauaurkakoa da,
F

K 91 cla
Y

K hau koefiziente bat da, eta bere balioa, erabiltzen diren karga,
distantzia eta indar unitateek mugatzen dute. MKS-an: F newtonetan,
c/ t eta

#9.2

coulombetan eta r metrotan neurtzen dira. Sistema honetan

eta K-aren balioa, hutsean, zera da:
K = 9

x 10 9

/c 3

• v..42

Bi kargak zeinu berdinekoak badira, indarrak aldaratzaileak izango
dira eta desberdinekoak badira, aldiz, erakartzekoak.
Sistema arrazionalizatuetan K

ipintzen da.

LiMeo
Beraz, F

qi

i

411E 0

Eo -

Y2

e 85 x 10- 12
,

K

/N

c2

L.„2

Kargak egoten diren lekua hutsa ez bada, hots, medio material batetan badaude, azaltzen den indarraren balioa ttikiagoa da, eta ho
nela aurkitzen da
9i 9a

r

4 PI

Y2,
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Airearen kasuan E-ren balioa eta C-rena ez dira oso desberdinak
eta maiz biak berdin bezala onhartzen dira.0 honela adieraz dezakegu beti: E K E o
hemen K dimentsio gabeko konstante bat da. eta medioaren fi dielektrik konstante erlatiboa n deitzen da. Hutsetan, noski, K-ren balioa
1 da.

Orain arte Coulombak erabili ditugu, hots, karga unitate bezala
eta ez dugu zer diren esan. Hasteko honela defini dezakegu:
Balio berdineko diren bi elektra karga bata bestearengandik metro
bateko distantziara egonaz, bakoitzari azaltzen zaion indarra 9 x
10 9 Newtonekoa bada, karga bakoitzaren balioa Coulomb (C) batekoa
da.
Elektroi batek eta protoi batek garraiatzen duten elektra karga,
zeinua alde batera utzita,
e

= 1 1 602 x 10 -19 C- eicoo► cio.

Elektra eremua.-

Edozein gorputz elektrikatu batek bere inguruneko lekuguneari berezitasun bat ematen dio, hots, eremu horretan elektra indarrak ager
daitezke. Eremu horri n elektra eremua n deritza.
Eremu bateko puntu baten elektra eremuaren intentsitatea, honela

definitzen da.
Puntu horretan elektra karga positibo unitatea ipiniz sortzen zaion indarraren balioa. Beraz, elektra eremuaren intentsitatea newton/
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coulomb-etan neurtzen da.

/v/c

9

E: elektra eremuaren intensitatea dugu.
E hau bektore

magnitude bat dugu.

E intentsitateko puntu batetan q kand hat jartzen badugu, azaltzen zaion indarra

F

-koa izango da.

Elektra potentziala.-

Elektra eremu bateko puntu baten elektra potentziala, zera da: nere
muaren indarrak gainditurik, elektra karga positibo unitatea infinitotik puntu horreraino ekartzeko egin behar den lanan
Elektra eremu bateko bi puntuen arteko potentzial diferentzia, zera izango da: elektra karga positibo unitatea, puntu batetik bestera eramateko egin behar den lana.
Elektra potentziala eskalar bat dugu. Magnitude hau Volta-tan neur
tzen bait da eta hau joule baten coulomb baten gainekoa da;
hau da,

1 Volta =

1 Joule
-----1 Coulomb

C-eko karga bategatik r metrotara dagoen puntu batetan dagoen
potentziala (Voltatan) zera da
V :: K 9

Definizioa dela eta bi puntuen arte V potentzial diferentzia da-

goenean batetik bestera karga eramateko egin behar den W lana,
hauxe da;
W

:

9

(coulopplb x V ( votte,)

ADIBIDE BATZUK

1) Helio atomo baten nukleoak 2 e-ko elektra karga du eta neonarenaki0e-koa, Bi nukleo hauk

3

milimikrako distantzia batetan

eta hutsetan edukiz zenbatekoa izango da sortuko den indarra?
Oharra: (1 milimikra = 1 mu =16::.4)
F

K 9 i 9 2• -

9

x -Lo

g

l

2

x 3 1 6 x o'") .1c) x 1 1 6x ko-")
( 3x .10 -9 ) 1'

Yi
.-:

5'

12 x 30'"

2) 0,1 g-ko eta elektra karga berdina duten bi esferatxo puntu
batetik 13 cm-ko bi harien bidez zintzilik ipintzen dira. Beraien
arteko aldaratze indarrak direla eta 10 cm-ko distantzian jartzen

dira.
Zenbatekoa da bakoitzaren elektra karga?
cos coc = 5
3

_

oss

%

61138

0192
F = T• cosoc

T• 0138

T • s e." oc

-f-

_ o'l

o's
.=

F
(.44

z

T•

9
1-4'()K

X

o "

19

2

o'sx 9'8
o' 9 2

2

10'6.5

T • 0

..

N

3 8 I Cr 6 5 x

x

0 1 38

=

F

K 1412

92

K

O'j
K

Yz

Y2
2. 1 3.2

,4;

x 10

-9

4 ` 05 x 4.0-4
9 x Og

C.

3) Bi karga, bata 20 x 10

C -koa, positiboa eta bestea 5 x

-.

k0 - 13C

- koa negatiboa, 10 cm-ko distantzian airetan ipintzen dira. Bien
arteko erdi erdian ti x

0 8 C-koa

jartzen da. a) Aurkitu karga ho-

netan azaltzen den indarra. b) 5 x i0

-9

-8

C

-ko kargaren ordez

5 x k0

C

4
x 1 0-8 C

-ko karga bat ipintzen bada, aurkitu orain 4

-ekoari azal-

+

duko zaion indarra. c) Bi kasu honetan

ti X 166 C ,-k0

karga dagoen

puntuan elektra eremuaren intentsitatea ere aurkitu.
5

5
-7F

ab

4.
4

20

Fo.

+ F1

z
5 F

=

eLszx
5

CA-a."

+

+
4

.2c)

F

-

9

e6

•

na orain beste alderuntzkoa
(5
+

izango

5

: 0 1 0 2 88 -

0'0012

CY 0 2. 6 N.

0‘0360 - 900.000 N/C
4 X J, 0
rh

10 9 (5 xio-e ) ( 4 x 4.68).0100U
( 5 x 3.0"T*

lehen adina izango dira; bai-

c) Eremua

E

x

C.A.A.r

.1. <5
r,,Fi..-

05

K.

0'0288 +o t oolz : o'o 3 6o N.

b)

5

9 x 40 9 (2ox«lo-e)(4xio-e)..010288
( 5 ,‹ 4.0-ar

at9

'02d6

0
4 x lo-8

540.000 /v/c

da. Beraz,
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4) 3x4 cm-ko errektangelu baten erpin batetan 2 O x 10 -* C -ko kar
ga bat ipintzen da. Diagonalaren beste muturrean 45 x 4.0' s C -ko
beste karga bat jartzen da. Aurkitu:
a) Beste bi erpineko elektra eremuak.
b) 5 x -1,0 -6 C-ko karga bat horietako erpin batetik bestera eramateko
egin behar den lana.
9 x 10 9 20 x icç e _
c/2,
( 4 x101 % 125 x -10` N/C

al E,.., : K

4 c

20x to-8

E 2A

z

- K

=

9x10 9

45x to-s

(3x-10-2)*
1.5o0 x .1o4Nic
EA:

is

EA = .1

X 10-8

Els

= 9 x to g

E24 =

Ea

9 x l0 9
E4:

V2A

2

Zoxio-e
(3

X 3 0`

+

T.

V(11125xios)2+(iSooxilfl

1 815 x10 6 N/c

N/c

X 10-2)2

5 x-io"
( 14 x 40-V2
: N./ (2 x

o 6 ) z + (o'f3t4L4

X

.10 6 )

: 2'

x 3.0 6 N/c

- 9 x šo 9x.i.o's 4. 45 x.10- 9) . 0v
1-1 x 40- 2
3 x 40-4
.15 X 3.0- 8 ) - 26. 250 V
Va
+ Vza
9x lo g (5.0x10 -8
x
3 X lo- 2
Bero..x : V : V A -V a
025o
26.250 V.

b)V,,

V4 , +

K 9i

o'el-414 x 10 4 N/C

+k

cld

x V : 5 x

x 2 6. 2 5o :

3 x -1 o

3

iv

Hau da, karga hori B puntutik A punturaino eramateko egin behar
dugb lana.

EGITEKO

i) 4A ( 40.4ew.)-ko distantziara dauden bi elektroien artean, zenbatekoa da zaltzen den indarra?.

2) 5X3/40 9 C -ko karga batetik hiru zentimetrotara dagoen puntu
batetan, a) zenbatekoa da elektra eremua?. b) eta potentziala?.
3) 10 cm-ko ertzeko triangelu aldekide baten erpinetan 2,4C, 3,4.0
eba E3t4 C-kokargak daude. Aurkitu a)1,4 C -ko karga dagoen erpineko
elektra eremua. b) Karga honek jasaten duen indarra.
4)

3x

40"

c -ko

karga batetik 30 cm-tara dagoen puntu batetik,

12 cm-tara dagoen beste puntu bateraino, Zenbatekoa da 2 x c
-ko karga bat eramateko egin behar den lana?.
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10. IKASKAIA

E IEKTRADINAMIKA

Elektra korrontea.Eroale baten zehar puntu batetik bestera alektra kargak pasatzen
baldin badira, elektra korronte bat dagoela esan ohi da.
Korronte horren intentsitatea honela defini daiteke: eroale horren
ebakidura zuzen batetik segundo bakoitzetan pasatzen den elektra
ka'rga kopurua.
Korrontearen intentsitatearen unitatea Amper(A) delakoa dugu, eta
hau segundo bakoitzetan Coulomb bat garraiatzen duen korrontearen
intentsitatea da; 1.N .-:

Ll C

tse5

Beraz,
I (intentsitatea) -

q (pasatzen den karga kopurua)

t Tkarga hori pasatzeko denbora7

Potentzial diferentzia edo tentsioa.Lehen ikusi dugunez, bi puntuen arteko V potentzial diferentzia
zera da: puntu batetik bestera karga unitatea eramateko egiten den
W lana. Potentzial diferentzia unitatea, "Volta" dugu, eta honela
definitzen da: puntu batetik bestera Coulomb bateko karga bat eramateko, Joule bateko lana egin behar bada, puntu horien arteko potentzial diferentzia Volta batekoa da.
V (potentzial diferentzia) -

W (karga eramateko lana)
Tkargaren balioZ
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V (volta) =

W (joule)
------- 1. Tcoulomb7

Bi puntuen arteko V voltako potentzial diferentzia baldin badago,
batetik bestera coulombeko karga bat eramaterakoan egiten den
lana, zera da
W

=

ci • V

Potentzial diferentziari, maiz tentsioa deitzen zaio.

Elektra eragozpena.Potentzial diferentzia duten bi puntuen arteko elektra kargek, ba
tetik bestera pasatu nahi dute, hots, potentzial handienean dagoe
netik potentzial apalenean dagoenera. Beraz, bi puntu horien arte
ko korronteari bide bat eskaintzen badiogu, hau ua, eroale bat
ipintzen badugu, korrontea ezarriko da. Korronte horren balioak,
alde batetik potentzial diferentziaren balioa mugatuko digu, baina
baita eroalearen berezitasun bat ere. Berezitasun horri elektra
eragozpena deritzogu.

Zenbait eroale hartu eta zera ikusi izan da: eroale baten bi puntetan V potentzial diferentzia eta azaltzen den I intentsitatearen
balioaren arteko erlazioa, eroale bakoitzentzat konstante dela,
hau da
V = Konstante
Har dezagun sorkailu bat. Honek bi polo ditu; positiboa (+) edo potentzial handiena duena eta negatiboa (-) edo potentzial ttikiena

-64-

duena. Bi horien arteko R eragozpeneko
eroale bat jartzen badugu, I korronte
bat ezarriko zaigu, eta 01.4, 1" .-en legearen bidez eroalearen puntetan dagoen potentzial diferentzia, hots, sorkailuaren
poloen artekoa, V = I R da,

Korronte hori t segundotan pasatzen ari bada, garraiatu duen karga
zera da 9 Beraz, eroalearengan egin den lana bero energia eran azalduko da,
hain zuzen, zera da:

W

= V- ci -2 I • E V

Eta korrontearen potentzia hauxe izango da:
P: W

V•I edo P:I a R edo P -

V2-

Beraz, sorkailuaren barruan energiarik galtzen ez bada, honek eman
beharko duen potentzia hori bera izango da. Hots, VI. Baina, indar
elektra eragilearen definizioa dela eta, c4 karga polo negatibotik
positiboraino pasatzeko egin beharreko lana, zera da:E • 9 HEMEN, E

indar elektra eragilea da, eta hemendik, potentzia

P ?. , E- 9 ,

_

E•1

izanen da. Beraz: E I

=VI

Konstante hau da, hain zuzen, eroale horren R, elektra eragozpena.
Beraz,
R: V (volic.)
I ( 0-~per)

Erlazio hau Ohm-en legea da.

.6 5.

Blektra eragozpen unitateari ohm deitzen zaio, eta zera izango da:
eroale baten bi puntetan voltabateko potentzial diferentziaezartzeitn amper bateko korronte bat azaltzen bada, eroale horren era-

gozpena ohm batekoa da. Ohm-en ikurra hau da:

Indar elektra eragilea.Potentzial diferentziaren bidez, elektra kargak potentzial handiagoko puntutik ttikiagokoraino joaten dira, diferentzi hori deuseztu
nahiz. Beraz, korrontea pasatzean potentzial diferentzia guttiten
ari da etengabe; eta une batez zero izango da. Korronteari iraun
erazteko, potentzial ttikieneko puntura iristen diren kargak handienekora eraman behar ditugu beraz. n Karga unitatea eramateko egin
behar dugun lana indar elektra eragilea (laburki i.e.e.) dugun.
Definizio hau dela eta i.e.e.-aren unitatea eta potentzial diferentziarena, bera dela ikusten da; hots,
joule
coulomb

Volta

Indar elektra eragilea ematen duten tresnak n sorkailuak n ditugu.
E I = sorkailuak korronteari ematen dion potentzia
V I = korronteak eragoz gailuari ematen dion potentzia

eta hemendik

E = V

Hau da, sorkailuak ez badu bere barruan eragozpenik, bere indar
elektra eragileak eta bere polo arteko dagoen potentzial diferentziak balio berdina dute.
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Benetako sorkailuek, bere barruan eragozpen bat daukate, hots, bar
ne eragozpena, eta korronteak eragospen hortatik pasatzean potentzia bat galduko du:y j 1

(hemen r = barne eragozpena da). Beraz,

sorkailuak eman behar duen potentzia osoa, bi partetan bana deza-

kegu: bata bere barruan galduko dena((1 2 ) eta bestea kanporatuko
dena (VI). Hau da:
EI

vI a +VI ecto

ecto

Vr. E -Nr I

4.

V

Elektra energia eta beroa.Lehen esan dugun bezala eragozgailu batetan elektra energia bero
energia bilakatzen da. R eragozpeneko eragozgailu batetan, I korrontea t segundotan pasatzean bero bilakatzen den energia kopurua zera da:
Energia = Potentzia x denbora = R I a•

t

(joule)

Baina beroa kaloriatan neurtu ohi denez gero, formula hau beste
unitatetara aldatu behar dugu. Hau da formula aldatua:

Beroa

0'214 R I z t

Beste erlazioak hauxek ditugu:
Beroa

0.24 V I t = 0'24 Vz
R

ADIBIDE BATZUK
1) Plantxa baten eragozpena 20 -koa da. Plantxa hau 110 Voltako
tentsio batean ipintzen da. Zenbat karga pasatuko

zaio ordu erdi

bat horrela egonda?.

v

140
R
"
20
Baina

9

5'5

= I • = 5'5 x ( 30 x 6o ) 9• 9 o o covtou."6.

2) 110 Voltako linea batetan dagoen elektra motore batek 5 ampereko korronte bat hartzen

Aurki itzazu motore horren potentzia

eta eman zaion energia 2 ordutan lanean badago.
P:. V• I

4O • 5 = 550 Nx.0.41 = 0'.55 kve..0.41

=

Energia = P,d = 550x (2x60x60):

3,

960.0oo

3) Sorkailu baten polo artean dagoen potentzial diferentzia, zirkuitoa irekita dagoenean, 120 voltakoa da. 20 Amper hartzen duen
karga bati ezartzean tentsioa 115 voltakoa da,
a)

ezazu sorkailuaren barne eragozpena.

b) Sorkailu hori 40 Amper hartzen duen karga bati ezartzean, zenbatekoa izango da tentsioa?

E = 320

v.

YI = E-v
y

E =vI#V

4.20-

4.15

5

5 _ 25 12

20

b)
V=

=

420-0'25x40= 440

V.
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4) 20 V i.e.e.-ko eta 0,511 barne eragozpeneko sorkailu bat eta

8 V i.e.e.-ko eta 0,2 barne eragozpeneko beste bat, irudian ikus
ten den bezala elkartzen dira, 5,311-ko eragozgailu bat elikatuz

a), zirkuitoan azaltzen den intenE

2.0 v

Bv

Va OS.a

tsitatea.

va, 7.012.11

b) a puntuaren potentziala zero bal
5' 3 52.

din bada, aurki b eta c-ren potentziala

a) E, > E s clavtez

I E E
E R

ero

20-

012 +0 1 5+

= E 4 Yi 1 =

b )

V,

7. 0

8

2 A

5'3

20-

6ero.z

V

6

x 2
=

4.9 V.

Vbc = R I = 5 1 3 x 2 = 4,0 a 6

Ve :: V6 -

19 V.

30 1 6 = 3.9 - 10 1 6

= VL -

=

81

4 V.
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EGITEKO
1) Elektragailu baten zehar 100 voltako tentsio bat ipintzerakoan
20.000 coulomb pasatu da. Zenbatekoa da bere eragozpena?

2) 2011-eko eragozgailu batek 5 A-ko korronte bat hartzen du. Zenbatekoa da bere potentzia eta 30 segundoz lan eginaz emango
duen beroa?.
3) 25 V i.e.e.-ko eta 0,211barne eragozpeneko bateria batek 8 A
ematerakoan zanbatekoa tentsio izango du.
4) 12 eta 2,4 11 -eko bi eragozgailu lerro eran elkartzen dira.
Elkarte hau, 75 V i.e.e.-ko eta 0,6

n

barne eragozpeneko sor-

kailu baten bidez elikatzen dugu. Aurki itzazu: a) Korrontea.
b) Eragozgailu bakoitzarengan dagoen tentsioa. c) Sorkailuaren
tentsioa.

