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Zuganako asmoa

ez balta iluna,
agertu nahi genuke
bihotz-maitasuna.
Helduko ote zaigu
biltzeko eguna?
Bitartean eskaintzen
dizugu duguna:
Gure omenaldia,
Iflaki laguna!
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SARRERARAKO BERBA BI

Fisikaren Historiari buruz prestatu dugun lantxo honek 1979-80 ikasturtean dauka bere hasiera. Ikasturte horretan
mintegi bat antolatu genuen Leioako Zientzi Fakultatean, Fisikazko ikasketak egitean aurkitzen genuen hutsune bat betetzeko,
izan ere, harrigarria den arren, ikasketa-plangintza ofizialean
zehar ez baitago asignatura bat bakarra ere, Fisikaren sorrera
ren eta fisikarien lan-nekeen berri ematen digunik.

Hutsune hori betetzen hastea izan zen lehenengo helburua, baina ez bakarra. Ez genuen mintegia edonola egin gura,
edo bestela esanda, euskaraz egin nahi genuen. Hasi ginen, ba,
eta poliki-poliki materiala bildu genuen. Udako Euskal Unibertsitatean ikastaro labur bat egin genezakeela ikusi

genuen;pen

tsatu eta egin, 1980. urteko ekitaldian lan honen lehenengoaur
kezpena antolatu genuen, bertako partaideen artean Fisikaren
historiarekiko interesa zabalduz.

1980-1981 ikasturtean aurrerantz segitu genuen, gaiak
hobeki osotuz, mintegietan eztabaidatuz eta gaien idazketa era
tuz. Asmoa genuen 1981. urteko UEUko ekitaldirako liburu-antze
ko bat prestatzeko, baina aipatzerik merezi ez duten oztopoak
tartean zirela, horretan gelditu zen gure asmo hura. Bukatzeko, 1981-1982 ikasturtean idazketaren orrazketa eta zuzenketarekin aritu izan gara eta, dirudienez, azkenean, liburu honek
argia ikusteko zoria izango du.

Argi ditugu liburuaren mugak eta bai zertarako prestatu dugun ere. Irakurleak dakikeenez, azken urteetan gure Fakultatean euskaraz lan egiten hasiak gara; ikastaldi ofizial
batzu -gutxiegi oraindik- euskaraz ematen ditugu alegia. Nahi
genuke, ikasle euskaldunek material egokia edukitzea, mintegiak euskaraz antolatzeko. Eta bestalde, ardura berezia sortu
gura genuke, zientziaren funtzio sozialari buruz, direkzio ba
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karreko fisikariak -esan nahi baita, ardura ideologikorik gabeak- sortu gabe, kultur munduan kritikoki bizi diren fisikariak sortzeko. Bide horretan ondo letorke Fisikaren historiaz
arduratzea eta eztabaidatzea.

Azalpen txiki bat egin behar da da liburuaren erake
tari eta egiturari buruz. Egile desberdinak egon direlarik,
egoki ikusi dugu, gai bakoitzaren prestatzaileak bereizirik
aipatzea, zeinek zer prestatu duen argi ikus dadin. Horregatik, gai bakoitza aparteko unitate bezala antolaturik dago,
bere aurkibide eta guzti, nahiz eta aurkibide orokorra ere ja
rri dugun. Erabilitako bibliografia, ostera, dena batera jarri dugu azkenean.

Prestatzaileen artean, lan guztiok behin eta berriro mekanografiatu dituen Mari Carmen Menika modu bereziz aipa
tu behar dugu, egin duen lana ez baita erraz eskertzeko modukoa. Irudiei dagokienez, textuaren hutsuneen zuzenketaren ar
dura izan duen Martxel Ensunza-k egin ditu.

Bukatzeko, egile baten izena goraipatu behar dugu.
Hain langile porrokatua eta hain euskaltzale fina genuen. I»a
ki Lasa Iguain, hil egin zaigu mendi-istripu batetan. Ez dugu
hitz berezirik erabiliko zer-nolako nortasuna zuen adierazteko eta lan honetan jarri zuen ilusioa eta isuritako izerdia
azaltzeko. Oraindik hemen bizi garenok, berari opa diogu lan
hau omenaldi gisa, asko eta on izateko zena eta izan
zen adiskide hura gogoratuz.

Leioa 1982.eko Ekainaren 26an

J.R. Etxebarria

ereizan
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1.I. ARO PALEOLITIKOA

1.I.1. GIZARTEAREN JATORRIZKO EGOERA
Zientziaren oinarria aztertzeko, ezer baino lehenago, giza kulturaren ikuspegi tekniko eta ideologikoaren arteko berez
keta sortu baino lehenago denbora hura aztertu behar dugu; gizartearen jatorrizko garaia bera baita. Jadanik, giza izakia gizartean bizi da eta gizarteak jarraipena dauka denboran zehar, kultura material batekin hain zuzen; eta honegatik da gizona desberdina animaliengandik.
Gizarte hauek, animali taldeen desberdinak direnez, babes
eta janaria lortzeko metodo batzu eduki izan behar dituzte,eta
bai metodo horien iraunketa eta hobekuntzarako bide batzu ere,
tradizioaren bitartez. Lehen-gizonak gauzak ikusi, hartu eta erabiltzeko, gorputzeko eta buruko oinarrizko ahalmen bat zeukan.
Halaber, ikasteko ere aparteko ahalmen bat eduki izan behar zuen. Eta eskuzko eta begizko ahalmen honen eta ikasketako
beste horren elkarketak, posible egin zuen tresnak erabiltzea.
Hasieran, tresna hauk, itxura egokia zuten harrizko edo zurezko zenbait gauza izan ziren seguruan; baina gero, gizonak hartu egingo zituen, berak behar zituen bezalako tresnak, horrela
nahi zuena lortzeko; eta noizbait landu ere egingo zituen hauk.
Eta tresnen egintza eta erabilgarritasuna ikusiaketairakatsiak
izango ziren gero, nolabaiteko "irakaskuntza" baten bidez.
Era honetan, tresnen bitartez gizonak boterea lortzen du
munduaren gain.

1.1.2. BIZITZA PRIMITIBOAREN OINARRI MATERIALA
Aro paleolitikoko gizonak erabili zituen lehen tresnak gi
zadarren luzapen batzu dira: harria, eskuen eta hortzen luzape
na, eskumakila besoarena, zakua esku eta ahoarena. Eta aukera
eta erabilgarritasunerako beharrezkoa egin zen kontrol soziala,
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handitu beharrean aurkitu zen, tresnak beren funtzioetarako egi
ten ziren neurrian. Eta honela, tresna-mota guztiak sozialki mu
gatuak izan ziren, beren erabilgarritasunetan, beren itxuretan
eta beren egintzetan.
Beste alde batetik, tradizioaren jarraitasuna ondo adiera
zita gelditzen da arkeologiaren datuetan. Tresna-mota gehienak
berdintsuak dira kultura bakoitzean, eta gainera ez da ikusten
desberdintasun handirik, denbora luzetan eta azalera zabaletan.
Aizkora sinpleena ere zizeltze-metodo zail baten bitartez egin
behar bide zen, eta metodo hau ikasteak, gizon zibilizatuari denbora asko eskatu bide zion. Hau da, tresna baten egintzari,
irakaskuntza eta heziketa dagokio.
Dena dela, uniformetasun hau ez da absolutua. Eta ba daude
aldakuntzak: hobekuntzak, imitazioak eta konbinaketak; haukgaur
ko teknikan bukatzen dira. Baina, gizonak bere historian zehar
bere premiak betetzeko tresna-sail batdaukalaikustea da hemen
garrantzitsuena.
Edozertara ere, erabilgarritasunaren ideia, erabilgailua
egin baino lehen sortzen da egilearen buruan. Hemen sortzen da
plangintza eta asmoa, hau da, zientziaren oinarria2 motodo esperimentala.

- Gauzak kreatzea eta lana: Tresnen premia
Erabilgailua (modelatutako eta hautatutako harri bat) giza
aurrerapen teknikoaren oinarria baldin bada, aurrerapen hau mugagabea egiten da, tresna bilakatzen denean. Tresnek (gauza era
bilgarriak egiteko erabilgailuak) gero eta erabilgailu-mota des
berdintsuagoak egiteko ahaltasuna bideratzen dute. Harrizko lehen tresnak gauzak apurtzeko bakarrik balio zuten, marruskatzeko, urratzeko eta zulatzeko. Kreatze eta erabilpenaren bitartez,
gizonek produktu natural askoren berezkotasun mekanikoak ikasi
zituzten, honela zientzia fisikoaren oinarriak ipiniz.
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- Sua
Litekeena da, gizonaren asmakari mekaniko gehienak animaliengandik ikusiz asmatuak izatea. Baina ba dago gauza bat ani
maliengandik at dagoena: suaren erabilpena. Gizona sua hartzera nola heldu zen eta eskuetan edukitzera nola ausartu zen gau
za ez ezaguna da. Hasieran, gau hotzetan gorputza berotzeko era
bili bide zuen eta bai animaliak beldurtzeko ere. Sukaldea, sua
rekin bizitzea gauza ohiturazkoa egin zenean sortu bide zen.
Tresnen erabilpena bezala, sua gizarte zientifiko baten no
rabidean doa. Eta tresna fisiko eta mekanikoaren oinarri den mo
du berean, sua kimikaren oinarri ere ba da. Eta lehen momentuan
sua gauza kasual bat izan bazen ere, gero erabilpen zientifikoa
goak etorri ziren, lehenago buztigintzan eta gero metalen trata
mentuan. Beraz, suak garrantzi izugarria eduki bide zuen gizajakintzaren aurrerapenean.

1.1.3. OINARRI SOZIALA
- Hizkuntza eta sinbolismoa
Baina lorpen hauk baino askoz lehenago, gizarteak hizkuntza eriden zuen. Hizkuntza bera ere produkzio-medio bat da, po
sibleki lehena. Zenbait gizonen lankidetza, ehizetan konkretuki, ahotsen eta keinuen bitartez bakarrik da posible.
Hizkuntzaren bitartez adierazten diren gauzak eta egoerak,
askoz ere konplexuagoak dira, berak adierazteko erabiltzen diren soinuak baino. Hizketa batetan erabiltzen diren berbak, sin
bolo orokor eta abstraktuak dira. Sinbolo hauen trukaketak eta
beren begi-irudimenak osotzen dute giza pentsamendua. Zientziaren formulak eta teoriak hizkuntza baten osotze-prozesuaren hedapenak dira bakarrik. Ahozko sinbolismoa izan liteke egiaren
edo gezurraren iturria.
Hau magoen sinbolismoan ikus daiteke. Magoek egiten zituzten hitzen manipulazioak, lehen momentuan inkontzienteki behar-
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bada, baina gero explizituki, Naturaren funtzionamenduaren imi
taketan oinarritzen ziren. Erabiltzen zuten teoria, hauxe zen
gutxi gorabehera: "Irudiak (hasieran korapilatsuak eta gerosin
pletuak) eta sinboloak hain identifikaturik daude Naturarekin,
ezen irudietan eta sinboloetan egiten ditugun erritoak, mundu
errealera transferituko direla". Azken batez, portaera honek magiarantz, formulismo magikorantz garamatza. Baina, ostera, ob
jetuarekin zerikusirik gabe sinbolo hutsa hartzen badugu, eta
beronekin bakarrik lan eginez, zientzia modernoan bezala, logi
ka idealistarantz abiatuko gara.
Sinbolismoaren aurrerapenean oso garrantzia izan bide zuen
idazketa-sistemaren sorketak, noiz eta nola gertatuzenariburuz
daturik eduki ez arren.

1.1.4. ZIENTZIA ARRAZIONALAREN JATORRIAK
Gizonak lortu zituen ezaguerak (tresna eta erabilgailuei
buruz, suari buruz ...) ez ziren gauza deslotuak, kultura arrunt
baten parte baizik. Erabilgailuak egitean eta ikustean gizonak
bere gustura aldatzen zuen Natura. Hau izan zen mekanikazioaren
oinarria: materiaren mugimenduaren legeak (harrapagailuen, uztaien,boomerangaren erabileraz) praktikan adierazten ziren:
Honela sartzen gara somatze eta deskribapenaren zientziaren barruan, hauk baitira ehizaren oinarriak. Baina dena dela,
gizon primitiboaren interesak mugatuak eta praktikoak ziren.
Bizitzaren behartasun eta premiak betetzera zihoazen, eta tres
na erabilgarriak egitera. Hau da, arrazoiaren zabalera txikia
bazen ere, bere bizitzarako behar zuen arloa betetzen zuen. Gi
zartea aurreratu egin denean, zientziaren zabalera handitu egi
ten da, baina interesen zabalerak ia berdin segitu du.

- Mekanika
Eragintza arrazionalaren oinarria, unibertso fisikoarenegi
turatik dator, eta mekanismo sentsorio-motorretik, zein animaliek aurretatu egin baitzuten bizitzan zehar eta honela geroeta
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hobeto baliatzen baitziren hartaz. Hau da, pentsamendu arrazio
nalaren posibilitatea, bere ingurune fisikoarekin dauzkanharre
manetatik etortzen zaio gizonari. Adibidez, balanka baten kasuan, ba dakigu zer gertatuko den alde batean, bestea mugitzean.
Begiaren eta eskuaren harreman honetan sortzen da Mekanika, zien
tzia arrazional bezala. Honela, lehen momentuan, gauzen funtzio
namendua ikustea eta intuikorki ulertzea bakarrik zen posible.
Dinamika eta Estatikaren oinarriak tresnen kreatze eta erabiltzean bilatu behar dira.

1.1.5. ALDAKETAREN GELDITASUNA ETA ASTIROTASUNA
Arkeologiak erakusten digun bezala, lehengizonak tradizioa
ri oso lotuta zeuden. Eta hau gertatzen zen, beren kultura unitate bat zela pentsatzen zutelako eta tradiziotik alde egitea arriskugarria zela uste zutelako, beraren edozein puntu txiki batetan bazen ere. Ez zekiten, beren errituetatik (hitz magikoe
tatik) alde egiten bazuten zer gertatuko zen. Naturari zer gertatu ote zitzaion? Deuseztatu egingo ote zen? Janariak bukatu egingo ote ziren? Hobe zen tradiziotik alde ez egitea, ezertxo
ere ez aldatzea, eta posible bazen, lehengo tradizioari jarraitzea. Honela ulertzen da, aldaketa-prozesuaren gelditasuna.

1.1.6. INGURUAREN

ERALDAKUNTZA

Orain arte, generalki bakarrik ikusi ditugu, zientziaren
oinarriak; hau da, inguruneak gizonari eskatzen zizkion premie
tarako, gero eta ezaguera handiago eta ordenatuagoa behar zuela. Baina hau irudiaren aspektu bat da bakarrik. Bestea, tekni
karen garapena eta erabilpena da.
Ezer baino lehenago, teknika berri bakoitzak bere erabilgarritasunaren ingurunea handitzen du. Eta honela, gizonarenbi
zitza errazagoa egiten da eta bere bizitokiak ere zabaldu egiten dira; eta gizarteak ere handitu egiten dira.
Gainera, teknika berri baten erabilpenak, (baso bat erre-
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tzea, adibidez) aldatu ahal zuen ingurunea fisikoki eta horrela
arazo berri batzu sortu. Gero, arazo hauk ebazteko, beste teknika berri batzu beharrezkoak egiten ziren. Etengabeko elkarreragin eraldatzailea sortzen zen.

1.1.7. GIZONAREN TRESNAK PALEOLITIKOAREN BUKAERAN
Arkeologiak Aro Paleolitikoaren bukaeran, oso teknika-sail
aberatsarekin aurkezten digu gizona: etxolak, jositako narruzko
jantziak, zakuak eta maskeluak... Bere teknika janaria lortzeko eta ehizerako bakarrik zen. Bizitzako denbora gehiena eta in
teres handieneko gaia, animaliak harrapatzea zen; eta gehienetan ehiztarien tresnak lehenago harrapatutako animalien hondaki
nez eginda zeuden.
Interesgarria da esatea, materialak aldatu egin badira ere,
denbora honetan aurkitutako ebazpideak orain ere erabiltzen direla, eta askotan teknika berrien oinarriak direla. Adibidez, orduko problema handi bat zera zen, alegia, likidoak nola kontserbatu eta toki batetik bestera nola erabili. Hasierako ontziak narruzkoak izan ziren eta materialak aldatu egin badira
ere, gaur eguneko manufakturaren teknikak, narruen ordez metalezko xaflak edo bestelakoak jartzea bakarrik aldatu du.

- Harma jaurtikigarriak eta makinak
Zientziarentzako interesgarriena, ehizak ekarri zituen
aurrerapen mekanikoak dira. Hauetariko garrantzitsuena, uztaia
izan zen. Dirudienez, Aro Paleolitikoaren bukaeran asmatu zen.
Uztaia da, gordeta dagoen energia mekanikoaren gizonaren lehen
erabilketa. Energia hau uztaia atezatzean sortzen da eta hau askatzean, azkarki ematen zaio geziari. Uztaia izan bide zen,
gizonak lehen aldiz erabilitako makina, eta beraren erabilera,
azkar zabaldu zen mundu osora.
Zientziaren historiarako uztaiak duen garrantzia, hiru ar
lotan ageri da: Geziaren higiduraren ibilbidearen azterketak,
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Dinamikaren sorrera ekarri zuen. Uztai-daratulua biraketa-higi
duraren lehen adibidea da. Uztaiaren lokarriaren bibrazioa, ha
rizko musika-tresnen oinarria da seguru asko. Honela, uztaiak
zientziari eta musikari lagundu zion. Musika-soinuak sortzeko
beste metodo bat, agian zaharragoa, haize-tresnak erabiltzea izan zen, eta hauen arteko adarra eta txilibitua ere Aro Paleo
litikoan sortzen dira.

1.1.8. GIZON PRIMITIBOAREN EKINTZA
Gizon primitiboaren teknika eta ideien ikuspegi txiki hau,
nahiko izan liteke, Aro Paleolitikoaren azkenean eginda zeuden
gauza asko ulertzeko; eta gizonak tresna materialen bitartez Natura menperatzeko, bere inteligentzia nola erabiltzen zuen ikusteko. Mekanikaren eta Fisikaren oinarriak jarrita zeuden,
tresnak egitean eta erabiltzean. Teknika paleolitikoa oso egokia zen premia garrantzitsuenerako, hau da, zenbait animalia ha
rrapatzeko.
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1.II. NEOLITIKOA

1.II.1. NEKAZARITZAREN ZIBILIZAZIOA

- Jatorriak
Neolitikoa nekazaritza asmatzen denean hasten dela eta hi
rien fundapenekin bukatzen dela, esan genezake, Kristo aurreko
3000. urtean fetxa bat emateagatik.

. Lan-kontzientziaren sartzea
Garai honetararte gizona ehizetik bizi zen, ehiza egitea
gauza arrunt bezala hartua baitzen, bere bizitzaren aktibitate
normala bezala. Ehiza egiteak lo egiteko tokia aldatzea exijitzen zion, zeren finkatzen zen tokiko animaliak hilak edo uzatuak (ikaratuak) ziren ehiztariengandik; beraz, gizona nomada
zen. Baino aro honen hasieran gizona lurra lantzen eta animaliak hezten hasi zen, eta lurrak lantzeak eta animaliak hezteak eguneroko aktibitatea exijitzen zuten toki berean. Honela
lehenago ehiztari zena, gero nekazari bihurtu zen, eta nomada
zena, finkatu egin zen.
Nekazaritzaren sortzeak bi kontzeptu garrantzitsu zekarskion garai hartako gizonari: bata lanarena eta bestea propieta
te pribatuarena. Lanarena, ez baitzen hartzen eguneroko aktibi
tate bezala eguneroko lana baizik. Eta propietate pribatuarena,
zeren nekazaritzaren hasieran, lurra janaria lortzeko lantzen
bazen, gero ez bakarrik jateko, aborokinak lortzeko baizik. Abo
rokin gehiago zuenak aberatsago egiten zen.
Aipatu ditugun bi kontzeptu hauek (lanarenak eta propieta
te pribatuarenak) jendeen arteko klaseak sorterazten dituzte,
hau da: aberatsak eta pobreak (aborokinak lortzen ez zituztenek).
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. Auzo-kultura
Jendea klanetan (auzategietan) biltzen zen bizitzeko, eta
autosufizientzia zen beraren oinarria; beraz, kultura osoa hor
gordetzen zen. Jokabide honek hertsipen kultural eta ekonomiko
batetara eramaten zituen auzategiak.

- Koordinakunde sozialaren hedapena
Klanek lortzen zituzten aborokinekin, hiriak sortu ziren.
Beraz, hiriak zibilizazioren ondorioak dira, gauzak elkarralda
tzeko tokiak baitziren. Hasieran etxola batzuk osotzen zituzten hiriak, gero tenplu baten inguruan osotzen hasi ziren. Hemen beste aldaketa kualitatibo garrantzitsu bat ematen da, lanaren banaketaren kontzeptua sortzean. Tenpluak ondo egiteko
eta apaintzeko, espezialistak behar ziren: harotzak, igeltseroak, e,a., honekin, sortzen da aipatu dugun kontzeptu berri hau. Honela klase-banaketara heltzen gara. Banaketa hori modu
desberdinez egiten zen tokiaren arauera, baina globalki eginez
gero, hiru klasetan jar genezakeen: lehen klasean aberatsaketa
apezak, bigarrenean merkatariak eta artisauak, eta hirugarrenean morroiak sartuko genituzke.

. Metalen aurkikuntza
Dakigunez, garai honetan urre eta kobre metalak ere aurki
tu zituzten. Hasieran apaingarri bezala erabiltzen ziren tenpluetan; ez zitzaien beste funtsik ematen. Gero, brontzea aurkitu zuten, kobrea eta estainua nahastuz eta aleatuz. Besteak
baino gogorragoa zela ikusi zuten, eta orduan, gerrarako erabiltzea' pentsatu zuten.
Gerrek oso garrantzitsuak ziren eta honek forjaritza aurre
ratu zuen, harmak egiteko erabiltzen baitzen.
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- Garraioa
Metalen aurkikuntzarekin batera, garraioak ere aurrerapen
handiak eduki zituen. Garraioa merkataritzarako erabiltzen zen,
materialak alde batetik bestera eramateko, auzategietatikhirie
tara eramateko edo hirien artean elkarraldatzeko. Bi motatako
garraioa erabili zen: lurrean, gurpildun gurdiak eta itsasoan
eta hibaietan, untziak, gurpila eta bela garai honetan aurkitu
eta garatu baitziren.

- Zientzia
Zientziaren eremura pasatuz, esan dezagun hasteko, gaur egun ditugun arloak (Fisika, Kimika, Biologia,e.a.), ez zeudela banaturik, guztiak bat baitziren.

. Aritmetika
Aritmetikan zenbaki-sistema garrantzitsu bi erabiltzen zi
ren: hamartarra eta hirurogeitarra (sexagesimala). Egipton sis
tema hamartarra onartu zen, baina ez zuen frakzioentzat balio.
Adibide bat:
. Beraiek 3/4 = 1/2 + 1/4 bezala ulertzen zuten, beti unitatea
jartzen baitzuten zenbakitzaile modura.
. 13 zenbakiaz biderkatzeko, 1,4,8 zenbakiez biderkatzen zuten
biderkakizuna eta gero emaitzak gehitu; zeren 13 = 1 + 4 + 8
baita eta 4 eta 8 zenbakiak 2-ren multiploak baitira.
Hau Kristo aurreko 1650. urteko papiro batetan idatzita agertu zaigu eta "British Museum" delakoan Rhind bilduman dago
gaur egun.
Babilonioen ikerkuntza garrantzitsuena, sistema hirurogei
tarra izan zen K. aurreko 2000. urte inguruan. Ikus dezagun no
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la adierazten ziren zenbakiak sistema honetan.

Adibide bat:'
1

11

01

zenbakiaren bidez, 1 x 60

2

+ 2 x 60 + 3 adierazten

zuten gaur eguneko notazioan (hots, 60-oinarrian)
. Zenbaki ez-osoen kasuan antzera egiten zuten. Adibidez,
2
tf,
zenbakia, 1+2/60 +3/60 adierazteko erabiltzen
zuten.
Zenbakien deskonposizio hau ez zaigu hain arraro egiten,
zeren guk ere 123 zenbakiaren bidez adierazten dugun barneko
deskonposizioa zera baita:
123 = 1 x 10 + 2 x 10 + 3
eta 1,23 zenbakiaz adierazten duguna zera da:
1,23 = 1 + 2/10 + 3/10

2

Beraz, ikusten dugunez, metodo berbera erabili zuten baina sis
tema hirurogeitarrean.
Sistema honek abantail bat du, 60 zenbakia 2,3,4,5,6,10,
12,15,20,30, zenbakien artean zatika daitekeela; beraz askoz
errazagoa da zenbaki honen erabilpena eta ez sistema hamartarrean gertatzen den bezala, 10 zenbakiarena, berau 2 ete 5 zen
bakien artean bakarrik zatika daitekeelarik.
Sistema hau oso erabilia izan zen zenbakien bidezko kalku
luetarako; ondorioz, zirkunferentzia ere 360 gradutan banatu zen.

. Astronomia
Astronomian Babilonia izan zen herririk garrantzizkoena.
Hauekin batera Egiptiarrak behatzera saiatu ziren eta bai apun
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teak hartzera ere.
Babilonian urteak 360 egun dituela ikusi zuten, korrekzioa
eginik; korrekzio hau noizean behin hilabete bat gehitzean zetzan. Urtea 30 eguneko 12 hilabetetan banatu zuten. Ilargiaren
hilabeteak ere neurtu zituzten zehaztasun onarekin:
- Nabariannu (K. aurreko 500. urtean)

29,530614 egun

- Kidinnu (K. aurreko 383. urtean)

29,530594 egun

- Balore zehatza

29,530596 egun

. Geometria
Geometrian egiptiarrak babiloniarrak baino aurretuago zebiltzan, baina ez da harritzekoa, zeren Niloak urteko uholdeak
sortzenbaitzituen. Rhind papiroan, neurtzeko erregela batzu agertzen dira.
Egiptokoek zuten geometriazko jakinduria guztia, piramideak
egiteko erabili zuten. Piramideak heriotzaren etxeak ziren. EgiE
tiarrak heriotzari begira bizi izan ziren, gauza sakratu bat bezala kontsideratzen baitzuten.

. Medikuntza
Medikuntzan ere nahiko aurreratuak zebiltzan egiptiarrak:
erreliebe batzutan operazio kirurgiko bat azaltzen da (K. aurre
ko 2500. urtean); Ebers-en papiroak drogen prestakuntza etaesen
tzia terapeutiko batzuren prestakuntza azaltzen ditu (K. aurreko 1600. urtean); Edwin Smith-en papiroa kirurgiazko tratatu zientifiko bat da.

1.11.2. ARRAKASTAK ETA PORROTAK
- Gelditasun teknikoa
Aro honetan auzoen arteko burrukek faktore garrantzitsua
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direla esango genuke: aberatsek lur gehiago lortzea nahi zuten,
beren irabaziak handitzeko; beraz, hiriak sortzen direnean, guduak antolatzeko egoera egokia ere sortzen da, hiriak ondo bait
zeuden defenditzeko, jendea konzentraturik zegoen eta. Honekin
gelditasun teknikoa dator eta zientzia guztia gerrarako bakarrik orientatzen da.

1.111.3. ZIENTZIA PRIMITIBOAREN EMAITZA
Hiriak pixkanaka pixkanaka superpopulatu egiten dira eta
jendeak alde egin behar du hirietatik, lurra lantzeko dagoen
tokietara. Emigrazio honekin batera, beren (kultura eta zientzia) zibilizazioa transmititzen dute. Baina ba daude zibiliza
zio honen hedapenaren beste bi arrazoi: Bata merkataritza, hobe esanda, hirien arteko komertzioa; eta bestea, inperialismoa
(garai hartan hitz hau egon ez arren, gaur egun ematen zaion
kontzeptuaz eta aurrerago aipatzen dudan zentzuaz erabiltzen
dut). Inperialismoak, beti lurra irabazteko nahiean, burrukak
sortu zituen. Eta burruka hauetan garaituak geratzen zirenak,
morroi bezala hartzen ziren lurrak lantzeko; eta garaileen zibilizaziopean bizi izan behar zuten. Inperialismo honen indarra
nolakoa zen adierazteko, diogun ezen orain dela denbora gutxi
Txinako enperadore baten hilobia agertu dela, pertsonen tamainu
ko 6000 estatuarekin, eta, diotenez, hainbat jauregi edo etxe zituen, beraren etsaiek lo gau bakoitzean non egiten zuen ez ze
kitelarik.
Mendebaldeak K. aurreko 1600. urtean progresuarekiko ahalmena galtzen du eta jaitsipena ematen da zientzia guztietan, le
hen aipatu ditugun arrazoiengatik.
Aipaturiko zibilizazio hauen emaitza ez da geratu eskribue
tan, bainan grekoen eta Burdin Aroko kultura asko, azken batez,
hauengandik hartuta daude. Oso deigarria da, Burdin Arokoek guduekin apurtu zuten kultura, gero berentzat onartu egiten zutela ikustea.
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GREZIARRAK

Burdin Aroko arrakasta handiena lortu zutenek izan ziren
greziarrak. Beharbada, arrakasta hau Grezia aurrekoen eraginetik zerbait apartaturik zegoelako izan zen. Greziar herria, ain
tzinako enperadorego Egiptiar eta Babiloniarren gerra etengabe
koen ondoren, ahal zuen guztia ikasteko ahalegina egin zuen he
rria izan zen. Baina ez hau bakarrik, beraien inteligentziaz ordurarte zituzten ezagueretatik, zerbait astraktu eta arrazio
nal zena egiten zuten. Eta ezagueraren katea ez da apurtu greziarrengandik gureganaino. Gainera, greziarrak baino lehenagoko ezaguerak, greziarren bitartez bakarrik dute eragina guregan.

- Kultura klasikoa Kristo aurreko XII. eta VI. mendeen artean,
ordurarteko ezagueraren laburpen bat zen zientzia sortu zen Gre
zian, zerbait berri emanez. Ondorioa, gure zibilizazio modernoaren oinarria, izan da. Kultura klasikoa sintetikoa izan zen,
eta menperatu edo ezagutu zituen herri guztien elementuguztiak
erabili zituen. Baina ez zen kultura honen jarraipen soil bat
bakarrik izan. Zerbait oso berri ere izan zen. Kultura klasikoaren emaitza handienak erakunde politikoetan, demokrazian be
reziki, eta zientzia naturaletan, Astronomian eta Matematikan,
ikusi behar ditugu.
Zientzia abstraktuaren oinarria. Greziarrek ez zuten menperatu
beste zibilizazio bat, berena aurkitu baizik. Honela, beraientzat zibilizazioa zerbait berri eta ernagarria zen. Penintsula
greziarreko lehen kultura nekazariena izan zen; greziarrekin erlazionatzen ziren beste herrien zibilizazioarekin, ezin zen
konbaratu. Gero kultura hau galtzean, greziarrek ez zuten hartu beste herriena oso osorik; beste herrietatik onena iruditzen
zitzaiena hartu zuten. Honela, praktikan erabilgarria zen guztia onartu zuten, teorian unibertsoari buruz ziren azalpen guz
tiak eta teologiazko ideia guztiak zokoraturik. Homerok marraz
ten digu, lehen aldiz, greziarrek mugitzen zireneko mundua. Ho
meroren olerkiak, orduko gizon normalak behar zuen zientziaguz
tia daukate, Biblia greziar bat izan balitz bezalaxe.
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Hiri greziarraren oinarri ekonomikoa. Hasieran greziarrak neka
zaritzazko ekonomia txiki batetan mugitzen ziren. Nekazariak jabe txikiak ziren, mahasti, olibondo eta arrantzaz laguntzen
zirenak. Hesiodok, bere lurraldez "Hotza neguan, beroa udaneta
inoiz ez ona" dela esaten digu. Baina Burdin Aroko ekonomia na
hiko indartsua bihurtu zen, bereziki, esklabutasuna sartu zela
ko indartsuki. Atika-ko estatu-hiriek (Atenas, adibidez, zeinek
300.000 bizilagun bait zituen) nekazaritzako hain lurralde txi
kiak zituztenez, kanporako exportatzen zituzten produktuen men
pean zeuden, bertako bizilagunentzat janaria erosteko.
Arte eta dialektika. Irudietan eta eskulturgintzan gizona ager
tzea, kultura greziarraren seinale karakteristikoa izan zen.
Greziako arteak interes berezia du gizonaren gorputz soilaz.
Joku erritualetatik dator. Greziako eskulturgintzan jokolariek,
artistek eta sendagaileek oso loturik egiten dute lan.
Beste alde batetatik greziar filosofia eta zientziaren his
toria, argudioen historioa da. Argudioen arteko burruka dialektikoa deitzen dugu. Eztabaidak greziar bizitza politikoagatik ziren posible. Estatu-Herri txikiak, enperadoregoetako hiri han
diak baino perspektiba handiagoak ematen zizkion herritar indibidualari.

Zientzia eta teknikaren arteko banapena. Aintzinako zibilizazioetatik oso desberdina izan zen greziar zientzia, abstraktua
goa eta arrazionalagoa zen. Matematika eta Geometria izan ziren bereziki, greziarrek gehien landu zituztenak. Eta Naturaren zati txiki batetan bakarrik erabilgarriak badira ere, honek ez du garrantzirik Grezian lortu zuten maila ikusiz. Unibertsoa arrazionalki ulergarria zela pentsaturik, gizonak dedukzio superstiziosotik alde egin zuen. Burdinaren erabilgarri
tasunak tresna guztiak hobetu zituen, modu berean ezpata bezalako tesnak posible eginez. Beharbada, orduan agertuko zen tor
lojua. Aurrerapen handienak Greziako Matematika, egiptiar eta
siriar teknikarekin elkartzetik datoz.
Beste alde batetatik, zibilizazio esklabista honek emaku-
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mearen maila soziala eta ekonomikoa beheratu zituen, eta zibilizazio greziarren emakumearen eta bere alaben posizioa aintzi
nako zibilizazioetan baina txartoago zegoen. Ez zuten partehar
tzerik bizitza publikoan eta gutxi gorabehera etxeko maila goreneko esklabuak ziren. Honela etxeko lan guztiak filosofoen interesetatik at geratu ziren.
Zientzia greziarraren metodo eta edukia. Zientziamodernoa, zien
tzia greziarretik dator zuzenki. Zientzia modernoak dituen arazo orokor guztiak, greziarrek formulatu zituzten. Greziarrekpen
tsatu zuten ebatzirik utzi zituztela; baina, birpizkunde ondoren, zientzia modernoaren eginkizun garrantzitsuena, greziarrek
emandako ebazpenak zuzenak ez zirela erakustea izan zen. Neurri
batez, nola lan hau egiten 1.400 urte behar izanziren, zientzia
greziarra laguntza baino kaltea izan dela izan liteke; baina bes
talde, esan behar da, hura existitu izan ez balitz, arazoak ez
ziratekeela formulatuko.
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ESKOLA JONIARRAK

Zientzia Greziarrari buruz hitz egiten denean, "mirakulu"
grekoa aipatzen da. Orduan gertatu zen aurrerapen intelektuala
adierazteko, hori esaera desegoki bat da; beraren berezitasun
handiena Naturatik kutsu mirakulutsu guztia kentzea izan baitzen, eta Natura legeen bitarten aztertzea. Mirakulu hau egiptiarrek eta Babiloniarrek prestatu zuten. A.H. Saycek esaten digunez, "historia eta zibilizazio greziarrek Ekialde zaharraren jarraipena baino ez dira". Ikerketa arkeologikoekgauzaber
bera agertzen digute.
Baina, dena dela, greziarrekin, zientzian gauza berri eta
garrantzitsu bat sartzen da: Gauza berri hau, elementu berri hau, filosofia espekulatiboa da, eta, zientzia greziarren bene
tako originaltasuna berau da.
Egipto eta Babiloniako ezaguera sistematikoa, apez-klaseak
belaunaldiz belaunaldi helerazi zuen. Baina greziarren artean
Kristo aurreko IV. mendean sortu zen mugimendu zientifikoa, lai
koa izan zen osoki. Mugimendu zientifiko honen aintzindariak gi
zazentzuna soilik erabiltzen zuten gizonak izan ziren eta ez,
ordurarte bezala, jainkoen ordezkaritza adierazi nahi zuten ape
zak.
Eritzi bat plazaratzean, pentsalari greziarrek arrazoi-bidez biziki defenditu behar izaten zuten hura. Balio objektiboa
lortunahi izaten zuten beren arrazoietan; baina eritzi hauk, beren
ekarpen pertsonalak ziren eta ez jainkoek emanak, eta honela de
fenditzeko prest zeuden. Modu honetan, greziarrekin zientzilari
indibidualak agertzen dira.
Munduaren ikuspegi egiptiar eta babiloniarra liburu santnez
kondizionaturik zegoen, hau da, klase sazerdotalez. Greziarrek
liburu santurik ez zuten, baina, beren bizitza intelektualaren
oinarritzat, poesia zuten. Poesia hau, seguru asko, Kristoaurre
ko IX. mendean sortu bide zen. Honela ez da harrigarria, nola hiru mende geroago, hizkuntza berdina erabiltzen zuten gizonba
tzuk, botere supernaturalei deitu gabe Natura azaltzeko lehen
ahaleginak egin zituzten. Homerok humanismoa sortu zuen eta hu
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manismoak zientzia. Azken batez, zientzia, bere buruari laguntzeko gizonak egiten duen esfortzu bat da.
Homerok, Iliada-n, jainkoen tiraniatik askatzen du gizona.
Eta honela, gizona bera dela bere etorkizunaren kreatzailea esa
ten du. Homerok, Iliada-n , zientzia joniarrari sekularizazio
ekartzen dio, eta hau oso garrantziskoa izan zen zientziaren ga
rapenerako.
"Teogonia" edo "Jainkoen Generalogia" izeneko obran, penin
tsula greziarrekoa baina ez joniarra, pentsamendu greziarraren
beste aspektu bat aurkitzen dugu. Olerki honekdioenez, kontzien
tzia erligioso greziarrak ez zeukan kreapenaren teoriarik. Han
esaten denez, hastapenean Anabasa edo Kaosa izan zen; Anabasak
lurra sortu zuen, lurrak zerua, eta bien besarkadatik gaur exis
titzen diren gauza guztiak sortu ziren. Eboluzio edo garapen es
pontaneo bat da berez. Olerkiak, mitologia bezala agertzen du
garapen hori, baina, zientzia positiboaren garapenari oztoporik
jarri gabe.
Zientzia greziarraren jaiotza olerkari handien denboran
izan zen. Zientzia gizarte eta gizon berezi batzuren ondorioa
da; hutsean ez da jaiotzen. Beraren jatorriaren denbora eta le
kua aztertzen baditugu, mirakulu gutxiagorekin zegoen, Ekialde
ko zibilizazio zaharrak baino. Beraren barnean oso literatura
aberatsa zeukan hizkuntza batetan jaio zen. Gainera, Mileto,
hiri merkatari eta kolonizatzailea zen. Orduan, zientzia greziarra humanismo aberats, kultura kosmopolitaetamerkatalekin
tza saiatu baten ondorioa izan zen.
Eskola joniar primitiboa osotzen duten Miletoko hiru jakin
tsu nagusien izenak, Tales, Anaximandro eta Anaximenes dira. Be
raien ekintzak Kristo aurrekoVI. mendearen lehen erdia betetzen
du, gutxi gorabehera. Tradizionalki elkarren segidan kontsidera
tzen dira, bata bestearen ikasle izanik. Ez zaigu axola filosofoak edo zientzilariak izan ote ziren, garai honetan ez baita
posible zientzia eta filosofia bereiztea.
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- Tales
Fama handia dauka geometriari ekarpen handiak egiteagatik.
Beraren gauza garrantzitsuena, zera izan zen: botere supernatu
raletara jo gabe, Naturaren lehen adierazpen orokorraemanzuen.
Beraren teorian, gauza guztiak azken batez ura direla esan zuen
"Existitzen dena" kontzeptuaren hiru forma ezagutu zituen: lurrina, ura eta lurra; eta lurrina eta lurra uraren formak zire
la pentsatzen zuen. Egiptoko teoria bat onartuz, Unibertsoa ur
masa bat zela esan zuen, non gure munduak burbuilabat zirudien.
Lurrak ur gainean flotatzen du eta gainean urezko arku bat dau
ka, eta euria hemendik erortzen da. Zeruko gorputzek, goiko ura
ren gainean flotatzen dute, lurrak beheko ur gainean flotatzen
duen bezala. Eguzkia, Ilargia eta izarrak, ez dira lur azpian
zehar mugitzen, sartzen direnean, Honen ordez, lurraren ingurunean flotatzen dute, gure ikuspuntutik at, berriz beraien ir
teera-tokian jartzen diren arte. Hauxe zen Tales-en Teoria.
Teoria honen lehenengo oinarriak uraren izoztea eta lurrin
keta dira, beraien bidez ura, lurra eta langarra existitzen direlarik. Beste oinarri bat, hibaien bukaerako alubioak, honela
lurrak urari eremua irabazten diolarik. Eta bestetik, izate guz
tiak urik gabe hil egiten direla, hau da, zentzu batean ura direla. Oinarri hauen bidez, Tales-ek existitzen diren gauza guztien azalpena eman nahi zuen. Ordurarte, lan hau jainkoen botereen historiei joz azaldu nahi izan zen. Historia hau kasta pro
fesional batek gordetako erritu erreligioso batzutanbihurtuzen.
Tales-ek alderantziz, ez du Naturatik at dauden botereetara jotzen. Teoria honek Naturaren gauza bezala ematen ditu, eta gizo
nen intuizio eta arrazonamenduetara jotzen du haik frogatzeko.
Bestalde, Tales-ek greziarren artean sartu zuen Astronomia,
babiloniarrengandik ikasi zuen. Baina bere irakasleak baino askoz urrunago joan zen; beraren teoriak izarren higidurari bakarrik ez zegozkien; horretaz gainera, izarren konposaketa azaldu
nahi zuten. Babiloniako astrologoen eritziz, izarrak jainkoak ziren; Tales- en eritziz, lapiko bateko lurrina bezalakoak. Zeruko gorputzen mugimendua ordena batera laburtu ondoren,beraien
konposaketa zerbait familiar bihurtu zen gizonentzat. Zientziak
oinarri ezagun bat lortu zuen.
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- Anaximandro
Tales-en irakaspenak onarturik, Unibertsoaren teoria orokorra eman zuen, "Naturari buruz" izeneko obran. Talesengandik,
bai oharpenen kantitatean eta bai laborapen logikoaren kalitatean ere aurreratu zen.
Logikoki, aurrerapen handia izan zen berea Talesek egin
zuenaren ordez, hau da, materiaren egoera guztiak beste egoera
baten bitartez aztertzea, Anaximandrok, Mugagabe deitu zuen le
hen-gai baten bitartez aztertzen ditu materiarenegoera'guztiak.
Lehengai hau ez da ikusgarria, eta ez ukigarria ere; Mugagabe
hau, gauza guztien oinarrizko denominadore arruntaren antzeko
zerbait da. Eta berak zioenez, gogo bitartez ulertu behar da.
Anaximandrok esaten digunez, Mugagabea, betierekoa, kanti
tatez infinitua, eta betidanik mugimenduduna da.
Aurreritzi honen bitartez azaltzen digu Anaximandrok Unibertsoaren eboluzioa, bere hasieratik orain ezagutzen dugun egoerararte.
Azkenez, Anaximandrori zor diogu bizitzaren oinarriaren teoria bat. Kreatura bizidun guztiak uretatik datoz. Eta, gainera, gizona ez da orain bezelakoa izan beti; ostera, besteani
malia batetatik dator. "Kreatura bizidunak uretan sortu ziren,
ura eguzkiaren beroz lurrindu zenean. Gizonak, hastapenean, bes
te animalia bat zirudien, arraina, zehazki.

- Anaximenes
Ez zuen beste aurreko biek bezain gauza handirik esan. Ez
zuen onartu, lurra espazioan libre dagoela dioen teoria, etaho
nela Anaximandroren "Mugagabea" delakotik urrunduz Tales-engana hurbildu zen, eta dena lurrina dela esan zuen. Bainaosoikus
pegi interesgarri bat eman zigun mundua aztertzeko: Materiak egoera desberdinak hartzen ditu arrarotze eta kondentsazio pro
zesuen ondorioz. Honela, lurrina, arrarotzen denean, sua bihur
tzen da. Lurrina kondentsatu egiten bada, lehenengo ur eta gero lur bihurtzen da emandako espazio batetan dagoen lehengaia-
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ren kantitatearen arauera.

Honela, gizonari Unibertsoa ulergarri egiten zizkioten ideiak ugarituz joan ziren.
Behar bada Miletoko filosofoek bizi zuten mundua, txikia
irudituko zaigu. Haiek ez zituzten susmatu ere egin munduaren
neurriak, eta ez zituzten unibertsoaren neurriak lurrarenekin
gonbaratu.
Azken batez, beraien ustez, unibertso guztia Lurraren lurrunketa besterik ez zen, eta honela beraiek Astronomia, Metereologia zen azken batez.
Baina ideia hauk konpentsatzeko infinitu mundu zeudela eta
mundu hauk denbora guztian sortzen eta desagertzen ari zirela
esan zuten.
Beharbada, beraien gauzarik garrantzizkoena zeruko munduak
eta lurra berdinak zirela markatzea izan zen; nahiz eta gero ideia hau zientzia askotan ahaztua izan.
Miletoko irakasleek oso gauza interesgarriak esan zituzten,
baina, nola jakin benetakoak zirenentz?
Dirudienez, Miletoko irakasleek ez zuten planteatu galdera
hau. Beste filosofo gazte bat izan zen hau galdetu zuena: Efeso
ko Heraklito, Iluna deitua.
Heraklitok lehengaia sua zela uste zuen. Eta gero, kondentsapenez, lurrin, ur eta lur bihurtzen dela eta gero, berriro,
arrarotuz eta urrituz doan neurrian, alderantziz, hau da, ur,
lurrin eta su.
Azken batez ez da Miletoko filosofoen ideien moldaketa bat
besterik. Baina, hala ere, oso ideia interesgarriak izan zituen.
Lehen batez, gauzen ezegonkortasuna edo aldakortasuna markatu
zuen. Doktrina hau beraren esaldi baten bitartez azaltzen da:
"Dena etengabeko aldaketa baten egoeran existitzen da".
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ESKOLA ITALIARRAK

- Sarrera
Anaximandroren eta Heraklitoren bitarteko belaunaldian,
pertsiarren aurrerapen militarretik ihes zihoazen errefuxiatuek, pentsakera greziarra mendebalderantz eraman zuten eta ho
nela Italiako eta Siziliako zenbait hiritan landu zen pentsamolde hori. Krotona, Elea eta Akragas hiriak izan ziren beren
aurreramenduaren hiririk garrantzitsuenak.
Italiako toki berrietan oso desberdin bilakatu zen zientzia, Miletoko bilekabidearekin konparatuz. Beste izaera mate
matikoagoa eta erligiosoagoa hartu zuen. Pitagoras-en irudia,
Italiako lehen eskolaren fundatzailea (Krotonan), beharbada zerbait legendario izan liteke. Berak gidatu zuen mugimendua,
erligiosoa izan zen azken batez, baina mugimendu honetako jen
deari aurrerapen handiak zor dizkiogu Aritmetikan eta Geometrian. Pitagoras .:en eraginaz Jainkoa geometria zela pentsatu
zen.

- Pitagoras
Samos irlako errefuxiatu bat izan bide zen. Pitagorikoekin
batera oso aurrerapen handia lortu zuten Matematikan.
Euklides-en "Elementuak" izeneko liburuan ageri diren gauza
gehienak, Kristo aurreko V. mendearen erdi-inguruan lortu zituz
ten. Teorema famatuena, Pitagoras en teorema deitzen dena, Pita
goras-ek berak lortu bide zuen.
Beste gauza garrantzitsu bat (Euklides-en VII-tik IX-rako
liburuetan aurkitzen duguna) zenbakien banaketa izan zen. Eukli
des-en orrialdetan Pitagoras-en doktrina matematikoak zehazki
agertzen zaizkigu.
Baina, eta hau da gehien axola zaiguna, Matematika pitago
rikoak ezin dira aztertu Fisikatik at. Aristoteles-ek esaten -
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digunez, pitagorikoek ez gauzen itxura bezala bakarrik, baizik

eta bai gauzen gaia bezala ere hartzen zuten zenbakia.
Beraien Aritmetika Geometria bihurtzen zen, eta Geometria,
Fisika.
Kosmologia pitagorikoak zerbait antza du Anaximandio-rena
rekin. "Zeru guztia harmonia eta zenbakia da". Jakintsu haikle
henak izan ziren Lurraren esferatasuna adierazten; eta Lurraez
zela unibertsoko zentrua ere esan zuten.
Musika ere oso gauza garrantzitsua izan zen. Arlo horretan,
noten tonua hariaren luzerarekin proportzioan dagoela esan zuten.

Fisika pitagorikoaren kolapsoa Zenon-en parakoxekin etorri
zen. Baina mintza gaitezen lehenago Parmenides-i buruz.

- Parmenides

Eskola eleatikoaren sortzailea izan zen. Efeso-ko Herakli
to-ren garaikidea. Heraklito-ren doktrinei buruz mintzatzen da
bere liburuetan. Honek, greziarren artean zegoen komunikapen zientifikoa adierazten digu berriz ere.
Egia ezagutzeko lanean, Parmenides-ek arrazoiari ematen dio garrantzirik handiena. Heraklito-ren aurka, gauzen mugimen
dua eta aldaketa guztia ezeztatzen du. Honek, mugimendua eta aldaketa zentzumenen ilusioak bakarrik direla esan zuen.
Espazio hutsa ere ezeztatu zuen. "Ba dena existitzen da,
eta ezdena ez da existitzen" Unibertsoa, Parmenidesentzat esfe
ra Solido, ezkreatua, suntziezina, geldia eta mutaezina da.

- Zenon
Parmenides-en ikasle gaztea. Bere paradoxak dira bere gau
za garrantzitsuenak. Famatuena, Akiles eta dortokarena da...
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Mugimenduaren errealitatearen aurkako argudioakhonelaadie
razi zituen argiago: "Mugimendua ez da existitzen, mugitzen denak bukaerara heldu baino lehenago bidearen erdiraino heldu behar baitu". Argudio honen oinarria espazioa infinituki zatika daitekeenaren ideian datza. Bi punturen artean infinitupuntuda
go. Gauza bat mugitzen hasten bada, bide infinitu bat ibili da
jadanik. Mugimenduaren ideia kontraesanezkoa da bertan.
Argudio hauei buruz Fisika pitagorikoa onartzen badugu, ba
liagarriak direla esan behar dugu; baina espazioaren teoria pitagorikoa utziz, ez dute zentzurik.
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ATOMISMOA

Kristo aurreko V. mendean Fisika greziarra nahiko garaturik aurkitzen zen. Hasierako pentsalari joniarren metodoa, Par
menides-en kritikaren eta Fisika pitagorikoaren ondoren, ez zen
oso egokia. Eta gainera lehengai bezala, ura, Mugagabez, edo haizea hartzen zituzten teoriak, zokoraturik zeuden. Egia esan,
une haietan, zientzia, aurrerapenaren bide zuzena aurkitu nahian, oso krisialdi sakon batetan zegoen. Parmenidesen teoriek
arrazoia onartzen zuten bide zuzentzat. Bere olerki filosofiko
batetan honela dio: "Ken ezazu zeure burua ikerpen guztietatik".

- Krotonako Alkmeon
Parmenides-en eritziaren aurka, Alkmeon jarri zen. Mediku
famatu honek, ikerpenaren bidez eztabaidatzen zuen, arrazoiak
adierazten zioen guztia.
Askotan esan ohi da, greziarrek ez zutela metodo zientifi
koaren ulerkuntzarik. Hau ez da egia. Pitagorikoek, adibidez,
hariaren eta doinuaren arteko harremanak aztertzeko zubi mugikor bat erabiltzen zuten, beraren bidez hariaren luzapena alda
tzeko. Anaximandro-ren teoria kosmologikoak behaketan oinarritzen ziren eta gainera behatoki bat zuten Tenedos irlan.

- Empedokles
Jakintsu honek dioenez, gauzek lau oinarri dituzte: lurra,
airea, ura eta sua. Eta hauk, lau elementuak deitzen zituen.
Beraren aurkikunde garrantzitsu bat zera izan zen: Airearen eta espazio hutsaren arteko desberdintasuna ediren zuen ex
perimentuen bitartez.
Lehen aldiz, airea gorputzeko gauza bat zela esan zuen.
Hau adierazteko erabili zuen tresna, "Klepsidra" edo ur-erlojua izan zen.
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Empedokles-en aireari buruzko experimentuak eta pitagorikoek musika tresnei buruz eginikoak, guganaino heldu diren gre
ziar zientziaren ikerketa fisikoaren adibide onenak dira.

- Anaxagoras
Monismoa alde batetara utziz, pluralismo erradikala defen
ditu zuen. Berak zioenez, unibertsoa osotzen duten lehen oinarriak, infinituak dira bai zenbakitasunean eta bai barietatean
ere. Oinarri horietako bakoitza guk ikusten dugun gauza bakoitzean datza. Hau da, ondorio honetara heldu zen: Unibertsoaoso
tzen duten elementuetako bakoitzak, gauza bakoitzaren zati bat
dauka. Gauzak zatigarriak dira infinituraino, eta nahiz eta gu
re zatiketan, nahi dugun punturaino joan, ez dago hain zwEitxi
kirik gauza bakoitzaren zati bat ez duenik.

- Leuzipo
Mileton jaio zela eta denbora bat eskola eleatikoan pasa
zuela dakigu. Parmenides-en teoriatik, oinarriei dagokionaonar
tzen du baina ez zuen onartu hau etengabekoa zenik. Alderantziz,
oso partikula txiki bezala existitzen zela esan zuen, gure zentzumenek ezin somatu dituztelarik. Partikula hauk atomoak, infi
nituak numeroan, hutsuneen bitartez bereizturik daude.
Teoria honetan, hutsaren puntuan banatu zen Leuzipo Parme
nides-engandik. Berak zioenez, materia existitu egiten da eta
bai hutsa ere. Atomoek, berdintsuak guztiak, ez zuten aldaketa
rik; baina atomoak osotzen dituzten konbinaketek, mundu ikusga
rria osotzen dute, eta hau beti egiten eta desegiten ari da.
Edozein gauza ikusgarri atomoen elkarketaren ondorioa da, eta
modu berean gauzen aldaketa ere elkarte honen ondorioa da. Bai
na atomoak ez dira ez egiten, ez aldatzen. Atomoak, gaiber batez eginak, neurrian, eran eta ezarreran nabaritzen dira.
- Demokrito
Beharbada, gizon horri zor diogu, Kosmologia berri baten
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bilakaera, materiaren teoria atomikoan oinarriturik. Abdera-n
(Trazia-n) jaio zen. Idazle handia izan zen, orduko zientziaren adar bakoitzean, eta horregatik, beraren idatzien galera,
oso gauza deitoragarria da. Bere sistema osoaren oinarri beza
la zera idatzi zuen: "Ezer ez da sortzen ezertiketaezdaezer
ezertan desegiten".
Gero, honen ondorio bezala, kausa eta ondorioaren legea
formulatu zuen: "Izan diren, diren, eta izanen diren gauza guz
tiak, aurremugaturik daude".
Hauxe da Historian zehar emandako determinismo-printzipio
aren lehen adierazpen argia. Printzipio honen kausaz, baldintzen ezaguera bihurtzen da zientzia; eta hau izango da Fisikaren helburua.
Demokrito-k, gure munduaren edo beste edozeinen oinarriaren eta aldaketaren adierazpena ere formulatu zuen. Berak zioe
nez, mundua osotzen dituzten elementuak bi motatakoak dira:ato
moak eta hutsa. Atomoak beti mugitzen ari dira hutsean. Halaber, ' atomo handienak elkartuz joaten dira. Atomo handienen elkartzeak, Lurreko gai astunenak sortu zituen, eta horregatik daude Lurraren barruan. Eta Lurraren kanpoaldean gutxiago pisa
tzen duten atomoak daude.
Bukatzeko, esan dezagun, atomoaren kontzepzioak, hots, par
tikula zatiezin bat bezala kontsideratzeak, Matematika eta Fisi
karen arteko bereizpena suposatu zuela.
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SOKRATES ETA PLATON

Askotan eztabaidatu da, Platonek eta Sokratesek burutu zu
ten iraultza intelektuala, zientziarentzat mesedegarria izan zenentz. Batzuk Platon filosofo bezain zientifiko handia izan
dela diote. Beste batzuk beraren lanak kaltegarriak izan zirela. Egia erdian datzala dirudi. Platon beti egon zen zientzia
joniarraren aurka. Beharbada Platonek gudukatu zituen ideia guz
tiak bere maisu Sokratesek haragituak ziren.
Sokrates, Kristo aurreko 469. urtean jaio zen. Bere gazta
roan zientzia joniarraren ikasle izan zen, eta beharbada, bera
ere zientzia joniarrean interesaturik zegoen taldetxo baten bu
rua izan zen. Baina laster desilusionatu zen Fisika joniarrare
kin, honek ez baitzuen kontutan edukitzen gizonaren arima. Zien
tzia joniarra osotzen zuten jakintsu guztietarik, Anaxagorasin
teresatzen zitzaion bakarrik.
Sokratesek,ezaguera matematikoaren naturan arimaren hilezintasunaren argudio bat aurkitzen zuen. Ezaguera matematikoaren objetuak ez datoz zentzumenetatik: Naturan aurkitzen ditugun forma ideialen kopiak dira. Naturan ez dago ez zirkulurik
ez triangelurik. Matematikan erabiltzen ditugun gauzak eta Matematikatik ateratzen ditugun ondorioak, ezperientziaren independienteak dira, eta gainera, ezaguera matematikoa eredu bat
besterik ez da.
Sokrates, bere garaiko Fisikaren aurka aritu zen; Fisika
honek errealitate guztia adierazi nahi baitzuen.
Platon, Kristo aurreko 428. urtean jaio zen eta 30 urte zi
tuen, Sokrates hilerazi zutenean. Politika guztia zokoraturik,
munduan zehar ibiltzera eta ikastera dedikatu zen. Itzulizenean,
40 urte zituen eta Atenaseko Akademia sortu zuen.
Hasieran, Atenaseko Akademia Fisikaren kontra egon zen, So
krates-en ideien eraginagatik, Baina asko egin zuen Matematika
aurreratzeko, bera Akademian egon zen bitartean. Beraren nahia
ez zen izan Natura Matematikaz aztertzea, Fisika Matematikaz al
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datzea baizik. Bere idazlan batetan Astronomia experimentala
zokoratzeko esaten du, Astronomia teorikoaren alde. Zientzian,
Filosofiaren lehen sarkeria bezala ikus dezakegu jokabide hau.
Fisikari buruz egin zuen lan bakarra, "Timeo" titulatzen
dena da. Idazlan honetan anima ez materiala mundu materialaren
oinarra dela esaten duela dirudi. Baina puntu hau ez dago argi
idazlanean.
Fisikari buruz berak esanikoa aztertzeko, esan behar dugu
aldez aurretik, Platonen munduan gauza guztietariko lehena ari
ma dela, eta berau gauzen aldaketaren egile nagusia dela. Arimaren gauzak, gorputzaren gauzak baino lehenagokoak dira. Lehe
nik asmo edo gogoa da eta gero Natura eta Naturaren lanak. Natura deitzen duguna, arrazoi eta asmoaren gobernupean dago.

ARISTOTELES

Estagiran, Kristo aurreko 384. urtean jaio zen. Beharbada,
orduan ohitura zen bezala eta bere aita medikua zelako, medikun
tza ikasi bide zuen bere gaztaroan. Hamazazpi urte zituenean,
Atenasera joan zen eta Akademian sartu zen. Honela, lehen momen
tuan Sokratesen ideiekin ados bazegoen ere, prozesu baten bidez,
berriz ere Fisika joniarra lantzera heldu zen eta hasieran, beraren idazlanak Platonen estilokoak izan ziren.
Bigarren momentu baten, Platon hiltzen denean, Akademia la
gatzen du, hemen Fisikaren ordez Matematika irakasten delako.
Eta azken momentu batetan, Atenasen bere eskolaren zuzendari ze
nean, Lizeokoa, ikerketa positibora dedikatu zen, Biologiaren arloan bereziki.
"Zeruei buruz" izeneko idazlanean, unibertsoren egitura den
bezalakoa zergatik den adierazi nahi du. Idazlan honetako akats
handiena ez da jakineza, experientziari eta ikerketari dion gorrotoa baizik. Honela erraz uler liteke Fisika joniarretik duen
urruntasuna, beraren lana Teologiaz eta Platonen ideiez eraginik baitago. Gainera, logikaren aurrean behaketa bazterturik ge
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ratzen zela esan behar dugu.
Unibertsoaren eredu bezala, Lurra lau esferaz osoturik ze
goela esan zuen. Esfera hauk zentrukideak dira. Eta, lur, ur,
aire eta suaz osoturik daude, ordena honetan eta barrutik kanpora. Lau esfera hauetatik kanpora, beste berrogeitamabost esfera zentrukide daude. Kanpoko esfera hauk biratzen ari dira Lurraren inguruan eta hauek mugitzen dituzte zeruko gorputz guz
tiak. Kanporen dagoen esferan, izar galdiak daude. Esfera hauk
eterez eginik daude eta aldaezin eta suntsiezinak dira. Berrogeitamabost hauetariko lehenengo esferan, Ilargia dago. Eta es
fera honen azpian bakarrik dago aldaketa eta suntsidura.
"Fisika" izeneko idazlanean Aristotelesek desberdindu egi
ten ditu Fisika eta Matematika. Fisikak estudiatzen dituen gor
putzek, ba dituzte entitate geometrikoak,solido, plano, lerro
eta abar bezala. Baina, matematikariak entitate hauk abstraktu
ki aztertzen ditu. Honela Aristotelesek zehazki desberdintzen ditu gaia eta era. Eta guzti honen oinarrian kausalitatearen beste kontzepzio bat formulatzen du. Edozein gauzaren izatea lau kausetan datza. Kausa hauk, kausa materiala, kausa formala,
kausa eraginkorra eta azken kausa dira.

ALEXANDRIA GARAIA

Aristoteles hil eta gero, Atenasen omena berehala itzali
zen Alexandriarenpean. Hemen, Alexandrian, oso ospatsua da Lampsako-ko Estraton. Beraren idazlanak hainbeste gorde ez ba
dira ere, filosofia naturalaren ikuspegi fisikoa landu zuela
dakigu.
Beraren bizitzaren lehen partean Atenasen egin zuen lan,
baina gero Alexandriara joan zen, eta honela aktibitate zienti
fiko guztiak egiptiar hiriburua aldatu ziren.
Bereziki, Fisikan, Demokritoren teoria atomikoak birpiztu
zituen.
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Alexandrian, Estratonen etorrerarekyn, ordurarte ikusi ez
zen maila batetan antolatu ziren ikasketak. Ikasketa hauetanga
rrantzi handia eduki zuen Museoak. Museo hau ikertoki bat izan
zen bereziki. Gainera bertan, Museoan, liburutegi handi bat ze
goen; baina ez liburutegi handi bat bakarrik, ostera bertan ira
kurgelak,disekzio-gelak ba zeuden ere, hau da, ikasketa anatomiko, biologiko, botanikoetarako behar ziren tresna guztiak eskeintzen zituen. Beraren garai ospetsuena, lehen ehun eta berrogeitamar urteak izan ziren.
Lehen garai honetakoak dira Euklides, Arkimedes, Apolonio
eta beste hainbeste astronomo eta geografo. Mekanikak gizonaren
indarrak ugaritu zituen. Aipagarriak dira halaber euklidesen "Elementuak", eta beraren "Phaenomena" eta "Optika".
Ikerpen astronomikoa ez zen teorikoa bakarrik izan. Astro
nomo garrantzizkoa izan zen Samoseko Aristarko, Fisika ere lan
du zuelarik. Beraren teoriaren laburpen bezala, zera esanbehar
dugu: izarrak eta eguzkia geldirik daude, Lurra eguzkiaren ingurunean dabil eta eguzkia da beraren orbitaren erdigunea.
Alexandrian astronomoen helburua, ez zen, Platonena bezala, arazoak geometria esferikoaren bitartez aztertzea, egintza
fisikoak edireitea baizik. Gureganaino heldu den Aristarkoren
idazlan bakarra, "Ilargiaren eta eguzkiaren urruntasun eta neu
rriei buruz" izenekoa da.
Lurraren diametroa lehen aldiz neurtuko zuena, Eratostenes
izan zen. Fisikari hau Aristarko baino pixka bat gazteagoa zen.
Garai honetako beste zientzialari famatu bat, Arkimedes
izan zen. Mekanikaren arlo praktikoetarako oso ongi horniturik
zegoen. Honela planetario bat egin zuen, Nilotik ura igoteko ur-ponpa bat egin zuen, eta denok entzun dugu, nola defenditu
zuen Sirakusa erromatarren aurka. Noski, aipamen berezia merezi du, gorputzen flotazioaren azalpenak, hain zuzen ere, "Arki
medesen teorema" izenez ezagunak. Aspektu teorikoz ere, asko
idatzi zuen eta printzipio ugari formulatu zituen.

37
Alexandriako lehen garai honen azken aldera bizi zen Hipar
ko, astronomoa ere, aipatuko dugu. Aintzinako astronomo garrantzitsuena bezala onartzen da. Nizean jaio zen, baina bera ia bi
zitza guztia Rodas eta Alexandrian bizi izan zen. Aristarkoren
teoria heliozentrikoa ez zuen onartu. Zeruko gorputzen mugimenduak epizikloen teoriaz aztertu nahi izan zituen.
Dena den, Alexandriako astronomorik garrantzizkoena Ptolo
meo izan zen. Kristo aurreko II. mendean jaio eta bizi izwnzen
Egiptoko Alexandrian. Bera izan zen eguzki-sistemaren sistema
geozentrikoaren finkatzailea, hain zuzen ere Copernico eta Galileo heldu arte zutik iraungo zuen teoriaren sortzailea.

ERROMA (K.A. 500 - K.O. 400)

Erromako gauzarik inportanteena, seguraski, gizartearen
organizazioa izan zen, eta organizazio honen bidez zuten eskubide-erromatarra betea eta errespetatua gertatzen zen. Honela
erromatar guztiek zergak ordaintzen zituzten obra arkitektonikoak egitea.
Gizartean patrizio, kliente, plebeio eta esklabu klaseak
zeuden. Hasieratik klaseen arteko burukak ematen dira patrizio
eta plebeioen artean, eskubide berdinak izateko.
Erromak hiru gizarte-mota ezagutzen ditu: Monarkia (k.a.
753- k.a. 509), Errepublika (k.a. 509 - k.o. 100) eta Inperioa
(k.o. 100 - k. o. 395). Monarkian erregea aukeratua izaten zen;
baina azken erregen despotismoagatik erori egin zen sistema hau,
Errepublika batetara pasatzeko. Sistema honek organizazio hanzuen eta honen menpean Erromak lur asko irabazi zituen eta,
azkenean, oso zaila egin zitzaien sistema hau mantentzea, zuten
organizazioarekin. Honela, Inperio batetara iragan zuten. Azken
sistema honen menpean, Erromak Mediterraneo guztia menperatu zuen(horregatik deitu zuten "Mare Nostrum").
Erromatarrek menperatzen zituzten herrien dibinitateak
(jaunak), beraientzat hartzen zituzten jaun ofizial bihurtuz:
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honela hartuta zeuden Cibeles, Iris, Osiris,

Ekialdetik

(Orientetik), Zeus, Hera, Atenea,.... Greziatik, e.a. Etxeko
jaunak ere ba zeuden, ofizialtzat hartuak ez zirenak: maneak
(arbasoen arimak), lareak (etxeko protektoreak) eta penateak
(familiaren protektoreak).
Aipatzekoa da, halaber, Eskubide Erromatarraren garapena.
Hasieran Eskubide-Ohiturakoa zena, gero k.a. 449an, 12 Taulen
Legearekin idatzia egiten da eta hauxe izango zen Eskubide Erromatarraren hastapena. Lege hau garatu egin zen, eskubide
publikoan eta eskubide pribatuan banatu arte. Lehenak erromatarren eta atzerritarren arteko erlazioak erregulatzen ditu,
bigarrenak propietateak, suzesioak, eginbeharrak, etaabar . erre
gulatzen dituelarik.
Ekonomian, joputasunarekin ez zitzaien interesatzen aurre
rapenteknikorik (makinaria, e.a. ) sartzea, beraz, gelditasun bat ematen da; Kulturan, grekoen kultura hartzearekin, nahiko zuten; nekazaritzan ematen dira aurrerapen batzu, baina gehien
garatu zutena, arkitektura izan zen.

Zientzia eta Teknika Erroman
Erromatarrek ez zuten Zientzia garatu baina injinadore onak
izan ziren eta arlo honetan konstrukzio(eraiketa) itzelak egin zituzten, adreilua, harria eta ormigoia erabiliz.
Oso praktikoak ziren eta hau oinarritzat hartuz, basilikak
(justizia administratzeko eta merkataritzarako),termak, teatroak,
anfiteatroak, zirkoak (gurdien korrikak egiteko), naumakiak
(itsas-burrukak foso baten barruan simulatzeko), zubiak, akueduktuak, galtzadak, mugarriak eta alkantarilatua egin zituzten.
Ba zituzten obra dekoratiboak ere: Zutabeak eta Garaileen Arkuak.
Erromatarren artean oso garrantzizkoak izan ziren hiriak;
Erromak, adibidez, bere garairik onenean 1.200.000 biztanle edu
ki zituen. Halako hiri batek azpiegitura ona behar zuenez, he-
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mendik datorkie garrantzia elementu arkitektonikoei. Esate ba
terako: Galtzadak hiriak lotzeko, hiri hoien arteko merkatari
tza posible izan zedin eta hiri barruan, kaleen modura; mugarriak, hiri batetarainoko luzerak markatzen zituzten; akueduk
tuak ura hirietara eramateko; alkantarilatua eta desagueak ur
txarrak putzu batetara botatzeko edo hirietatik ateratzeko,
eta abar.

HIRUGARREN

GAIA

" ERDI AROA "

Prestatzaileak: Josu Egiguren
Jose Luis Urain
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ERDI AROA
ZIENTZIA FEUDALISMORAKO IRAGAPEN GARAIAN
- Zibilizazioaren aurrerabidea erromako enperadoregoa erori
ondoren.
- Feudalismorako bidea.

SINESMENEN GARAIA
DOGMAK ETA ZIENTZIA
- Ortodoxia eta Heresia
HELENISMOAREN KONTRAKO ERREAKZIOA
- Zientzia Sirian eta Egipton
- Indiako kultura
- Bizantzioko kultura
MAHOMA ETA ISLAM
ISLAM-EKO ZIENTZIA
- Matematika
- Astronomia
- Optika
ISLAM-EKO ZIENTZIAREN EKARPENA

ERDI AROKO ZIENTZIA ETA TEKNIKA
- Gizarte-baldintzak: Sistema feudala eta hiriak, eliza,
Unibertsitateak.
- Asmakariak eta Zientzia:
. Astronomia
. Arkitektura

43

. Zaldi-uztarria
. Haize- eta ur-errotak
. Erlojua
. Iparrorratza
. Kodasta-lema
. Lenteak eta betaurrekoak
. Bolbora eta kainoia
. Alkohola eta distilazioa
. Papera eta inprimategia
. Liburuak

GARAPENAREN KRONOLOGIA.
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ZIENTZIA FEUDALISMORAKO IRAGAPEN GARAIAN

- Zibilizazioaren aurrerabidea Erromako enperadoregoa erori ondoren.
Gure heziketa klasikoan, gehienetan, Erroma ikusi ondoren
hutsune bat eduki dugu Historiaren azterketan. Honela, Kristo
ondoko III. mendetik IX. menderako•tartean, zientziari dagokio
nez, aurrerabiderik ez zela izan pentsatu dugu behin baino gehiagotan eta bai Historiazko liburuetan irakurri ere.
Gertatu zena, zera izan zen gutxi gorabehera, mundu zaharreko Erromak artifizialki zibilizatutako nazioetako gobernusistema, esklabuen eta lurralde batzuren jabe ziren jauntxoetan
oinarriturik, gaurko Ingalaterran, Frantzian, Espanian eta abarretan, erori egin zela, eta gero, poliki-poliki sistema feudal
batez ordeztua izan zela. Sistema berri honek, feudalismoak, aurrekoak baino oinarri zabalagoa baina inkoherenteagoa zuen.
Bitartean Ekialdean, Alexandrian, Antiokian, Konstantino
plan, ez zen hain arin erori gobernu-sistema. Eta, kultura bakoitzak bere hildoa segitzen zuen arren, garai honetanharreman
_ gehiago egon zen kulturen artean. Eta hau merkataritzarenbitar
tez gertatu zen.
Dena dela, oso gutxi dakigu garai honetako zientziari buruz, baina birpizkundeko loraldia ikusiz, Pertsian eta Erdiko
Asian oso landua izan zela esan dezakegu. Greziaren eragina ar
gi dago Matematikan, Astronomian eta Medikuntzan.

- Feudalismorako bidea
Sistema berriaren oinarri ekonomikoa lurrean finkaturik ze
goen. Lurra, esklabuen ordez, morroiek lantzen zuten, berauk be
ti lurrari loturik zeudelarik.
Lurra gehienetan jauntxoena zen, baina kasu batzutan mo-
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rroiena berena zen, naiz eta hauek bertako fruituen parte bat
jauntxoei eman behar zieten. Ekialdean gehiago landu zen merka
taritza, nekazaritza edo mendebaldeko lurreko lan-sistema baino.
Dena dela, pentsatu egin behar dugu, feudalismorako iraga
pena ez zela gertatu gauetik goizera, iragapen hau gertatzeko
urte asko behar izan zirela baizik; eta, gainera, lurralde guz
tietan ez zela gertatu batera eta modu berean.

SINESMENEN GARAIA
Erdi Aroko produkzioaren egoerak, zientzia erabilgarriaren
premiarik ez zuen. Premia hau, merkatalgoa eta itsasoko bidaiak
agertu zirenean sortu zen. Bitartean, esfortzu intelektuala bes
te bide batetik zihoan, hau da sinesmen erligiosoren bidetik.
Fenomeno hau ez zen gertatu kristauan bakarrik, mugimendu
orokor bat izan baitzen. Honela, Kristo ondoko III. eta VIII.
mendeen bitartean, kristautasunak, islamismoak eta budismoak
oso indar handia lortzen dute. Mugimendu guzti hauen berezitasun orokor bezala apezteria hierarkikoa, errituak, sinisbideak,
liburu santuak eta abar ditugu.

DOGMAK ETA ZIENTZIA
Mendebaldean Kristautasunaren arrakastak islamismoa etorri
arte, bizitza intelektual guztia, eta bai zientzia ere, dogma kristauen bitartez adieraztera bortxatu zuen.
Honela, Kristo ondoko IV. eta VII. mendeen bitartean aintzinako Erromatar Enperadoregoaren lurraldetako pentsamenduaren
historia, pentsamendu kristauaren historia da.
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- Ortodoxia eta Heresia

Elizaren aitak, greziar filosofiaren doktrina ez-arriskugarriak dogma kristauetara egokitzen hasi ziren. Baina, gauza
hau ez zen hain erreza izan, greziar filosofiak eta Testamentu
Zaharrak oso oinarri desberdina baizuten. Honelabatzukbesteak
heresiaz akusatzen zituzten eta gai hau oso aberatsa izan zen
heresiatan: arrianotarrak, nestorianotarrak, etab. Eztabaida hauk apezpikuen kontzilioek mozten zituzten, baina gehienetan
irabazlea, Enperadorearengandik fabore handiena zuena izan ohi
zen.
Kristo ondoko V. mendean S. Agustinek fedearen eta filoso
fiaren arteko harreman txiki bat lortu zuen. Baina Agustinen programa ez zen luzatu gehiegi; heresiak gero eta gehiago izan
go ziren eta, bukatzeko, Erreforma etorri zen.
Eztabaida hauk ulertzeko, orduko Elizakoaiteniritzizzien
tziak sabalmendurako ez zirela beharrezkoak pentsatu behar dugu; eta zentzumenetan oinarriturik zeudenez, Errebelazioaren az
pitik geratzen ziren.
Eztabaida guzti hauetan, zientzia naturala biktimasegurua
zen. Gure garai honetan, aintzinako zientzia gordetzea, Elizari zor diogula esan ohi da. Baina, zuzenkiago pentsatuz, gorde
keta hau Naturaren adierazpenean fedeak huts egiten zuen tokian
zientzian zuen arrakastari zor diogula esan behar dugu. Honekin Eliza ez dugu kondenatu nahi, bakarrik, egoera feudalean,
zientziaren aurrerapena ezin zela azkarragoa izan esan nahi du
gu.

HELENISMOAREN KONTRAKO ERREAKZIOA

- Zientzia Sirian eta Egipton
Elizaren historian heresiarik famatuena arrianismoa izan
bazen ere, zientziari dagokionez, garrantzitsuagoak dira nestoriotarrek eta monofistak. Hauek Egipto eta Sirian zehar za-
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baldu zuten zientzia. Ez zaigu interesatzen, heresia hauek dok
trina erlijiosoz ziotena. Bakarrik esango dugu, beren aurka ja
urtiki zen jazarkundea oso handia izan zela eta honela Bizantzioko erresumatik ihes egin beharrean aurkitu zirela, Sirian
eta Egipton babesturik.
Hemen, Egipton eta Sirian, erlijio ofiziala Aroastrorena
bazen ere, oso ondo onartuak izan ziren, Astronomia eta Medikuntzari buruz zuten jakinduriagatik.
Monofisistak Pertsian ere babestu zirenetabertan zientzia
landu zuten bertako hizkuntzaz. Honela, greziar liburuak pertsierara itzuli zituzten.

- Indiako kultura
Kristo ondoko V., VI. eta VII. mendeak oso onak izan ziren
Indiako kulturarentzat. Oso aurrerapen handiak izan ziren Matematikan eta Astronomian. Aurrerapen honen oinarria, Babiloniatik eta beharbada, Txinatik zetorren kultura klasikoa izan zen.
Garai honetan aurrerapen handia lortu zen zenbakietan, indiar zenbakien sartzearekin, honela oso errezak baitziren eragi
ketak. Hauen eboluzioz sortu ziren arabiar zenbakiak.
Halaber garai honetan sartu zen zenbakietan zeroa eta anotazio posizionala (zifra asko erabiliz).
Modu berean, garai honetan, greziar kulturako zenbait ele
mentu, arte eta zientziakoak, zabaldu ziren Txinan eta Japonian.

- Bizantzioko kultura
Justiniano enperadorearen agintepean (482-565) oso handia
izan zen zientziaren eta artearen aurrerapena. Dena dela, indar
asko falta izan zitzaion zientziari, Bizantzion aurrerapen hau
osoa izateko. Honen arrazoia, beharbada iluntasun klerikalean
aurki dezakegu.
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MAHOMA ETA ISLAM

Oso harrigarria da gizon batek, Mahomak, bakarrik lortu
zuena. Jainko txiki guztiak zokoraturik, jainko berak bakarbat
igoten du: Ala. Gizon guztiei anai-dei bat egin zien: erritu erraz batzu erabiliz, teologia monoteikoa eta fededunari zihur
tasuna ematen zion paradisuaren itxaropenean. Eta, beharbadaga
rrantzitsuena, berdin eskatzen zien aberatsei eta pobreei.
Islamismoan ez dago ez elizarik ez apezik, bakarrik mezki
ta batzu eta Koranen irakurleak. Beste alde batetik Islamismoa
oso arin oinarritu zen herrian. Beraren indarra osohandiaizan
zen eta Mahoma hil eta gero, Erromako eta Pertsiado harmadak menperaturik geratu ziren.

ARABIAR BIRPIZKUNDEA
Guzti honen ondorioa zientziaren eta kulturaren aurrerapena izan zen. Lehen momentuan islamismoa, kristautasunabaino "ho
bea u gertatu zen zientziarekiko. Hasierako egintza militarren ondoren, greziar zientzia hasi zen lantzen islamismoan. Greziako idazlanak arabierara itzuliak izan ziren. Itzulpenhaukbatzu
tan grezieratik egiten ziren zuzenki edo, beste batzutanpertsie
ratik. Itzulitako liburuak zientziari edo filosofiari buruzkoak
ohi ziren, arabiarrek ez bitzuten interes handiegirik greziako
historiari buruz.

ISLAM-EKO ZIENTZIA
Islam-eko zientzilarien egoera soziala greziar zientzialariek zutenaren berdintsua zen. Gainera, merkatari batzuk asko lagundu zieten, eta printze batzu ere oso interesaturik zeuden
zientz'ian.
Zientzilarien eta merkatari eta printzeen harremanhauizan
zen zientziaren indar nagusia, eta azkenean bai beraren ahultasuna ere, zientziak herritik ihes egin baitzuen.
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Gehienetan Islam-eko zientzilariek greziar zientzia onartzen zuten. Gogo gutxi zuten iraultzarako eta zientzia hura ho
batzeko. Eta gehienetan, zientzia hura orokorra izan ohi zen,
filosofiaren arlo guztiak harturik. Honela, zientzilari batek,
Astronomia, Medikuntza eta Astrologia batera lantzen zituen.
Zientziaren garai onena IX. X. XI. mendeen ingurukoa izan zen.

- Matematika
Astronomiaren ikerketak, Matematika lantzera zuzendu zuen
zientzilaria, eta honela Islam-eko Matematikak aurrerapen handi
lortu zuen, beharbada Indiako eta Babiloniako Matematikaren laguntzarekin.
Siriako zenbaki-sistemak garrantzi handia eduki zuen Matematikan. Ordurarte Matematika zerbait iluna zen gehienentzat,
baina zenbaki-sistema arabiarrarekin argia egin zen guztientzat.
Era berean, landu zuten Algebra, Indiako matematikariena onartu
rik. Astronomian eta Topografian garrantzi handia zuen Trigonometria ere landu zuten.

- Astronomia
Astronomian, arabiarrek Greziako tradizioa segitu zuten,
Ptolomeo-ren sistema onarturik. Kritikarik gabe, bere "Almages
to" izeneko obra itzuli zuten. Eta honela, teorian gauza berri
rik egin ez bazuten ere, asko landu zuten behaketa. Harren hiriko behatokia oso famatua izan zen. Seguru asko greziar Astro
nomiarekiko apurketa egin izan balitz, Birpizkundeko astronomoek ez zuten edukiko 900 urterako behaketarik.

- Optika
Medikuntzan gehien landutako arloa begiarena izan zen. Be
giko eritasunen azterketak, begiaren egintzaren estudiora eraman zituen zientzilariak, eta honela jaio zen Optika modernoa.
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"Altxor Optikoa" izeneko obra Ibn-al-Haitham-ak idatzia,
izan zen Erdi Aroko optikaren oinarria. Idazlan hau XVII. men
derarte ez zen izan gehitu eta hobetua.
Ezer gehiagorik egin ez bazuten ere, arabiar medikuenekar
pena handia izan zen zientziaren arloan, Optikarenlantzearekin.

ISLAM-EKO ZIENTZIAREN EKARPENA
Nahiz eta Islam-eko zientziaren ekarpen nagusia Greziako
zientziaren jarraipena izan, hau handitua eta asko landua izan
zela esan behar dugu. Arabiar zientzilariek Greziako zientzia
Erromako erresumaren iluntasunarenpetik atera zuten.Etajoniar
filosofiaren oinarria lortu ez arren, arabiar zientzilariekgau
za bizia egin zuten hartaz.
Modu honetan, greziar Matematika, Astronomia eta Medikuntzaren oinarriak zabaldu zituzten, Pertsiako, Indiako eta Txinako experientziaz,osoturik. Algebra eta Trigonometria sortu zituzten eta Optikaren oinarriak jarri. Beste arlo batetan, be
raien ekarpen handiena kimikan izan zen.
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ERDI AROKO ZIENTZIA ETA TEKNIKA

V. eta VI. mendeen tartean hirien jaitsapena eman zen Euro
pa guztian. Garai honetan, gizarteak organizazioaren metodo bezala feudalismoa zuen. Sozialki, feudalismoa nekazal gizarteare
kiko atzerapen bat zen; baina teknikoki aurrerapen handiak zituen.
XI eta XII. mendeen tartean, Europan landatu gabe zeuden
lurretara, zabaldu zen feudalismoa. Zein izan zen zabalkunde ho
nen motibazioa? Alde batetatik, nobleek eta apezek, beren boterea handitu nahian, lurrak irabaztea nahi zuten; beste alde batetatik, morroiek beren egoera hobetuko zela susmatzen zuten.
XIII. mendearen azken aldean hedapen hau geratu egin zenetakri
si ekonomiko batetan sartu zen feudalismoa.
XII. mendean hirien birsortze bat gertatzen da. Populazio
osoa kontutan harturik, hirietan oso jende gutxi bizi da (5%-a);
baina jendeen finkatze hau oso garrantzitsua da, zeren hemendik
sortzen baita klase burgesa (burgesia), geroago kapitalismoaren
jatorria izango dena.
Erdi Aroko oinarri ekonomikoa feudalismoa izan bazen, beraren adierazpen intelektual eta administratiboa Eliza izan zen.
Eliza sistema feudalaren zati garrantzitsua izan zen.
Eliza, X. mendea baino lehenago, kulturaren superbizipenean aritu zen Mendebaldean; Ekialdean, inbasio barbaroekin,
Eliza ere "barbarizatun egin zen eta beraren jakituriaren zati
on bat galdu zuen.
Ia Erdi Aro osoan (XIII. menderarte behintzat), bere apezen eta fraileen bidez, Elizak irakurtzearen eta idaztearen he
ziketaren (irakaskuntzaren) monopolioa zuen. Arrazoi honegatik
feudalismoaren administrazioa klerigoen eskuetan zegoen.
XII. mendean, hirien birsorrerakin, feudalismoa erorizdoa,
merkataritza eta manufakturaketa erortze honen arrazoi garran-
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tzitsuenak direlarik; eta artisauek insatisfakzioa dute Elizarekin eta atsegin-ez hau heresien bidez azaltzen dute. Hasieran
herese hauek erriprimituak izan ziren, albodientseen kontrako
gurutzadan (1209) egin zen bezala; baina geroxeago, Elizak bes
te ebazpide bat aurkitzen du, predikadore batzu sorteraztearekin (fraileak). Ordea erlijioso bi sortzen dira: frantziskotarrak (San Frantzizko Asisko) eta dominikarrak (San Alberto, San
Tomas Aquinoko, "Suma Theologica" idatzu zuena). Hala ere, Erdi Aroaren azken bi mendeetan Eliza ahuldu egin zen.
Klerigoek idazten eta pentsatzen ikasteko zuten beharrean
zetzan Unibertsitatearen sorrera. Lehena Pariskoa izan zen
(1160), gero Bolonia (1160), Oxford (1167), Cambridge (1209),
Padua (1222), Napoli (1224), Salamanca (1227), Praga (1347),
Cracow (1364), e.a... Ikasketaren plangintza zazpi zatitan banatzen zen; alde batetik, "trivium" izenekoan Gramatika, Erretorika eta Logika ematen ziren hauen bidez ondo hitz egin eta
ondo idazteko; beste aldetik, "quadrivium" izenekoan Aritmetika, Geometria, Astronomia eta Musika ematen ziren, zientziak
ezagutzeko. Zazpi hauk jakin ondoren, Filosofia eta Teologia ikas zitezkeen. Unibertsitate hauetan ez zen ez Historiarik ez
Literaturarik ikasten; horregatik, Birpizkundean eskolastikoen
kontrako erreakzio humanista sortu zen.
Unibertsitate hauetara laster heldu zen arabiarren jakitu
riaren eragina (XI. eta XII. mendeetan), hauen ezaguerak Mende
baldekoenak baino handiagoak baitziren.
Ikus dezagun orain zeintzu izan ziren Erdi Aroko asmakari
garrantzitsuenak eta zer egin zen zientzian:

Astronomia
Nagusiki, astrologian eta egutegietan erabiltzen zen. Zien
tziaren adar honetan islamdarren eragina nabaritzen da; honela
adibidez, Magha-ren taulak (1260) eta Ulugh Beg-enak izan ziren
Birpizkunderarte.
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Arkitektura.- Garai honetan Arteak eta Arkitekturak epe diferen
te bi ezagutu zituzten, bata erromanikoarena eta bestea gotikoa
rena. Aurrerapen tekniko asko eman ziren eta izugarrizko katedralak egin ere. Honela, erromanikoen artean, Silos-ko Monastegiaren Klaustrua, Santiago de Compostelako Gloriako Ataria.
Clunyko Abadia, eta beste asko; eta gotikoen artean, Paris,Char
tres, Reims, Colonia, Milan, Burgos, Leoneko Katedralak, batzu
aipatzeagatik.

Zaldi-uztarria.- Zaldi-uztarri bat lortu zuten lotura berri ba
tzuren bidez; honela trakziorako idien gurdia zaldien gurdiz al
datua izan zen.

Haize-eta ur-errotak.- Haize-errotak 1150. urtean gutxi gorabehera azaldu ziren lenen aldiz Europan, Pertsiatik ekarriak.
Baina errotak ez ziren garia ehoteko bakarrik erabiltzen; oste
ra, lan finkoa behar zen tokietan ere aplikatzen zen errotaren
indarra.
Asmakari honek beste ogibide berri bat sortu zuen: erroten
egileena hain zuzen.
Bi asmakari hauk, zaldi-uztarria eta ur eta haize-errotak,
oso garrantzitsuak izan ziren energia hobeto probetxatzeko.

Erlo ua.- X. mendean mekanismo burutsu bat asmatu zen; honek,
pibot eta bolante baten bidez pendulu bati joan-etortze mugimendua ematen zion. Hasieran, erloju hauk ez ziren tresna'prak
tiko bezala erabiltzen, prestigiozko objektu bezala baizik. Bai
na gerorako bidea prestatu zuten.

Iparrorratza (bruxula).- Txinan bost harri sakratu zeuden; haue
tariko bat imana zen. Zintzilikatzean, harri honek beti direkzio berberantz apuntatzen zuen. Txinarrek oso aintzinatik ezagu
tzen zuten hori. Honela, Txinaren bidetik X. mendeko papiro batetan iparrorratzaren deskripzioa agertzen da: burdina imantatuaren zati bat, flotatzen dagoen zur zati baten gainean.
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Magnetismoaren arazo honetaz mendebaldeko kristauteriaren
lehen lan zientifiko orijinala, "Magneteren Epistola" izan zen,
Pedro Erromesarena (Mericourtekoa). Lan hau izan zen, hain zuzen, Borman-ek eta Gilbert-ek magnetismoaren eta elektrizitatea
ren teoriaren abiaburu bezala erabili zutena.

Kodasta-lema.- Europan gilazko untziak erabiltzen ziren; gero,
XIII. mendean kodasta-lema bertikala erantsi zitzaien, Bikingoen ereduetan oinarriturik. Oso garrantzitsuak izan ziren nabegaziorako azken bi asmakari hauk (kodasta-lema eta iparrorra
tza). Honela, laster erabili ziren ozeanoak exploratzeko, gerra
rako eta merkataritzarako, ondorio politiko eta ekonomikogarran
tzitsurekin.

Lenteak eta betaurrekoak.- Lenteen aurkikuntzak betaurrekoen as
maketara eraman zuen 1350. urtean, eta bai Optikaren ikasketara
ere. Grosset-ek, Roger Bacon-ek eta Dietrich Friburgo-koak, argi-izpien kontzentrazioa eta irudien tamainuen handipena azaldu
zituzten lenteen akzioaren bidez.
Betaurrekoen eskariak lenteen leuntzaileen industria sortu
zuen.

Bolbora eta kainoia.- Bolborak Txinan du bere jatorria. Hasieran, su artifizialak eta suziriak egiteko erabili zen. Gero,
Erdi Aroan, Mendebaldean sartu zen. Honek iraultza tekniko bat
sartzen zuen gerretan. Bolboraren garaipena estatu "nazionalaren" garaipena eta feudalismoaren hilpena izan zen. Zergatik?
Alde batetatik kainoia beharrezkoa zelako irabazteko, eta beraz, ekonomiak beste gastu bat sufritzen zuelako; beste alde
batetatik, metaleak eta pertsona teknikoak bakarrik errepubli
ka aberatsek eta merkatarien laguntza zuten erregeek zituztelako.
Itsasoan ere garrantzi handikoak izan ziren bi asmakari
hauk. Iparrorratza eta Astronomia berriaren bidez orientatzen
ziren itsas-kainoiak.
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Honela, bolborak Mendebaldeko europarrak munduaren bide
maritimoen nagusi bezala jarri zituen, eta munduaren aberasta
sun guztiak beren eskuetan jarri zituen, gerozko Iraultza Industriala posible eginez.
Bolborak eta kainoiak ondorio zientifikoak eduki zituzten, bai Fisikan eta bai Kimikan:
- Nola explikatu bolboraren leherpena? Konbustioa (errekuntza)
zela ba zekiten, baina ez zen beste konbustioak bezalakoa, ez
baitzuen airearen beharrik. Honetaz laumendetaneztabaidatzen
egon ondoren, oxigenoaren aurkikuntzara heldu ziren eta berarekin Kimika Modernoaren hasierara.
- Kainoiaren balak airean egiten duen ibilbidea aztertzea, Diha
mikaren iturburua izan zen. Mekanika berri honek Matematikaren beharra zuen, kuantitatibo eta numerikoa baitzen.

Alkohola eta distilazioa.- Garai honetarako, jadanik ezaguna
zen perfumeen eta olioen distilazioa, eta seguraski, alkohola
medizina baten prestakuntzaren erruren batetik lortu bide zuten. Alanbikea alkohola kondentsatzeko behar den beste hozturik lortzen zen. Alkoholaren eskari handiak, XIV. mendeko pes
te beltzarekin hasi ziren. Alkoholren prestakuntzak ondorio
sozial eta zientifikoak eduki zituen. Gizarte mailan edariak
dituzten efektuez eta sortzen duten ohituraz gain, mailan zien
tifikoan, metodo hau beste sustantzietan ere erabiltzera eraman zuen. Hala ere, ez zituzten ulertzen distilazioaren proe
su fisikoak; suak kondentsadorearen urari ematen dion beroa zer zen bereziki.
XVIII. mendean Blach-ek bero sorraren teoria ateratzen du;
hau Termodinamikaren hasiera izango da. Eta hemendik ere atera
ko da lehpn makina termikoa.

Papera eta inprimategia.- Txinan papera Kristo aurreko I mendean erabiltzen zen idazteko, materiale merke bezala; Europara
XII. mendean heldu zen arabiarren bitartez.
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Honela inprimategia ere laster sortzen da, inprimatzeko
teknika ez baita zaila. Hasieran inprimategiaren erabilera Eki
aldean, budisten eta taoisten orazioak ugaltzeko eta gero diru
papera inprimatzeko erabiltzen zen. Mendebaldean karten jokoetarako eta gero Aita Santuen indulgentziarako, orazio eta irudi sakratutarako erabili zen.

Liburuak.- Txinarrek zurezko inprimategia erabili zuten XI. men
dean; koreanoek metalezkoak XIV. mendean. Europan XV. mendearen
erdian sartzen da. Era honetan eginiko liburu berriak merkeak direnez, irakurtzea errazten. da, honek katen erreakzioa sorterazten du. Garai honetan gehien irakurtzen diren liburuak, erli
jiozkoak dira, Biblia bereziki.
XVI. mendean inprimatze-teknikaren aurrerapen handia gerta
tzen da eta zientziaren aldakuntzarako medio bezala bihurtzen da.
Liburuek, artisauak pertsona jakintsu izatera behartu zituzten, zeren teknikaren mekanismo guztiak liburuetan deskribi
turik baitzetozen. Luburuen bidez ematen dira, halaber, ogibide desberdinen eta arte eta profesio intelektualen arteko lehen
aldizko harremanak.
Erdi Aroko azkenerarte beren artean burrukatzen aritzen zi
ren oligarkak, kooperazioaren balorea preziatzen hasten dira,
landugabeko lurrak elkarrekin hustiratzeko. Adibidez, Liga Hanseatika dugu Alemaniako iparraldean kokaturik: Baltikoarenkomer
tzioa explotatzera dedikatzen zen, eta beraren menpean egon ziren azoka gehienak 1358. etik 1550. erarte.
1202. urtean Leonardo Fibonacci-k numerazio arabiarra sar
tu zueneta komertzioaren kontabilitatean aurkitu zuen bere era
bilera garrantzitsuena. Ordurarte, Aritmetikazko lau erregelak
matematikarien arteko kontua bakarrik izan baziren lare, ordutik
aurrera merkatarientzat obligazio bezala bihurtzen dira irakaskuntzan. Arrazoi honegatik jendeak Matematikak preziatzen ditu.
Honen ondorio bat Algebra Sinbolikoa eta + eta - zeinuen erabil
keta gertatzen da.
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Ehungintzan (oihalgintzan), buztingintzan,beiragintzan eta
burdingintzan materiaren propietate fisikoen eta kimikoen ikerketa praktikorako aukerak zeuden. Horrela prestatzen da zientzia
ren birsortzearen oinarri materiala.
Erdi Arokoak, arabiarrek bezala, ez ziren benetako zientzi
lariak, teknikariak baizik, eta Aristoteles-ek 2000 urte lehena
go jarri zituen mugetan geratu ziren.

GARAPENAREN KRONOLOGIA
Hurrengo koadroan, Erdi Aroan zehar arlo desberdinetan ger
tatutako garapenaren pausoak adierazi nahi dira. Teknikan, Poli
tikan, Gizartearen eraketan, Filosofian, Zientzian,... denetan,
etengabe ari dira pausoak ematen, Erdi Aroa hain aro ilun eta
baldarra ez zela izan adierazten dutenak.

TEKNIKAREN GARAPENA
500

Justinianok Atenas-ko Akademia fxten du
Jundishapurreko Unibertsitate pertsiarra

Dionisioren teologia mistikoa
Filoponoren Aristotelesen kontrako doktrina

Molderen bidezko letren imprimaketa Txin.

T'ang dinastia Txinan
Mahomaren predikazioa: Islamen hedapena Pertsian,
Afrikan eta Espainian.

Indiar zenbakiak sartzen dira Europan.

Gurpilezko goldeak eta hiru arloen sistema
Ipar Europan

800
Bikingoek hobetu egiten dituzte belauntziak.
Europan perrak eta ointoklak agertzen dira
Txinatik ekarriak

Bagdaden fundazioa
Karlomagno
Harun-al-Raschid
Normandoek eta magiarrek Europa inbaditzen dute.

900
1000

Ur-erroten erabileraren hedapena
Haize-errotak Pertsian.
Lenteen erabilera

1100

Alkohola
Papera egiten da Espainian
Beira koloreztatua
Haize-errotak FrantzLan
Itsasoko iparrorratZa

Kalifatoen erorpena
Elizaren erreforma
Aita Santuen boterearen eta enperadoreagoaren
aurkako burruka.
Italiar hirien sarrera
Turkoen inbasioa
Lehen gurutzada
Flandriako komunak
Saladinok Jerusalem hartzen du.

Federiko IIa enperadorea

1200
Bolboraren erabilera
Asmakizun mekanikoak eta Villard Honecourt-ekoren erlojuak
1300

1400

FILOSOFIA ETA ZIENTZIA

Santa Sofia-ren eraikipena
Txinako zeta Europara heltzen da

600

700

POLITIKA ETA GIZARTEA

Kodastako untziak
Olio-pinturak
Inprimategia

Aita Santuen arteko zisma
Ehun urteko burruka
Izurri beltza
Nekazarien matxinadak
Zismaren amaiera
Husiten matxinada

Grekotik siriorarako itzulpenak.
Geber, islamiar Kimikaren sortzailea
Sanskrito, sirio eta grekotik arabierarako
itzulpenak.
Jakituriaren etxea
Al-kindi, lehen filosofo arabiarra
Erigena, lehen filosofoa
Sufismoaken jaiotzea, mistizismo alkimiko
neoplatonikoa
Alfragano, Islameko Astronomiaren sortzailea
Rhazes: Medikuntza eta Kimika
Abul-Wafa: Trigonometria
Avicena: Medikuntza eta Fisika
Alhacen, Optikaren sortzailea
Arzachel: tolediar taulak, orbita eliptikoak
Al-Gazzali: mistizismorako itzultzea
Pedro Abelardo: Paris-ko Unibertsitatea: Eskolastikaren hasiera.
Averroes: musulmanen sistema aristotelikoa
Maim6nides: juduen sistema aristotelikoa
Araberatik latinerako itzulpenak

Indar astronomo eta
Aryabhata
matematikariak
Varahamihira
Numerazio hamartarra: zero zenbakia.
Brahmagupta: Algebra eta Trigonometria

Al-Jvarizmi: Algebra
Beda, kristautasunaren lehen historialaria.

Al-Masudi: Geometria
Al-Birunik India deskribatzen du.

Omar Hayyamek Matematikak lantzen ditu.

Leonardo Pisakoa: arabiar zenbakien sartzea.

Robert Grosseteste: zientzia, fedearen laguntza
Robert Bacon eta Pedro Erromes. experimentazioa
eta zientzia praktikara eramaten dituzte.
San A1berto eta San TOMaS Aquinokoa, kristauen
sistema aristotelikoa
Duns Escoto, Guillermo Occamekoa: nominalismoa
Eskolastikaren jaitsapena
Buridan, Oresme: Oldarraren (inpetuaren) doktrl
naren garapena
Ibn-Jaldun: Historiaren zientzia
Nikolas Cusakoa. Lurraren Higidurari buruzko
espekulazioak.

Ramon Llull: sufismar mistizismoa eta alkimia

Ulgh Beg: Samarkanda-ko behatokia

LAUGARREN

GAIA

" BIRPIZKUNDEA "

Prestatzaileak: Jose Antonio Billalabeitia
Bittor Uraga

60

BIRPIZKUNDEA

AURREKO EGOERA
- TEORIAK
. Mekanika
. Astronomia
. Fisika eta Matematika.
. Neurtzeko tresna berriak.
. Metodo zientifiko baten falta.
- KOMUNITATE ZIENTIFIKOA

ALDAKETAREN PAUSOAK
- TEORIA BERRIAK
. Astronomia
▪

Copernicoren teoria berriak

•

Keplerren osopena

. Galileo
▪

Astronomiari buruzko ikerketak

•

Galileoren mekanika

▪

Metodo zientifikoa

. Beste izen garrantzitsu batzu
.. Leonardo da Vinci
Tycho Brahe
•

Descartes
Beste batzu

- TEORIEN ARTEKO BURRUKA
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BIRPIZKUNDEA
- SARRERA
- ZIENTZIAREN EGOERA ETA INGURUKO GIZARTEA
- MERKATARITZAREN GARAPENA ETA NAZIOARTEKO EGOERA
- BIDAIAK ETA BERAIEN ERAGINA
- ZIENTZIAREN FUNTZIOA ETA KONTSIDERAZIO SOZIALA
. Humanismoa eta bizi-filosofia
. Zientzilarientzako baldintza sozialak
. Zientziaren aurrerapena Birpizkundean
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AURREKO EGOERA

TEORIAK
Mekanika
Erdi Aroko zientzilariak izan ziren, Aristotelesen teoriak
kritikatzen hasi zirenak. Aristotelesen ustez, higidura indar eragile baten kausaz sortzen da eta indar hori bi motatakoaizan
daiteke: bata indar naturala gorputza beraren leku naturalera eramaten duena, eta bestea gorputzarekiko kanpoko indarra, gorputza higi erazten duena. Baina, nahiz bata nahiz bestea hartu,
printzipio generala garbia da:
"Edozein gauza higitzen ari bada, zerbaitek mugitzen duela
ko da". Honen arauera Galileoren inertziako printzipioa ilogiko
da.
Aristotelesek ez zuen inolako definizio matematikorik eman
higidurari buruz, baina beraren pentsamenduetan hiru kontzeptu
agertzen dira: abiadura, indar eragilea eta erresistentzia. Hemendik dator beraren teorien errorerik handiena: Aristotelesen
teoriari segituz, ezin daazelerazioadefinitu, eta abiadurareki
ko bereizi. Hau da: ezin da esan zer edo nolakoa den higidura hasteko behar den indarra, edo hasierako abiadura. Problemahauk
Newtonekin eta kalkulu infinitesimalaren bidez izan ziren ebatziak.
Aristotelesen teoriak finkatuak eta famatuak izan arren,
bai greziarren artean eta bai arabiarren artean pixka bat zuzen
duak izan ziren, baina inork ez zuen aurkitu geroko aldaketaren
gakoa. Erdi Aroko kritikak gogorragoak izan ziren eta filosofo
batzu asko hurbildu ziren, Galileok egingo zuenera: Ockham, Buridan, eta abar esate baterako. Baina Aristotelesenmekanika-eta
generalkiberepentsamendu osoa- harrihandi bat bezala izan zen
zientziaren aurrerabiderako. Galileo izan zen harri hori kendu
zuena, edo zati handi bat gutxienez. Hori dela eta problema, kondena eta oztopo asko etorri zitzaizkion. Galileogandik aurre
ra beste modu batez hitz egiten hasi zen higidurari buruz.
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Astronomia
Greziarrak baino lehenago ere, Astronomiari buruzko jakintza zabalaren frogak ugari izan arren, Atenas ingurukogiroa sor
tu arte, ezin esan dezakegu egiazko komunitate zientifikorik sor
tu zenik. Greziarrek izarrak, eguzkia eta zeruan dauden gorputz
guztiak esfera batetan lotuak zeudela uste zuten eta esfera honekin batera higitzen zirela. Lurra esfera honen zentru-zentruan
zegoen eta, beraz, Lurra beti geldirik zegoela gauza garbia zen.
Teoria honek orduko behaketa guztiak nahiko ondo azaltzen zituen
eta ekinozio, prezesio eta abarren arazoak ere hartzen zituen ongi bere barnean.
Gutxi gorabehera, filosofo guztiek teoria hau onartzen zutela esan daiteke. Teoria heliozentrikoa proposatzen zuen jakin
tsu bakarra ezagutzen dugu. Hau Aristarko izan zen, baina beraren teoria baztertua izan zen, frogarik ezin zuelako eman. Urte
asko geroago, Copernicori bere teoria berriaren ideia eman zion
Aristarkok.
Bi esferaren teoriak (bata zerua, izarrez beteta, eta bestea Lurra, zentruan), denbora pasatuz, osagarri eta zuzenketa asko hartu zuen Ptolomeoren teorietara heldu arte. Honek sei hi
potesi proposatu zituen:
1.

Zerua esferikoa da eta biratzen ari da.

2.

Lurra ere, bere osotasunean kontsideraturik, esferikoa da.

3.

Lurra zeruaren zentruan dago.

4.

Lurra, zeruarekiko, puntu balitz bezala har daiteke.

5.

Lurrak higidurarik ez dauka.

6.

Planetak bi esferen artean daude higitzen.
Ptolomeoren eskema hau hamalaugarren mendean zehar zutik

egon zen eta perfektua izateko gutxi faltatzen zela pentsatzen
zuten Erdi Aroko gizonek. Baina Ptolomeoren sistema oso korapi
latsua zen eta denbora batetatik bestetara aldatu behar izaten
zen, zenbait gertakari berezi azaltzeko. Ptolomeoren sistema honen zailtasunak, teoria errazago baten bila bultzatu zuen Co
pernico.
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Fisika eta Matematika

Matematikaren erabilketa Fisikan Erdi Aroan sortzen da,
baina ez zuzenki, greziarren eta arabiarren kontzepzioekiko
aurrerapen batetan zehar baizik.
Erdi Aroaren bulzaeran, aldal:eta kualitatiboak, kuantitatibo
ki deskriba daitezkeela pentsatzen hasten da. Hau da: berotasu
na, adibidez, aldatzen denean, magnitude batez laburbilduaizan
daiteke. Kontzepzio hau Aristotelesen ideiarekiko aldaketa han
dia da, Aristotelesek - eta bere Erdi Aroko ikasleak eta defen
datzaileak - kualitate eta kuantitate direlakoak bi kategoria
guztiz desberdinak, nahastezinak, zirela pentsatu baitzuen. Teo
ria berri hau Fisikaren metodo berri baten atea da, izaki denak
matematikoki azalduak izan daitezkeela dioelarik. Newtonek, urte batzu geroago, bide horren abantailak praktikan frogatu zituen.
Ideia hauek erlazio funtzionalen bidez deskribatuak ziren;
hau da: efektua eta kausa, magnitudeen forman jarrita, erlazio
algebraikoen bitartez erlazionatuta daude. Eta funtzio hauek bi
metodo desberdinetan expresatuak ziren:
. Hitzen algebra: magnitudeak - beren kantitate konkretu des
berdinak - alfabetoaren letrak ziren eta eragiketak (batuketa,
kenketa eta abar) hitzen bidez jartzen ziren, eta ez zeinu beza
la, gure gaurko moduz. Adibidez, a gehi b, edo x bider y. Metodo honen helburua "intentsio" eta "extentsio" direlakoen bitartean diren erlazioak adieraztea zen, "intentsio" delakoa emaitza
izanez, hau da, zenbaki baten baliokidea, eta "extentsio" delakoa magnitudeen arteko aldaketaren era edo konparaketa. Honela,
berotasunaren aldaketa ezagutu daiteke denboran zehar, baitaere
aldaketaren abiadura, eta abar.
. "Intentsio" eta "extentsio" bitartean dagoen erlazioaz,bes
te metodo bat sorterazten da: metodo grafikoa. "Extentsioa" lerro horizontal zuzen bat da eta "intentsioak" lerro perpendikularrak eta proportzionalak dira. Errepresentazio hau ez zen Geo
metria Cartesiarra, baina pauso handia beraren sortzerako eta
bai Geometrian higiduraren kontzeptuaren sartzerako.
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Aurrerapen hauk guztiok bi ondorio ekartzen dituzte: bata,
galdera egiteko eraren aldaketa da. Handik aurrera, fisikariek,
eta zientzilariek generalean, galdera filosofikoak alde bateta
ra uzten hasi ziren, izaki fisikoak azaltzen dituzten lege matematikoak bilatzeko. Gero, Galileorekin jokabide hau generala
izan zen eta Filosofia eta Fisika desberdinak izaten hasi ziren.
Eta beste ondorio garrantzitsua, neurtzeko metodo berrien
sortzea da, nahiz eta, zailtasun tekniko asko egonez, ideia be
rriak ez egin, konkretuki pentsatu ziren bezala.

Neurtzeko tresna berriak
XIV. mendean, neurketari buruz zeuden ideiak, posibilitate teknikoak baino aurrerago joan ziren, neurtzeko tresnen zehaztasuna txarra baitzen.
Baina, erlojuari buruz, adibidez, zerbait pentsatu zuten
mende honetako zientzilariek: higidura konstantez higitzen ari
den gorputz baten mugimendua, denbora neurtzeko baliagarriaizan
zitekeela pentsatu zuten. Ba zeuden erloju mekanikoak, bainaoso
txarrak ziren, pendulu-erlojua heldu arte.
Beroa neurtzeko tresna bakarrak, zentzumenak ziren, nahiz
eta zenbait eskala erraz egon.
Beste tresna batzu zaharrak ziren, baina hala ere baliaga
rriak: harezko erlojua, erregela desberdinak, eskuaira, konpasa, eta pisu, kapazitate eta luzera neurtzeko tresnak.
Baina generalean, arlo horretan gauza garrantzitsurik ez
zela sortu esan dezakegu, hori lortzeko pauso handiakeman arren.

Metodo zientifiko baten falta
XV. mendean, zientziaren arloan erabiltzeko neurketak eta
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experimentuak egin zituzten Alemania eta Italiako unibertsitateetan batez ere; baina inoiz ez modu sistematiko batez, beste
ideia bat bezala baizik. Konkretuki, zenbait textu daude balan
tzei buruz, eta bai erlojuei buruz ere. Astronomian aurrerapen
garrantzutsuak egin ziren, baina hala ere gutxi izan ziren ordurarteko egoera aldatzeko.
Bi kausa bil ditzakegu egintza hauk azaltzeko. Beharbada,
lehen kausa zera da: XIII. mendean nahiko experimentu saiatu zi
ren, baina frakasuak ere ugari izan ziren. Eta horrek experimen
tatzeko gogoaren beharakada ekarri zuen. Hona hemen adibidez,
horrelako batzuren aipamena: hutsaren efektuen azalpena, Dinami
karen erlazio batzuren frogaketa (indarren eta abiaduraren artean dagoen erlazioa, luzeraren menpetasuna erresistentziarekiko...), grabitazioaren sorburua, errefrakzioa eta difrakzioa.
Baina, segur asko, kausarik garrantzitsuena, Filosofiarekin zegoen elkartasuna eta logika-zaletasuna da. .ErdiAroko zien
tzilariek nahiago zuten eztabaidatzea eta imaginatzea, experien
tatzea baino. Galileok bide berri bati hasiera emango dio urte
batzu geroago, metodo experimentala jarriz, eta Filosofia eta Zientzia bereiziz.
Matematikazko tresna eta ereduen falta eta aintzinakoen
pentsamenduak zuen indarra ere izan ziren garrantzitsuak experientzien frakasu horretan.

KOMUNITATE ZIENTIFIKOA
Hiru berezitasun nagusi ikus ditzakegu batez ere Erdi Aro
ko komunitate zientifikoan:
. Elizak kontrol ideologiko handia zeukan. Aristotelesen teoriak onartuak ziren eta edozein teoria berrik kontuz ibili
behar izaten zuen heresian ez erortzeko.
Zientzilari gehienak apaizak edo erlijiosoak ziren. Baina
nahiz eta elizarekin problema asko eduki, eta bei beren kon
gregazioekin ere, oso zaila gertatzen zen elizatik kanpoan
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ikertzea. Hurrengo mendeetan, nahiz eta elizaren kontrola
ez desagertu, zientzilari sekularrak agertzen hasiko ziren
eta haiek elizaren ondoan askatasun handiago zuten.
Eta, azkenez, unibertsitateen agerpenak indar handia eman
zion zientziari. Hurrengo mendeetan unibertsitateak zientzilarien sehaska izan ziren.
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ALDAKETAREN PAUSOAK

TEORIA BERRIAK
Astronomia

- Copernicoren teoria berriak
(1473-1543; poloniarra).

Lehen esan dugunez, Copernico agertu arte teoriarik garran
tzitsuena Ptolomeorena izan zen eta generalki guztiek onartzen
zuten, itsasoaren eta izarren ikerketan arrakastaz erabilia bai
tzen. Baina hamalaugarren mendean zenbait osopenen atzean hasi
ziren zientzilariak eta teoria horren errore batzu agertzen haS
ten dira. Copernico historioan sartzen denean, ez da osopen bat
egiten dena, aldaketa osoa baizik.
Polonian eta Italian egin zituen bere lehen ikasketak, eta
irakasle bezala Italian lan egin eta gero, Prusian bizitzera joan zen. Hemen egin zituen bere ikerketa gehienak eta "De Revo
lucionibus Orbiun Coelestis" liburuan kaleratu zituen bere teoria berriak.
Aurrekoen ideia zaharrak begi berriz begiratzen ditu Coper
nicok; honela Astronomia guztiz aldatu zuen. Zientzilari batzuren susmoetan oinarriturik, bere zentrua eguzkian zuen planetasistema batez pentsatzen eta lan egiten hasi zen. Etahonen frui
tua hauxe izan zen: Lurrari eguneroko biraketa-higidura ematen
dio eta planeten eta izarren sistema osoa, Lurra ere bai, Eguzkiaren inguruan higitzen ari dela esaten du.
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Copernico teoria berrira eraman zuena, Ptolomeoren sistemaren zailtasuna izan zen. Copernico hipotesi berrietatik atera zen (higidura zirkularra normaltzat zuen; ezin zuen beste higidurei buruz pentsatu), baina zirkuluen zentrua aldatu zuen.
Aldaketa honekin bi abantaila aurkitu zituen:
. Sistema berria errazagoa zen: higidura guztiak zirkularrak
ziren eta epizikloak eta exzentrikoak ez ziren hain beharrezkoak. Beste aldetik, Eguzkia zentruan izanez, biratzean,
beste zeruko gorputzen higidurak, motelagoak zirenez gero,
oso ongi ezagutuak izan zitezkeen.
. Zenbait problema ilun ere aztertuak izan zitezkeen: plane
ten aberrazioa (Lurra azkarrago higitzen denez, une batetan planetak hurbiltzen ari dira eta gero joan doaz), iza
rren distantzia (orain izarren esfera ez da beharrezkoa;
izarrak esferarik gabe eta geldirik daudenez, izarretarai
noko distantzia edozein izan daiteke)...
..Copernicoren sistemaz, planeta guztiek higidura berdina
daukate eta beren orbitarekiko ordenatuak izan daitezke. Beste
aldetik, kalkulu Matematikoak ere errazagoak dira. Baina, berriz, Ptolomeoren sistemareh anbiguotasun berberak dauzka, fun
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tsean hipotesi berberak daude eta. Erraztasuna da abantailarik
garrantzitsuena eta aurrera jotzeko ahaltasuna ere.

Keplerren osopena
(1571-1630' germaniarra)
Copernico hil eta gero astronomo gutxi batzu izan ziren be
re teoriaren jarraitzaileak. Keplerrek, adibidez, lan hau propo
satu zion bere buruari: Copernicoren sistema konprobatzea eta osotzea.
Keplerren arauera, mundua zuzentzen dutenak Matematika eta
Geometria dira eta honegatik erlazio matematikoak bilatzea beha
rrezkoa da, mundua egiaz ezagutzeko. Behaketa asko egin eta gero, Keplerrek Copernicoren sistemaren zenbait baieztapen faltsu
zirela ikusi zuen. Eta ikertzen hasi zen. Beraren ondorioak hiru legetan hartzen dira:
1. Planetak orbita eliptikotan higitzen dira. Eguzkia elipse hauen foku batetan dago. Antolaketa hau egin eta gero, Coper
nicoren ereduaren erraztasuna osoa da: exzentrikoak eta epizikloak ez dira beharrezkoak. Orbitak launak dira eta planeta bakoitzak bere orbita dauka: batzu nahiko zirkularrak,bes
te eliptikoagoak; baina guztiak elipseak eta denak garbiak,
beste marrazkirik gabe.

2. irudia:
Planetenibilbidea(P.)Eguz
kiaren inguruan (S). Kepleren bigarren legearen araue
ra, estaliriko azalerak ber
berak dira, denbora berdine
tan. (Exzentrizitatea oso handitua dago)
(Holtonen liburutik harturik, 63 horrialdean).
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2. Abiadura areolarraren konstantetasunaren legea. Denbora-tarte konkretu batetan, planetarekin doan orbitaren puntu batetik. Eguzkira marratua dagoen lerro batek, beti azalera berdinak estaltzen ditu. Lege hau edozein planetak betetzen du
Eguzkiaren inguruko higiduran.
3. Planeta batek Eguzkiaren inguruko biran T periodoa badu, batezbesteko distantzia R izanik, Eguzki-sistemako planeta guz
tien kasuan hauxe betetzen da:
2
T
R3

- Konstantea.

Lege hau munduaren azalpenean erraztasunaren bila joatearen ondorioa da, nahiz eta errore txiki bat eduki. Copernicoren
sistemaren osoketaren amaiera da. Hemendik aurrera oso pauso ga
rrantzitsuak sortuko dira.

Galileo Galilei
(Pisa 1564 -Florentzia 1642; italiarra)

- Astronomiari buruzko ikerketak
1609. urtean, Galileok, Holandan norbaitek gauzen neurria
handitzeko erabiltzen den tresna bat egin duela enteratuz, tres
na berri bat asmatzen du: teleskopioa. Teleskopioz Galileok zerua aztertzen du eta zenbait ondorio ateratzen ditu. Hauxek hain
zuzen ere:
. Jupiter planetak lau planeta txiki ditu: Galileok "satelite"
izana eman zien. Gaur egun, gure mendean, hamahiru satelite
dituela dakigu; baina Galileoren denboran bat zegoela esatea
ere, klasikoen doktrinaren kontra joatea zen. Etagehiagoere
esan zuen: satelite bakoitzak ez du Lurraren inguruan biratzen, Jupiter-en inguruan baizik. Honen arauera Lurra ez zen
jadanik unibertsoaren zentrua.
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. Izarrek, teleskopioz ikusita, handiagoak ez direla dirudite.
Planteta bezala baina oso urrun daudela kontsidera ditzakegu.
. "Frantses Bidea" ez da argi jarrai batez egina den gauza bat,
izarren multzo bat baizik.
Teleskopioz egin zituen behaketen bidez, Galileok jendeak
Copernicoren teorian aurkitzen zituen erroreak, bere begi propioz ikusi ahalko zituela pentsatzen zuen. Baina zientzilarien
artean bakar bakarrik Keplerrek eman zion bere laguntasuna; eta
beste aldetik, eskolastikoak eta Eliza beraren kontra gogorki
jar•i ziren.
Bere bizitza osoan, azterketa eta azalpen asko garatu zituen Galileok Copernicoren teoriaren alde, batez ere sistema erraz baten bila joanez. Hemen experimentu mentalak sortzen di
rela esan behar da. Hauk, experimentu pentsatuak dira, baina errealitatean ez dira egiten. Baina ez da bakarrik arrazoi-bide bat, experimentu posible bat baizik. Gaur ere experimentu mentalak erabiltzen dira, Erlatibitatean eta Mekanika Kuantikoan adibidez. Hau, Galileoren denboran, Erdi Aroko zientziare
kiko etendura bat da, datozen mendeetako zientzilarien metodoa
rekin lotzeko: metodo experimentala sortzen ari da.

- Galileoren mekanika
Objetu fisiko baten egoera naturala pausagunea edo abiadu
ra konstantez eta lerro zuzen batetan zeharko higidura da. Galileok higidura hori aztertu zuen eta gaur garbi dauden zenbait
definiziotara heldu zen:
. Batezbesteko abiadura: ibilitako distantziaren eta horretara
ko emandako denboraren arteko zatidura da; puntu guztietan abiadura berbera ez denean definitzen da.
. Aldiuneko abiadura: denboraren inkrementua txikitzen denean,
limitean batezbesteko abiadura aldiuneko abiadura bihurtzen
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Azelerazioa: denbora jakin batetako abiadura-aldaketa da.
Teoria hau, gero Descartes-ek garatu zuen, batez ere bere

azalpen grafikoaz. Halaber, higidura konstante eta azeleratuen
ekuazioetara heldu zen.
Baina Galileori gehiago interesatu zitzaion erorketako hi
gidura askatuaren dinamika; eta hemen oso ondorio interesgarriak
lortu zituen.
Honi buruz, hiru pauso eman zituen: lehenik, Galileok higidura azeleratuaren matematika posible bat eztabaidatu zuen eta definizio matematiko batera heldu zen. Gorputz batek azele
razio konstante bat daukala esan dezakegu, denboraren tarte ber
dinetan gorputzak abiaduraren inkrementu berberak lortzen dituenean. Hau da:

ev
dt
Bigarren pausoa hauxe da: Galileok zailtasun asko aurkitu
zituen bere teoria hau experimentuz konprobatzeko. Berak erorketakoa higidura azeleratua dela uste zuen; baina ezin zuen kon
probatu, tresna material egokirik ez zegoen eta. Baina irtenbi
de bat lortu zuen: beste higidura desberdin bat aztertu zuen,
baina egokia bere teoria aztertzeko. Higidura hau, plano inkli
natu batetan gorputz batek duen erorketa da: indar berbera era
giten ari da, baina higidura erreala motelagoa da; eta honegatik errazagoa da, magnitudeak neurtzeko.
Eta azkenez, ondorio kualitatibo batzu atera zituen: konkretuki espazio, abiadura, azelerazio eta denboraren artean er
lazio asko lortu zituen. Galileoren Dinamikari b,uruzko ondorioak hauxek dira:
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. Inertziaren legea: plano horizontal batetan abiadura konstan
tez higitzen ari den gorputz bat, abiadura konstantez jarrai
tuko da, indarrik ez badago.
. Gorputz guztiak, berdin da zein den beren itxura, hutsean mo
du berean erortzen dira, denbora berdinetan. Torricellik experientzia batez aztertu eta frogatu zuen hau geroago.
. Erorketako higidura askatua edo plano inklinatu baten gaineko errodadura, azelerazio konstantez gertatzen dira.
Nahiz eta hori higidurari buruzko zientzia osoa ez izan,
hasteko, lege hauk oso pauso garrantzitsuak izan ziren.
Mekanikan, Galileok zenbait kalkulu egin zituen projektileei buruz, higidura bi zatitan banatuz: bata bertikala (grabi
tatea) eta bestea horizontala (kainoiak emanikoa),biak indepen
dienteak dira eta, honegatik, bakoitza bere aldetik aztertua izan daiteke. Konkretuki oso taula luze eta onak egin zituen al
tuera, tiro-angelua eta luzera erlazionatuz.
Eta azkenez, Galileoren beste lorpen garrantzitsubataipa
dezakegu: erlatibitatearen printzipioa: "ez dago erreferentzia
ko inertzi sistema berezirik, fenomenoak era berean gertatzen
direlako denetan, edozein izan arren". Honen arauera, gertaerak
modu berean gertatzen dira lurrean geldi dagoen plano batetan
edo abiadura konstantez higitzen ari den itsasuntzi batetan.

- Metodo zientifikoa
Metodo experimentalak eta matematikoak Fisikan eta beste
zientzietan sartu dituztenen arteko garrantzitsuena, Galileo
da eta, honegatik, hemendik aurrera zientzia osoaren aurrerapen horren egiletzat hartzen da, Eta hau, zergatik? Bere meto
doa utzi zigulako. Eta gauza zientifikoak egiteko prestatuzuen
metodoa, lege unibertsalak lortzeko ekintza bat da.
Bere bizitzan Galileok eduki zuen zeregin handiena, Coper
nicoren teoriak azaltzea izan zen eta hau egiteko, arrazoizko
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argumentuak baino gehiago behar izan zituen: ikuspegi berri bat
behar izan zuen. Honegatik zientziari itxura berria ematen zaio
Galileorekin.
Gauzen kualitateak honela banatzen ditu Galileok: batakkua
litate primarioak eta besteak kualitate sekundarioak dira. Lehe
nak gauzek berez dauzkate eta besteak gauzek gure zentzumenetan
jartzen dituzte. Beharrezkoa da kualitate-mota hauk garbidesber
dintzea. Gauza bat da, gu ikusten ari garen fenomenoa, eta beste gauza desberdin bat, guk sentitzen dugun zentzazioa. Hemendik
aurrera bakar-bakarrik objektiboa dena bilatuko dugu. Eta hau guztiau jakinik, garbi dago Galileoren metodoaren lehen baldintzan:bakarrik neurtuak, parekatuak izan daitezkeen fenomenoak ezagun ditzakegu zientifikoki.
Galileoren metodoa "hipotetiko-deduktibo" izenez izendatua
izan da. Beraren pausorik garrantzitsuenak hauxek dira:
1. Behaketak beti aurretik doaz, eta berek daukate azken hitza.
Experimentuetan zehazki hartu behar dira neurketak eta abar.
Neurketa hauekin bigarren pausoa eman dezakegu.
2. Ikusi dugunaren bidez, ondorio batetara heldu behar dugu. Hau
da, hipotesi bat bilatu behar dugu. Eta ondorio hau matemati
koki adierazi behar dugu. Honetaz, Galileok mundua Matematikaz idatzita zegoela pentsatzen zuen eta beti lege matematiko bat aurkitzea posible zela uste zuen. Eta gehiago: munduko legeak oso errazak zirenez gero, Matematika ere erraza izan behar zela uste zuen, nahiz eta ezkutua izan.
3. Berriz ere experimentuetara itzuli behar da eta aldagaiak a1
datuz, aprobak egin eta lege matematikoa ondo finkatu.
Zientzian lan egiteko metodo hau, benetan iraultzaileaizan
da eta iraultza hori bi puntu hauetan aurki dezakegu batez ere:
Fisika, eta bai beste zientziak ere, Galileogandik aurrera expe
rientzian funtsatu ziren eta Filosofiatik gero eta gehiagourrun
du ziren, alde batetik. Eta beste aldetik, zientziarekin batera Matematika agertzen da. Bi pauso hauk gaurko zientziaren aita
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Galileo dela esateko nahikoak dira, eta benetan zientziaren his
torian zehar honen antzeko beste aldaketa bat aurkitzea zaila da.

Beste izen garrantzitsu batzu
- Leonardo da Vinci
(1452-1519; italiarra)
Mundua •atematika berriaren hitzez azaldu nahi zutenen artean, lehenengoetako bat izan zen Leonardo. Beraren ideiak esko
lastikoak ziren, baina zenbait aurrerapen ekarri zituzten Mekanika eta Geometria aldetik. Mekanikan bere funtsezko axioma hau
xe zen: indarra, gorputzaren pisua eta abiadura proportzionalak
dira. Ideia honetatik hasiz, higidurari, palankari eta plano in
klinatuei buruzko ikerketak egin zituen. Halaber, neurgailu batzu hobetu nahi izan zituen: podometroa, erlojua, higrometroa..
Leonardoren garrantzia Matematikaren erabilpenean dago. Beraren
ondoko zientzilariak Matematikazko hizkuntza erabiltzen hasi zi
ren eta Descartesekin beste maila batetara heldu zen zientzien
eskailera.

- Tycho Brahe
(1546-1601; danesa)
Astronomo garrantzitsu bat izan zen. Beraren lan handienak
hauxek izan ziren:
. Neurgailuak hobetu egin zituen, batez ere erroreak txikiagotuz eta prezisioa emanez. Astronomiaren arloan, lan horrek go
gorki lagundu zuen aurrera jotzeko.
. Tychok behaketa sistematiko eta periodikoak egin zituen eta
honela zenbait problema ezezagun aurkitu zituen. Honela ere,
Astronomia asko aurreratu zen.
. Sistema astronomiko propio bat pentsatu zuen, Copernicorenean
zenbait oztopo, bai fisikoak, bai biblikoak aurkitu baitzituen.
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Beraren sisteman, Lurra zentruan dago eta inguruan Ilargia,
Eguzkia eta izarrak biratzen ari dira. Baina Eguzkiaren ingu
ruan ere ari dira biratzen planeta batzu.
Tycho Brahe behatzaile eta kalkulatzaile handia izan zen ba
tez ere.

- Descartes
(1596-1649; frantsesa)
Filosofia eta zientzia esperimentala banatzeko saiatu zen,
funtsezko problemak planteatuz eta ebazpenerako metodo berriak
emanez. Nahiz eta denbora pasa eta gero Descartesen teoria batzu erori, berak bi gauza garrantzitsu utzi zizkigun:
. Mundu fisikoarekiko aktitude berri bat, problemak matematikoki ebatziz eta Fisikaren eta Filosofiaren artean daudendesber
dintasunak argituz.
. Matematikazko teknika berriak, Fisikaren problemak aztertzeko.
Metodo garrantzizkoena geometria analitikoa da eta Newtonekin
eta Leibnitzekin gailurrera helduko zen hurrengo urteetan.

- Beste batzu
Garai honetan hasi zen Elektrizitatea eta Magnetismoa iker
tzen. Arlo honetako zientzilari famatuena Gilbert (1544-1603) izan zen. Astronomiaren aldetik, Giordano Bruno-k (1548-1600) ze
ruko gorputzei buruzko eztabaidetan ekinez parte hartu zuen, na
hiz eta ez zen ideia garrantzizkoetara heldu. Benedetti-k(1530-1590) Aristotelesen ideiak aztertu zituen eta erru batzu aurki
tu zituen. Cardano, Tartaglia, Ferrari, Vieta, Harriot, Girard.
▪

matematikari famatuak izan ziren. Filosofo asko izan ziren

zientzilariak, Filosofia eta zientzia nahastuta baitzeuden eta
problemak baturik agertzen baitziren.
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TEORIEN ARTEKO BURRUKA

Teoria berrien defendatzaile gogorrenak beraien egileak izan ziren, beren teorietan sinesten zutelako. Eta hau egiteko,
gauza bat egin behar zuten: elizaren doktrinarekin ados zeudela frogatu behar zuten. Gure zientzilari guztiak sinestuak ziren eta, nahiz eta teoria berriak erlijioarekin erlaziorik ez
izan, mende horietako gizartean elizak eragin handia zuen. Zail
tasun handi batetan aurkitzen ziren zientzilariak, teoria zien
tifiko haik ideia erlijiosoen bidez ezin baitzituzten aztertu.
Eta gainera, Inkisizioa tartea zegoen beti.
Beste burruka gogor bat, klasikoen jarraitzaileen kontrakoa izan zen, ideia zaharrak oso ezagunak agertzen zirelako; eta honegatik oposaketa handia agertzen zuten. Onartuak izateko, berrien jarraitzaileek kalkulu matematiko asko eman zituzten eta bai behaketa asko ere; baina betiko argumentuak zutik
geratzen ziren.
Azkenez, Astronomian batez ere, oso oposaketa handia ager
tu zuten ez erlijioso eta ez zientzilari ziren pertsonaia batzuk: astrologoek. Beren diruak arriskuan ikusirik, ahalegina
egin zuten, teoria berrien kontrako burruka egiteko. Baina azkenean oposaketa hau ez zen garrantzizkoena izan, gizarte hura
oso superstiziosoa izan arren.
Denborarekin oposaketa guztiak pixkanaka pikkanaka ahulduz
jQan ziren eta hurrengo mendeetan guztiz desagertu ziren, teoria berrien fruituak ikusten hasi zirenean.
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BIRPIZKUNDEA

Egitura sozialaren aldaketa
Birpizkundea feudalismotik kapitalismorako lehen pausotzat
har dezakegu. Monarkia absolutuak eta hiri-estatuak sortzen dira.
Merkataritzaren garapena
XII. mendetik zetorren merkataritza garatuz doa hirien garapenarekin batera. Erlijio-problema eta problema sozialabiide
ologia desberdinen arteko burrukaren frutua bezala sortzen dira.
Zientzia elizatik urruntzen da eta ideia berrien aurka gogorren
jotzen dutenak,eliza eta unibertsitate zaharrak dira.
Bidaiak eta beraien eragina
Bidaia luzeak hasten direla esan dezakegu, praktika-mailan
portugaldarrak lan handiena egin zutenak izanik.
Colonen bidaiak, Birpizkundearen izpiritua adierazten du.
Humanismoa
Aro honetan, norberaren klasikoen interpretapena sortzen
da. Erdi Aroko ideologiaren kontrako burrukak, norberaren morala sortzen du, eta honen ondoriozbizi-filosofia berri bat. Zien
tzi mailan, lan gehienak deskribatzaileak dira.
Baldintza sozialak zientzilarientzat
Zientzia eta artea birbaloratzen dira eta gerrarako indus
triak garatzen. Eskulangileen eta jakintsuen arteko kontaktua
agertzen da eta indar handiagoz.
Zientziaren aurrerapena
Botere ekonomikoa Ingalaterrara eta Holandara pasatzen da
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bidaiekin nabigaziorako behar ziren Zientziak garatzen zirelarik, Zientziak bere aplikazio-arloa aurkitzen du. Birpizkundea
azken batez mundu berriaren bila abiatzen da.
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ZIENTZIAREN EGOERA ETA INGURUKO GIZARTEA
Egitura sozialaren aldaketa
Birpizkundea (1440-1540), Europako egitura sozialaren alda
ketazko momentua dugu.
Erdi Aroko azken urteetan, hirietako bizitza, garrantzihan
dia harturik, feudalismoa menperatuz doa, eta jaun feudalek, no
labaiteko aldaketa soziala behar dute, beren ahalmen ekonomikoa
mantentzeko.
Baldintza hauetan, feudalismoa bere pribilegio politikoak
uztera beharturik aurkitzen da eta bere domeinu ekonomikoa zain
tzeko, errege bati uzten dio botere ekonomikoa. Gertakari honek,
bi motatako gizarteak sortzen ditu, nazio-estatuak eta hiri-estatuak.
Nazio-estatuen kasuan, gizarte-eredua monarkia absolutua
da. Izen honek, erregeen boterea handia zela pentsatzera eraman
gaitzake, baina hala ere, sasoi hartako erregeen boterea guztiz
zalantzagarri agertzen zaigu. Erregeak, jaun feudalekin (ekonomiaren jabeak) alde batetik eta hiriekin beste alde batetik jokatu behar du, eta honek zati eder bat kentzen dio bere boterea
ri. Hau guztiau da, erregeen I.ak ekintzabidea azaltzen diguna,
hots: Gaztelako Fernando I.aren edo Frantziako Frantzisko I.a
ren ekintza (edo bestela esateko Makiabeloren "Printze"-an ager
tzen dena). Dena den, hiriek gero eta indar handiagoa hartzen dute, eta honen ondorioz merkataritza eta bidaiak utzi-ezinezkoak bihurtzen dira, eta merkatu bakar baten beharra sortzen da.
Italia, Elizaren estatuek zatituta egonik, ez da bide hone
tatik abiatzen, eta hiriak dira indar handiena hartzen dutenak.
Hala ere, gizarte-eredu berbera dugu. Jaun batek du botere osoa
hiri bakoitzean, eta erregea ez bada ere, beraren ekintza erregearenarekin konpara genezake.
Ondorio bezala, Birpizkundean feudalismotik kapitalismorako
lehenengoko pausoa ematen dela esango dugu oraingoz.
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MERKATARITZAREN GARAPENA ETA NAZIOARTEKO EGOERA

Hirietako merkataritza XII. mendetik datorkigu. Hala ere,
momentu honetan hartzen du benetako indarra, bai hiri barnean
eta bai hirien artean ere. Europaren barnean bidaia komertzialak gero eta indar handiagoz egiten dira, eta Italiatik Herri
Beheretarako eta gero Ingalaterrarako bidea erabiltzen da normalean.
Italian prozesu honek ez du inolako problemarik sortzen Elizarekin, Elizak errenta handiak baitzituen. Beste herri batzutan berriz, problema handiak sortzen dira, bai erlijio-mailan eta bai gizarte-mailan ere. Elizaren ideologia Erdi Arokoa
izanik, ez da harritzekoa izango, aipatutako bi problemak, pro
blema berbera direla esatea. Erlijio-problema, gizarte feudala
ren eta hirien arteko burrukaren parte bat baino ez da; hau da,
sasoi hartan gertatutako erlijio-gerrek, bi ideologia desberdi
nen burruka adierazten digute, eta arazo sozialek sortutako ge
rrekin harreman handiak dituzte, beren sorreran behintzat. Honela, nekazarien gerra (1525-26), Frantziako erlijio-gerrak, Es
painiako komuneroak... problema berberak sortuak ditugu. Azkenean, jarrerak erradikalizatuz doaz eta bereizketa bat agertzen
da Europan erlijio-mailan.
Prozesu honek, Elizatiko zientziaren urrunketa probokatzen
du. Lehenago, lan zientifiko guztiak Eliza barruan egiten ziren;
orain berriz, errege eta hirietako jaunen gorteek, artistak eta
zientzilariak bultzatzen dituzte, zientzia elizatik apartekogau
za bihurtuz. Prozesu honen etsairik handienak, Eliza eta uniber
tsitate zaharrak dira. Unibertsitate zaharren asmoa, Erdi Aroko
zientzi ereduan irautekoa zen, eta bide horretan hasita, zientzia berriztatzeko egin ahal guztien kontra zeuden (Adibidez,
Frantziako Frantzisko I.ak 1530. urtean, "College Royale" zela
koa eratzea beharturik aurkitu zen, Sorbonan ematen ez ziren gaiak emateko).
.Elizaren aldetik, burrukabiderik garrantzitsuena Inkisizioa
dugu. Hala ere, alferrik gertatu zitzaizkion ahalegin guztiak,
Galileoren kasua aztertzean ikusiko dugunez.
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Galileoren desafioak, izugarrizko erasoaldi handia suposa
tzen zuen Aristotelesen logikarako. Kasu honetan jaramonik egi
ten ez bazen, zer gerta zitekeen beste gai batzutan? Honela,na
hiz eta Galileo dudaezinezko katolikoa izan, eta lagun eragindunak izan ere, beraren kontrako prozesua egin zen.
Prozesuko aktak gorde egin ziren eta sekretupean jarri izan ziren, beraien ondorioen beldurragatik, (dirudienez, Aita
Santua eta Erromako kuria beldurturik zeuden Elizako sektore
erreakzionarioengatik). Hala ere, prozesua ospetsu bihurtu zen,
eta giro guztietan Elizaren kontrako eritziak agertu izan ziren.
Dena dela, Galileoren prozesuarekin bultzadaederraemanzitzaion
zientzia esperimentalari, eta Copernicoren teoriak astronomo guztiek onartuta ikusiko ditugu ordutik aurrera.
XV. mendearen hasieran, merkataritza italiarren eskuetan
aurkitzen zen. Merkantziak, Ekialdetik ekarrita eta Italian banaturik, gero Alemanian, Holandan etaIngalaterran saltzen ziren.
Hau dela kausa, boterea herri hauena zen politikaren, ekonomiaren eta kulturaren mailetan. Mendearen amaieran berriz, nabigazioaren garapena zela eta, boterea itsas aldeko herrietara joan
zen (Lehenengoz Espainia eta Portugalera eta geroago Holandaeta
Ingalaterrara).
Honek guztionek, lehendabiziko inbertsio industrialak sortzen ditu eta nabaria dugu halaber, gerrarako industriaren gara
pena, hau da, metalgintza (burdingintza batez ere), bolboragintza eta alkohol batzuren destilazioa. Hain zuzen, gerrak, luzea
goak eta garestiagoak bihurtzen dira garai honetan; eta honek industria hauk bultzatzen ditu.
Azken batez, ekonomi arloan garapen handia sortzen dela esan genezake. Honen kausa ezin diogu ezeri eman, zenbatuezinez
ko hobekuntzei baizik, moldiztegiaren hazkundeari garrantzi han
dia emanez (Garai honetan ugari ikusten dira nekazaritzazko argitarapenak, adibidez).
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BIDAIAK ETA BERAIEN ERAGINA

Bidaiak, zientziaren lehendabiziko aplikazio kontzientea
dira, Ekonomiari lotuta zeuden, eta hau zela kausa, Alemaniaeta
Italia izan ziren azterketa teorikoak egin zituzten lehenak.
Praktika-mailan, portugaldarrak izan ziren garapen handiena lortu zutenak. Enrike nabigatzailearen gortean (1415-60) tek
niko juduek, arabiarrek, alemanek eta italiarrek, Atlantikotik
jadanik nabigatuak ziren kapitainekin batera, bidaietarako baldintzak eztabaidatzen zituzten; hau da, teoria eta praktika bil
du egiten ziren bidaiak prestatzeko. Guztiz baliogarri gertatu
ziren, adibidez, taula alfontsiarrak. Taula hauk, Levi-ren trigonometria erabiliz eginak ziren, eta Peinbach-ek (1423-51) eta
beraren ikaslea izan zen Regiomontano-k (1436-76) berrikusiak ditugu. Giro honetan sortzen da Ozeano Indikorako bide berribat
aurkitzeko asmoa. Bidaia hau egiteko lehendabiziko saioa 1488.
urtean gertatu zen; hala ere, heldu zen lehena Vasco de Gamaizan
zen, 1497. urtean.
Beste projektu garrantzitsu bat, Txinara Atlantikotik joatekoa zen. Projektu hau, Toscanelli-k(1397-1488) asmatutakoa da,
eta geografilari teoriko asko aritu zen lan honetan; hala ere,
praktikan jartzea zaila egiten zitzaion edonori. Herri-irudimenak esaten zuenez, gauzarik arraroenak gertatu ahal zitzaizkion
Atlantikoan zehar nabigatzera ausartzen zenari. Jendearen eritziz, gerta zitekeen azkenengo gauza, kontinente berri bat aurkitzea zen. Eta ostera, hauxe dugu Colon-ek lortu zuena.
Colonen interesa guztiz zientifikoa ez bazen ere, portugal
darrek egindako bidaiekin konparatuz, beraren bidaiak ezaugarri
berriak ditu. Esan dugunez, Colonek mundu eskatologiko berribat
aurki,tzeko esperantza zuela dirudi; hala ere, ordurarte egindako bidaien egiturak apurtu egiten ditu, eta ezagutzen ez duen mundu baterantz abiatzen da. Azken batez Colonek, Birpizkundeak
berak egiten duena egiten du: hau da, Natura ezagutzeko eta men
peratzeko bide berriak (edo agian norberaren bideak) bilatu zituen.
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Colon ez zen inoiz ere iritsi mundu berri bat aurkitu zue
la jakitera. Italiako Americo Vespucio izan zen horretaz kontu
ratu zen lehena. Honek ere mundu osoari bira bat emateko asmoa
zuen, baina J. Sebastian Elkanok lortu zuen azken hau lehendabizi.

ZIENTZIAREN FUNTZIOA ETA KONTSIDERAZIO SOZIALA
Humanismoa eta bizi-filosofia
Birpizkundea, gutxiengo batek aintzinekotasun klasikora itzultzeko egiten duen saio bat da, pentsaera-mailan batez ere.
Ordurarte, klasikoak Erdi Aroko pentsaeraren bidez adieraz
ten ziren. Birpizkundean, berriz, sorrerara itzultzen dira eta
ez dituzte Platon eta Aristoteles bakarrik aztertzen, Demokrito,
Arkimedes eta beste ere baizik. Humanismoa, Italian sortzen da
Bocaccio eta Petrarca-rekin. Hemen, edertasuna hartzen da balore garrantzitsuen bezala. Geroago, Ipar Europara hedatzen delarik, sakonago bihurtzen da eta bizitza pertsonalagoren direkzioan transformatzen du pentsaera erlijio-mailan batez ere. Feu
dalismoarekin zerikusirik zuen guztiaren kontrako pentsaera sor
tzen da; hierarkia eta Elizaren kontrako pentsaera, azken batez.
Herri batzutan, norberak Biblia interpretatzeko mugimenduE_
eta hari lotuta norberaren morala bultzatzen zuen mugimenduasor
tzen da. Feudalismoaren kontrako erreakzioa izugarri handiaizan
zen eta azkenean, Eliza bera ere aldatzera beharturik aurkitu
zen, ia erreformatzaileek eskatzen zuten neurrian.
Herri guztietan, aldaketa handia gertatzen da bizi-filosofian, aldaketa kontzientea gainera. Bizitza orainaldiari begira
aztertzen zuten; ez zuten etorkizunagatiko inolako beldurrik,
eta sasoi horretako gizakia "liberala" dugu. Plazer fisikoari
garrantzi handia eman zitzaion. Ahal zen guztia lortzea zuten
sasoi hartakoek helburutzat, eta horretarako behar zuten dirua
lortzeko, edozein metodo onartzen zen, bai merkataritza eta bai
indarkeria bazen ere.
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Zientzia eta arte-mailan ahalegin garrantzitsuena mundua
deskribatzen aritu zena dugu. Lan deskribatzaile asko sortzen
da eta honek, nahiz eta oraindik kritika sortua ez zen, bidea
irekitzen die hurrengo mendeko eztabaidei, pertsona batzukpen
tsabide hutsean jartzea posible eginik.

Zientzilarientzako baldintza sozialak
Lehenago aipatu dugunez, dirua beharrezkoa da sasoi honetan, eta honen ondorioz, artisten eta teknikoen lana birbalora
tu egiten da. Erdi Aroan, eskulanak mespreziatu egin ziren.
Orain ostera, aro klasikoan bezala ez bada ere, eskulanek gero
eta indar handiagoa hartzen dute. Aberastasunerako eta luxurako
ziren arteek, loraldi handia ezagutzen dute; pintura, eskultura
eta arkitektura berriro garatzen dira. Halaber, arte berriakdei
ditzakegun buztigintza, ehungintza eta beiragintza garrantzizkoak bihurtzen dira, denek aro klasikoan baino proportziotxikia
gotan, baina originaltasun handiagoz.
Beste alde batetik gerrarako behar ziren industriak ditugu,
eta hauxek dira benetan garatzen direnak, hau da, meatzaritza eta metalgintza. Dena den, industria hauei dagozkien lanak birbaloratu egin ziren, gizon libreek (eta ez morroiek aro klasikoan bezala) eginak baitziren, beraien egoera ekonomikoa eta so
ziala hain desberdin ez izanik gobernatzaileenarekin konparatuz.
Adibidez, Erdi Aroan Florentzian, artistak, medikuen eta merkatarien gremioko azpipartaideak ziren, eta eskultoreak igeltsarienekoak. XV. mendearen hasieran, ostera, artistak erregeeketa
Aita Santuek zainduta zeuden, nahiz eta askotan kobratzea zaila
egiten zitzaien.
Eskulangileen bizimoduaren gorakadak posible egin zuen as
paldian galdurikako kontaktua: eskulangileen eta jakintsuen arteko harremana. Biok, zereman garrantzitsua zuten elkarte honetarako; batzuek Erdi Aroan ageritako teknikak eta besteek klasi
koen jakinduria eta arabiarren kalkulu-metodoak.
Elkarte honetarako denbora behar izan zen, baina pixkanaka
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harremanak zabalduz joan ziren giro guztietan, eta osagaiak na
hasturik egon zirenean, Birpizkundearen lorpenik garrantzitsue
na aurrera eraman zuen: Munduaren eta Naturaren domeinua, berraurkitzea.

Zientziaren aurrerapena Birpizkundean
Ekonomian, Birpizkundearen efektuak garbi-garbiak dira,
hots: ordurarte ekonomiaren jabeak izan ziren Venezia, Genova
etab, hondatu egiten dira, beraien boterea Espainia eta Portu
galera pasaturik. Lurralde hauen ekonomia abel hazkuntzan eta
Amerikatik ekarritako urrean oinarriturik zegoen, eta Ingalate
rrara eta Holandara bidaliriko artzikina, gero ehun eta jantzi
formaz garestiago erosteko erabiltzen zuten. Azken batez, Inga
laterran eta Holandan gertatzen baita ekonomiaren eta industri
gintzaren garapena.
Zientziaren aldetik garapen handiena ematen da. Lehendabi
ziko bidaien arrakastagatik, itsasuntzien eskaria handitu egiten da. Izarren higidurak balore ekonomiko bat du orain, eta honela, Astronomia galtzeko arriskutik atera zen. Klase sozial
berri bat sortu zen (eskulangile jakintsuak) Matematika erabiliz iparrorratzak eta mapak egiteko gai zena.
Beste aldetik, bidaietan aurkitutako zibilizazioek (Asian
eta Amerikan batez ere) pentsa erazi egiten diote gizonari, ain
tzinekoek pentsatu ere egin ez zutena: mundu berri bat lortzea.
Birpizkundea hasi zutenek, mundu berri bat espero zuten, eta
XVI. mendearen hasieran lortua zutela esan dezakegu.
Zer lortu zuen, ba, Birpizkundeak? Filosofian, lehendabiziko lana apurkorra izan bazen ere, aintzineko pentsatzeko era
desegokia zela frogatu zuen, eta problema batzuri erantzunik eman ez arren, hurrengo mendeko burruka ideologikorako bidea ireki zuen. Zientziaren arloan zientziak behar zuen aplikapena
eman zion. Bidaien arrakastek, arlo bat prestatu zioten nabiga
zioari, eta halaber, beronek, Astronomia behar zuen garatzeko.
Mekanika beharrezko bihurtu zen merkataritzarako eta gerrarako.
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Pixkanaka zientzia gizarte hartaz jabetuz joan zen, utziezinez
ko elementu bat izatera iritsi arte. Ordutik aurrera, zientziak
zientziaz beharturik dauden arloak biltzen ditu eta bere kutsua
uzten hasten da gizartean.
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NEWTON-EN MENDEA

FISIKAREN ALDAKETEN FAKTOREAK
- Faktore orokorrak
- Zientzi giroa
TEORIA BERRIAK
- Isaac Newton
. Higidurari buruzko teoriak
. Biraketa-higidura
. Grabitazioaren legea
. Newtonen beste zenbait ekarpen
. Newtonen garratzia zientziaren arloan
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NEWTONEN ERAGINA
- Philosophiae Naturalis Principia Matematica
- Newton eta Aristoteles
- Newtonen eragina

ZIENTZIAREN INGURUA XVIII. MENDEKO LEHEN ERDIAN
- Zientzia eta industria. Teknika eta Zientzia
- Newtonen eragina
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- Mendearen hasierako pausa
- Zientziaren garapena Frantzian
- Zientzia Europako beste herrietan

FILOSOFIA BERRI BAT
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FISIKAREN ALDAKETEN FAKTOREAK

Nahiz eta Galileorengandik Newtonen "Principia" delakoa hel
du arte 44 urte bakarrik pasa, zientzia guztiz aldatu zen mendeerdi honetan. Zaila da, aldaketa honen faktore guztiak ikustea,
baina, beste aldetik, ba daude zenbait apunte, garbiak direnak,
Fisikaren giro berri hau azaltzeko.

Faktore orokorrak
Fisikaren historian - eta baita gizartearen historian-erra
za da zenbait garai oinarrizko aurkitzea, aldaketa esentzialetik
ikusita: greziarren aroa, XX. mendea... Ezin dezakegu kasualitate batetan pentsa aldaketa hauk azaltzeko, garbi diren faktore batzu baitaude.
mende honetan, arlo sozial, ekonomiko eta politikoetan birpizte handia gertatzen da eta birpizkunde honen ondorioek gizarte osoan eragiten dute. Zientziarekiko interesatuak diren gizon
asko agertzen dira: mezenak, eskulangileak, dirudunak, lanik egi
ten ez duten gizon aberatsak. Beraien burruka oso garrantzitsua
izan zen zientziaren aurrerapenerako.
Beste aldetik, elizak bere kontrola galdu zuen eta gizonek
ere erlijioari buruzko kuriositatea galdu zuten, "Berriranzko"
bidea errazagoa geratuz. Elizarekin lehengo gizonek zituztenpro
blemak, ba dakizkigu. Aldaketa honekin batera, gizonaren pentsa
menduko aldaketa handia dator: pentsamendua ireki egiten da eta
ikuspuntuak zabalagoak dira.
Errenaisantzarekin gizarteko izaera berri bat ere ba dator:
erabilkortasunaren aldeko mugimendua sortzen da, gizartearen zer
bitzuaren aldekoa ere bai. Itxura berri honek doktrina berrietan
(Filosofia, zientzia...) zuzenki eragiten du eta problemak beste
ikuspuntutik begiratuak dira.
Azkenez, beste faktore interesgarri bat ere aipatu behar da:
inprimategiaren etorrera. Inprimategiaren bidez ideiak leku bate
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tik bestera erraz doaz eta zientzilariek edonongo haize berrien
sormenaren berri laster dakite.

Zientzi giroa
Joan den puntuan aipatu ditugun faktoreak, urrunak bezala
kontsideratuak izan daitezke. Baina, zientziaren arloan guztiz
erortzen diren beste zenbait faktore ere ba daude. Zientzi giro berri bat susma dezakegu. Ikus ditzagunzeintzudiren giro berri honen punturik garrantzitsuenak:
- Galileorekin eta beraren denborakideekin sortu zen Filosofia
experimentala, osoki finkatzen da. Eta, gainera, zientzilari
guztiek onartzen dute Filosofia berri hau. Filosofia berriaren sorrerari beste faktore bat erantsi behar diogu: kualita
te hutsa aztertzeko metodoari buruzko nekea. Pasa diren urtee
tako lorpenak ikusita, fisikariek nahiago dute experimentatzea, pentsatzea baino. Eta honela lorpen berriak erraz datoz.
- Beste aldetik, problemak orain ongi planteatuakdira. Galileo
ren liburuetan adibideak ugari zeuden, problemak nola hartu jakiteko. Dogmak eta teoria ezexperimentalak mespreziatzen has
ten dira mende honetako gizonak, eta honekin batera, esan dugun bezala, erabilkortasunaren aldeko mugimendua doa. Honela
ikusi zuten zientzilariek, Matematika eta hipotesiak batera landuz oso fruitu handiak ekartzen direla.
- Mende honetan abantaila garrantzitsu bat aurki dezakegu, beste mendearekiko: tresna experimental eta matematiko hobeak.
Matematika experimentuarekin batera zihoan eta laster helduko
ziren lorpen berriak: Kalkulu Infinitesimala eta GeometriaAna
litikoa. Tresna fisikoen artean, garrantzitsuenak hauxek dira:
teleskopioa, mikroskopioa eta huts-ponpa. Neurri zehatzago eta
zuzenagoak egiteko, beste tresna berrien bila jarri ziren zien
tzilariak eta, bai noski, azkenean asmatu egin zituzten.
Faktore hauk guztiok eta mende honetako gizonen trebetasunak eta jakingura-izaerak' mende hau Fisikaren gailur garrantzitsu bihurtu zuten.

94

TEORIA BERRIAK

ISAAC NEWTON (1.642-1.727; ingelesa)
Woolsthorpen jaio zen eta nahiz eta ahul eta gaixoti izan,
Cambridgeko Unibertsitatean laster nabarmendu zen, Natur Zientziak ikasteko erraztasunagatik. 1.666. urtean pentsatuak zeuzkan bere teoriarik famatuenak eta bere Matematikazko irakasleak
katedra utzi zion, Newtonen etorkizuna ikusiz. XVIII. mendea hel
du ondoren, zenbait kargu ofizial hartu zituen, bere zientzi ikerketak ahaztuz. Beraren libururik garrantzitsuena °Filosofia
naturalaren printzipio matematikoak deitzen da eta Fisikaren historiako libururik handien bezala kontsideratua dago. Bertan
finkatuta daude ikerketaren lau oinarrizko lege hauk:
1.

Fenomeno naturalen kausa bakarrak, beren itxura azaltzeko
errealak eta nahikoak direla onar dezakegu.

2.

Efektu natural berdinek kausa berdinak dituzte.

3.

Gorputzen kualitateek, gure zentzumenek ematen dizkigutenbe
zala kontsideratuak izan behar dute: batak unibertsalak eta
inbarianteak; besteak aldakorrak.

4.

Experientzia irudimenaren gain dago beti. Edozein hipotesi
arraro eman ahal izan arren, bakarrik dira baliagarriakprak
tikan finkaturik daudenak.
Ikus daitekeenez, Galileoren bidea segitzen da lege haue-

tan, Fisikari aurrerapen handia emanez. Lege hauetan zehar zen
bait ideia funtsezkoetara heldu zen Newton.

Higidurari buruzko teoriak
Galileoren ikerketek higiduraren eta indarraren artean dau
den erlazioak erakutsi zituzten. Newtonek onartu egiten du Gali
leoren sistema mekaniko osoa eta bere pentsamenduaren bidez oso
tu egiten du. Newtonen higidurari buruzko teoriak higiduraren -

95

hiru legetan bildurik daude eta hauxek dira:
1. Legea.- Indarrik ez badago, gorputz guztiek beren higidura
kontserbatzen dute; hau da: partikula bat abiadura
konstantez higitzen baldin bada, abiadura konstantez
eta lerro zuzen batetan higitukoda. Geldirik badago,
geldirik geratuko da.
2. Legea.- Higiduraren aldaketa eta indarra proportzionalak dira. Hau da: higiduran aldaketa bat izateko, beharrez
koa da indar bat sartzea. Eta higiduraren aldaketa honek eta indarrak direkzio berbera daukate.

Bi lege hauk Galileorenak dira, baina Newtonek osotuegiten
ditu, zenbait definizio emanez: masa, denbora eta momentu linea
la (higidura-kantitatea bere hitzetan) adibidez.
Lege hauk axiomak bezala kontsideratu zituen Newtonek, hau
da, azalpenik gabe onartuak izan beharko liratekeen egiak bezala.
Mende batzu pasa eta gero, axiomak ez direla ba dakigu,sis
tema mekaniko baten ezaugarriak baizik. Nahiz eta unibertsalak
ez izan, izaki makroskopikoetan oso ondo betetzen dira, Newtonen
sistema mekanikoaren hipotesiak ere betetzen baitira izaki hauetan. Newtonek hirugarren lege bat ere eman zuen:
3. Legea.- Ekintza bati beti oposatzen zaio erreakzio berdin bat.
Honela bi gorputzen artean dauden erlazio fisikoakbe
ti dira bakoitzarekiko berdinak, nahiz lehenengoa bi
garrenarekiko, nahiz bigarrena lehenengoarekiko. Bakarrik indarraren sentidoa aldatzen da.
Beraz, indarraren definiziorik eman ez arren, Newtonek Mekanikaren oinarriak jarri zituen, etorriko ziren aurrerapenenga
koa emanez.
Gure mendearen hasieran, Erlatibitatearen jaiotzearen bidez,
Newtonen kontzeptuak baldintza batzurekin bakarrik direla onak
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dakigu. Baina higidurari buruzko legeek Mekanikaren aurrerabidea markatzen dute, Aristotelesen Fisikari buruzko ideiak guztiz aldatuz. Ikus daitekeenez, Galileoren bidean segituz, Meka
nikaren gakora heldu gara.

Biraketa-higidura
Fisikariek unibertsoko zenbait biraketa-higidura ezagutzen
zituzten jadanik, zeruan eta lurrean maiz ikertuak izan zirelako; Newtonek mota honetako higidurak ikertu zituen eta zenbait
definizio berritara heldu zen:
Azelerazio zentripetua: Gure kasu honetan azelerazioa bi osagaitan banatua izan daiteke: bata azelerazio tangentziala, edo tangentearen norabidea daukana; eta beste osagaiaazelerazio
zentripetua da, zentruranzko direkzioa duena.
Nahiz eta abiadura konstantea izan, gorputz baten higidura
ren direkzioa aldatzen baldin bada, Newtonen legeek indar bat egiten ari dela esaten digute: indar hau indar zentripetua da.
Honen arauera, indar zentripetua azelerazio zentripetuaren itxu
ran agertzen da eta bakarrik higiduraren direkzioa aldatzeko agertzen da.
Honegatik, indar zentripetua desagertzen baldin bada, higi
dura ez da zirkularra, lineala baizik eta gure partikulak tangentearen direkzioa segituko du. Beraz, bai indar zentripetua,
bai azelerazio zentripetua, biraketa-higiduraren eragileak dira.
Kontzeptu hauk biraketa-higiduraren oinarriak dira, gero
aurrerabide nahi lortu zutenak. Nahiz eta Newtonen denborakide
batek, Huy,gens-ek, argitaratu zuen lehenik teoria hau, gaurNew
tonen ideia originaltzat ezagutzen dugu.

Grabitazioaren legea
Newton heldu arte, nahiz eta zientzia itxura praktiko berria hartzen hasi, problema garrantzitsu zahar bat ebazpenik ga
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be zegoen: Eguzki-sistemaren egitura eta dinamika.
Baina problema hau ebazteko pausoak emanak zeuden Newton
zientzian sartu zenean: Astronomiaren arloan Copernicok,Keplerek eta Galileok eginiko ikerketek oso garbi utzi zuten grabitazio unibertsalaren legea lortzeko bidea.Bestezientzilaribatzuk
ere Newtonen bidean pentsatu arren, Newtonek pauso bat gehiago
eman zuen: kalkulu batzu pentsatu zituen eta teoria berri honetan aplikatu zituen, kalkuluak onak zirela azalduz. Bere erabidean, konkretuki, hurrengo puntuak segitu zituen:
Newton Keplerren legeetatik atera zen eta honela pentsatu
zuen: "dena gertatzen da, Eguzkiak planeta bakoitzarekiko indar
bat eragingo balu bezala". Etahau, zergatik?
1. Keplerren lege batek, ibilbideak launa izan behar duela esaten du. Honek esan nahi du, eragiten ari den indarrak zentra
la izan behar duela.
2. Beste aldetik, ibilbidea eliptikoa baldin bada eta abiadura
areolar konstantez gertatzen bada, higidurari buruzko ondorio hauk atera daitezke:

Kontsidera dezagun kasu konkretu hau: higidura zirkularra.
Hemen "abiadura areolar konstante" izateak, abiadura orbitala
ere konstante dela esan nahi du, edo planetak azelerazio normala daukala soilik. Higiduraren legeen arauera:
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3. Eta azkenez Keplerren hirugarren legeak esaten duena kontutan
hartuz:
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Hauxe da grabitazio unibertsalaren legea, matematikokiesan
da. Newton, beraz, ondorio garbi batera heldu zen: Keplerren legeak osotuak izateko, Eguzkiaren eta planeten artean daudenerla
zioek, zentralak, masaren proportzionalak eta distantziaren koa
dratuaren alderantziz proportzionalak izan behardute . Keplerren
legeetatik (zinematikoak), beraz, lege dinamiko garrantzitsubat
atera zuen Newtonek.
Eta, arrazoi garbirik gabe, ondorio hau gorputz guztien ar
tean dauden erlazioetara zabaldu zuen, honela Lurrareneta sagar
famatuaren arteko intetakzioa, eta Eguzki-Lurraren artekoa gauza berbera zirela baieztuz. Honela Galileoren helburu bat betea
geratzen zen: zeruaren eta Lurraren Fisika batuaren izaera defi
nitzea.
Newtonen lege honetako ondorio zientifikoak asko dira. Adi
bidez:
. Ilargiaren higiduraren kausaren azalpena.
. Kometei buruzko definizio logiko bat eman dezakegu, Newtonengandik hasirik. Beraren denboretan, berriz, kometak kalteen zeinu garbiak ziren eta jendea beldurti zegoen haik gertatzean.
. Planeten itxura konkretua, lege honen ondorio bat da: honegatik ez dira esfera perfektuak, biratzen ari baitira.
. Mareen azalpena, Ilargiaren eta itsasoen uraren artean dauden
grabitatezko erlazioen ondorioak bezala.
. Planeta berrien aurkikuntza aurresanen bidez; eta gero, praktikan konfirmatuz.
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. Galaxiei buruzko teoriak.

• • •

Generalki gure gaurko Fisikan -ez bakarrik Astronomian- le
ge hau agertzen ez deneko arlo bat aurkitzea zaila da.

Newtonen beste zenbait ekarpen
Orain arte esandakoagatik, eta hori bakarrik kontsideratuz
ere, Newton Mekanika Klasikoaren eraikitzailea dela esan dezake
gu. Baina Fisikaren -eta zientziaren- beste zenbait arlotan ere,
oso teoria garrantzitsuak lortu zituen Newtonek.
Ikus ditzagun lehenengoz beraren lorpenak Optikaren arioan.
Cambridge-n oraindik ikaslea izanik, lente eta teleskopioz lan
egiten zuen. Geroago, prisma-jostailu baten bidez, koloreei buruzko ikerketak egin zituen. Baina beraren ideien argitarapenak
oso eztabaidapen gogorrak sorterazi zituen. Oposaketa handiaiku
siz, erdi sekretuz, ezer argitaratu gabe, problemak ebatziz segitu zuen. Beraren fruiturik garrantzitsuena, Optikaren arloan,
argi zuriaren konposaketaren aurkikundea da. Etxeko kasualitate
batetik sortuz, experientzia sistematiko gsko egin zituen, argi
zuriaren konposaketaren aurkikuntzara heldu arte. Honela, koloreak zer diren definitu zuen. Baina galdera garrantzitsuago bat
erantzunik gabe geratzen zen: zer da argia?
Newtonek ez zuen inoiz eman argiari buruzko definiziorik,
eta denbora pasatuz, aldatu egin zuen here teoria. Nahiz eta
uhin-teorian pentsatu (datorrenmendeaheldu arte, inork froga
ugari emanez ez zuen defenditu teoria hau) teoria gorpuzkularra
ren alde jarri zen. Mende hartako jakintzak Optikan, berriz, uhin-teoria eskatzen zuen, gaur dakigun bezala. Honegatik, zien
tzilari batzuk Newtonen argiari buruzko esanak Optikaren aurrerapenarekiko balazta bat izan direla esan dute. Baina, nork jakin dezake hori?
Matematikaren arloan Newtonen lorpen bat nabarmentzen da:
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kakalkulu infinitesimala, edo "fluxioen metodoa", beraren izena
erabiliz. Metodo hau magnitude bat aldagai batekiko aldatzen ari
denean erabiltzen da eta Galileoren zenbait problema eta, generalki, beste asko ebazten ditu. Gutxi gorabehera, gure gaurkode
ribatu eta integralen sistematizazioa da, gure gaurko itxuraedu
ki ez arren.
Kimikari buruzko zenbait ikerkuntza ere egin zituen Newtonek, baina ez zen gauza garrantzitsuetara heldu, beraren ideiak
pixka bat bide sasizientifikotatik abiatu baitziren: alkimiaeta
abarretik.

Newtonen garrantzia zientziaren arloan
Lehenengoz Newtonen lana ez zela guztiz originala, edo beraren iturriak aurki ditzakegula esan behar da. Hauda, adibidez,
Galileok asko eragin zuen Newton, "indar" eta "masa" definizioe
tan, eta zeruko eta Lurreko lege bakarren bila ibiltzean batez
ere. Halaber, Newtonen ideien iturri bat Descartes-engan aurki
daiteke. Beste aldetik, Keplerren eta Brahe-ren ondorio ugari erabili zituen Newtonek, eta bere denborakideenak ere bai.
Baina beraren ideien arrakastaren gakoa metodoan dago.
Einsteinek, Newtoni buruz hitz egitean, zera dio: "Natura liburu garbi bat besterik ez da; liburu honetako letrak lanik gabe
irakurtzen zituen gure pertsonaia honek", eta egia da.
Galileo metodo experimentala finkatu zuena izan bazen, New
tonek metodo experimentala eta Descartesen metodo deduktiboa na
hasi zituen, eta honela finkatu egin zuen zientzietarako metodo
baliagarria. Matematika eta experientzia elkarri lagunduz ari dira New€Cmen-gandik gaur arte.
Newtonen lorpenak sortu eta gero, gizonek izaki guztiak be
giratzeko ikuspuntu berri bat hartu zuen: arrazoiaren mendejaio
tzen ari zen, eta mundua eta bizia ideia mekanikoen multzo bate
tara erreduzituak izan zitezkeela pentsatzen zuten filosofoek eta, generalean, gizarteak.

101

Gaur, nahiz eta Newtonen zenbait errore jakin, teoria erla
tibista eta kuantikoaren sortzea pasa eta gero ere, Newtonen ga
rrantzia argi dago: gure teknikaren eta Fisikaren oinarriak
"Principia n izendatutako Newtonen liburuan daude eta Newtonen metodoak gaur bertan zutik dirau.
Honela, zientziaren bideak, Galileorekin bide zuzena hartu
zuena, bide handia egin zuen, lasterketa errazagoa egiteko tres
nak hartuz. Benetan, zientziaren historiako gailur garrantzizkoa da Newton.

BESTE ZENBAIT PAUSO GARRANTZITSU
Astronomia
XVII. mendean, Astronomia guztiz aldatu zen, Newtonen lorpenak plazaratu eta gero. Teleskopioa erabiliz, zenbaitaurkikun
tzatara heldu zen, baina Astronomiaren Dinamikan, grabitazioaren
legea aurki ondoren, jakintza guztiak zahar geratu ziren.
Problema bat zegoen mende honetan: fisikariek teleskopioz
nahiko ondo ikus zitzaketen zeruko gertaerak; baina oraindik te
leskopioa oso tresna desegokia zen. Traba hau zuzentzeko, zientzilariak zerbaiten bila bideratu ziren, eta lortu ere egin zuten: mikrometroa. Neurgailu honek, teleskopioaren birazko angeluak kontutan hartuz, nahiko ongi ematen zituen zeruko gorputzen
arteko distantziak. Huygens-ek, Auzont-ek eta Picard-ek Paris-en
egin zuten tresna hau. Pendulu-erlojuaren asmaketaren bidez, den
bora ere zuzenki neurtzen hasi ziren.
Neurgailu hauen bidez, planeten arteko distantzia batzu neurtu zituzten, nahiz eta XVIII. mendea heldu arte izarren arteko distantzia ezin neurtu. Bestalde, Jupiterren lau satelite
garrantzitsuneak aurkitu ondoren, argiaren abiadura kalkulatu zuen Cassini-k: beraren kalkuluen arauera: 310.000 Km/s. Nahiz
eta argiaren abiaduraren ideia berria ez izan, ordurarte inoiz
ez zen neurtua izan, arinegi ibiltzen zelako. Baina, lorpenhauk
guztiok kontutan hartu arren, grabitazio unibertsalaren legea
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izan zen aurrerapenik handiena Astronomiaren arloan, legea berez kontsideratua, eta beraren ondorioak ikusiz ere.

Optika
Optikan ere pertsonaiarik nabariena Newton izan zen. Baina
arlo honetan beste zenbait fisikari famatu ere izan ziren:
Grimaldi (1.618-1.663; italiarra).- Zientzilari hau, difrak
zioaren efektua azaldu zuen lehena izan zen. Halaber, koloreen
teoria ikertu zuen, baina ez zuen teoria egokirik eman.
Hooke (1.635-1.703; ingelesa).- Grimaldiren bidetik segitu
zuen ingeles honek, koloreen teoriaren bila. Prismez eta lentez
lan egin zuen eta bere ikerketan argiaren deskonposaketa ostada
rrarekin konparatu zuen, Argiaren teoria ondulatoriaren alde ida
tzi zuen, hots, Newtonen aurka, esan dugunez.
Huygens (1.629-1.695); holandarra).- Beraren ekarpenik garrantzitsuena, argiaren teoriaren arloan dago. Uhin-teoriaren sortzailea da eta liburu batetan ("Trait6 de la 1umi6re" sistematikoki defenditu zuen bere teoria. Descartes-ek, Newton-eketa
beste batzuk bezala, eterearen alde jarri zituen bere teoriak.
Espazio osoa ingurune mehe eta elastiko batez betea da: ingurune hau eterea da, argizko objektu batek-perturbazio batzu eragi
ten ditu eterean eta perturbaziohaukuhin esferikoen bidez heda
tzen dira. Teoria hau kontutan hartuz, nahiko ondo azaltzen dira argiaren propietate batzu: isladapena, errefrakzioa...
Baina Optikaren arloan ere, beste fenomeno batezaguna zen,
orduko uhin-teoriaren bidez ebazpenik gabe geratzen zena: polarizazioa. Hooke-k, zeharkako uhinen bidez azaldu nahi izan zuen,
baina azaldu gabe geratu zen.
Newton-en, Hook-en eta Huygens-en teoriak nahasiz, nahiko teoria on batetara hel zitekeen, baina, Newton-en jakindurian
finkatuta, teoria gorpuzkularra onartu zen, nahiz eta Huygens-ena hobea izan, ehun urte geroago Young eta Fresnel-ekin azaldu
zen bezala.
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Materiaren estruktura
Mende honetan materiaren estruktura atomoetan finkatu zuen
eta elementu kimikoak aurkitu ziren. Zientzilari honek greziarren teoriak birpiztu zituen, materia atomo multzo batez eginda
zegoela defendituz. Modu berean, gasei buruz lan egin zuen: pneu
matika, hutsa... Hemen zenbait kimikari gehiago aurki ditzakegu:
Torricelli, Pascal, Guericke, Mariotte, Gassendi, Mayow... Gasei
buruzko lanak geroko lan handiagoen bidea prestatzen ari ziren.

Matematika
Erdi Aroan zehar Matematika geldirik geratu zen,beti zientzia abstraktu bat bezala. XVI. mendean zenbait aurrerapen ekarri zituzten zientzilariek, beti Matematika abstraktuaren arloan.
XVII. mendean aurrerapen handia ematen da Matematika osoan,
baina Matematikaren mota aldatzen da: Matematika aplikatua jaio
tzen ari da. Eta Matematika Teorikoak baztertuak izan ziren. Men
de honetan fisikariak, experientzien datuek edo behaketen oharrek, Matematikaren laguntza behar zutela konturatu ziren; eta
honela hasi zen Matematika Aplikatua.
Konikak jadanik aztertuak izan ziren Erdi Aroan; baina orain
Astronomian erabiltzen hasten dira, Keplerren legeek eta Newtonen ondorioek horrela eskatzen zutelako.
Mende honetan, bestalde, indarrez jaiotzen dira Matematika
ren beste bi adar garrantzitsu: Geometria Analitikoa eta Kalkulu Infinitesimala.
Geometria Analitikoa Descartes-ek eta Fermat-ek aurkitu zu
tela esaten da, baina seguraski denbora hau baino lehen ere era
bilia izan zen. Teoria hau, laburtuz, Euklides-en teoria baina
beste ikuspegi batez ikusia dela esan dezakegu. Hau da: zirkunferentzia bat hartzen baldin badugu, adibidez, zenbait propieta
te ba dakizkigu, geometria zaharrak esaten baitizkigu. Baina mo,
du algebraiko batez jartzen baldin badugu, honela propietateeza
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gunak dakizkigu eta beste propietate ezazagun batzu ere lor ditzakegu. Eta modu honetaz, makur guztiak aztertuak izan litezke.
Geometria Analitikoaren metodoak, beraz, metodo zaharra baino indartsuago, laburrago eta sakonagoak dira; gainera egokiagoak
dira Fisikaren gaiak azaltzeko. Hemendik hartuzuen Newtonek zien
tziaren zaletasuna.
Kalkulu Infinitesimala mende honetako lorpen garrantzitsua
izan zen. Nahiz eta Newton baino lehen norbaitek (Cavalieri, Wa
llis...) froga batzu egin, Newton eta Leibnitz izan ziren beraren sortzaileak. Newtonek egin zuena esan dugunezgero, Leibnitzen ekarpenak aipatuko ditugu. Gutxi gorabehera Newtonenak dira,
baina beste izenez jarrita.
Leibnitz (1.646-1.716 ; germaniarra). Gizon honek zientzia
guztietaz lan egin zuen, baina Matematikan eta Filosofian nabar
mendu zen. Gure gaurko deribatuak eta integralak -gutxi gorabehera gure gaurko itxurarekin- azaldu zituela esan daiteke, ideia
Newtonena izan arren. Leibnitzen notazioa Newtonena baino hobea
da eta honegatik ezaguna da.
Bi zientzilari hauen denboretan, eta gero ere, oso eztabai
dapen gogorrak izan ziren beraren ikasleen artean: nor izan zen
Kalkulu Infinitesimalaren sortzailea? Gaur. ebazpen garbi batetara,
heltzea erreza da: Newton izan zen lehena, nahiz eta geroago ar
gitaratu; baina Leibnitz-en notazioa hobea da eta honegatik hau
tatua izan da. Baina bion lana garrantzitsua da Fisikaren etorkizunean.
Mekanika
Mende honetako -eta Fisikaren historia osokoa ere , Einsteinekinpertsonaj.a nagusia da Newton. Eta beraren lan-arloa Mekanikaizan
zen batez ere. Honegatik beste lan batzu azpimarratzea zaila da,
Newtonenarekin konparatuz txikiak direlako. Baina dena dela,izen
da ditzagun batzu: Hooke-ren lanak (indar zentrifugoariburuzkoak;
grabitaziozko pentsamenduak; elastikotasuna, eta abar); bestalde,
Borelli-k grabitazioari buruz lan egin zuen Newtonen legeak baino lehen; talden legeak (Wallis, Wren eta Huygens); Huygens-en pendulu erlojua... Ez zen, ba, Newton bakarra izan.
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NEWTONEN MENDEA
Birpizkundea bere lana eginik iragan da. XVII. mendeko bigarren erdia eta XVIII. mendeko lehena hartzen duen tarte honetan, Zientziaren finkapena gertatuko da. Izugarri garrantzizkoa
gertatuko da Newtonen eragina, aurrerago ikusiko dugunez., bai
Zientziaren beraren mailan eta bai filosofia eta ekonomiarenmai
lan ere. Azter dezagun, ba, mende honetan gertatu zena.

ZIENTZIAREN INGURUA XVII. MENDEKO BIGARREN ERDIAN

- Zientziaren adin-nagusitasuna
Garai honetan, Zientzia gaur denaren oinarria izatera eraman zuen prozesua bukatzen da. Birpizkundea honetarako bidea prestatuz joana zen, eta hau, berrogeitamar urte hauetan gertatu zen iraultza zientifikoari gertatu bazitzaion ere, kausa bakarra (eta ez garrantzitsuena ere) ez zela izan esan dezakegu;
prozesu hau benetan bultzatu zuena, gobernu egonkorren agerpena
izan zen (Ingalaterran eta Frantzian batez ere).
Ingalaterrako gerra zibilak, benetako iraultza sortua zuen.
Merkatari aberatsek, hirietako bizilagunen laguntzaz, garaile atera ziren monarkia eta aristokraziaren kontrako burrukan, bai
na talde hauk, laster hasi ziren barne-burruketan, eta azkenean,
Cromwel desagertu zenean, merkatariek eta nobleziak paktu bat -

egin zuten, Carlos II.a lehendabiziko monarka konstituzionalabi
hurturik. Aginte ekonomikoa merkatariena zen; hala ere, gerrate
tik aurrera, eskulanak indartu egiten dira eta eskulangileenkla
sea agertzen zaigu Ingalaterran. Honek guztionek, nabigazioaren
garapenarekin batera, asmakari mekanikoak bultzatzen ditu, eta
noski, Zientziaren garapena ere.
Holandak, aberatsa bazen ere, bere lehenengotasuna utzi be
har izan zuen mendearen amaieran. Gobernua, merkatari aberatsez
eta noblezia lurdunez osoturik zegoen, eta lehenagoko herri-laguntza desagertua zen.
Zientzilari garrantzitsuenek, Ingalaterran egiten zuten be
ren lana, eta dudarik gabe argitsuena zen Christian Huygens - ek,Pa
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risen egiten zuen berea, Frantziako Akademian.
Bestalde, hogeitamar gerraren ondoan (1618-48), Alemania
eta Austria ez zeuden guztiz errekuperaturik oraindik. Espainian eta Portugalen, Inkisizioak ezina bihurtzen zuen inolako
eginkizun zientifikorik, eta Suediak, Poloniak eta Errusiak,
indar militarra izanik ere, ez dute orduko zientziarako zerema
nik; lehengaien sortzaile besterik ez ditugu.
Frantzian beste alde batetik, iraultza ez zegoen oraindino eginda. Elizak eta feudalismoak beren indarra frogatua zuten. Nobleziak bere botere ekonomikoan amore eman zuen, eta os
tera, salbuespen fiskalak, pentsioak eta Versalleseko ikuskuzu
nak hartzen zituen. Boterea, erregearen eskuan zegoen, bainaes
tatuaren administrazioa guztiz burjesa zen. Egia esan, LuisXIV
-aren agintearen lehen partean (1661-83) soilik funtzionatu zuen
honek, baina hala ere, Frantzia Europako herririk handiena eta
indartsuena izanik, ez zen atzean geratu zientziaren alorrean
eta zientziaren fokurik garrantzitsuenetariko bat bihurtu zen.
Aurreko ehun urteekin konparatuz, XVII. mendeko bigarren erdia zientziarako bakezko aro bat izan zen. Garai horretan, ge
rrak ugari egon ziren, baina arraroa bada ere, gertakari honek
ez zuen ezertxo ere z±entzia eragin. Gobernu guztiek eta goiko
klaseek, interes berberak zituzten nabigazioan eta merkataritzan,
eta hau zela kausa, zientziaren garapenak, helburu praktikoetarantz jo zuen, lehen aldiz forma kontziente batez.
Nortzu izan ziren zientziari bultzada hori eman ziotenak?
Ez ziren izan gorte-gizonak eta ez unibertsitateetako irakasleak
ere, hauek guztiok printzeen dependentzia baitzuten. Ikerkuntzan
eta zientzian aritu zirenak "virtuosi" zirelakoak izan ziren.
Virtuosi-ak normalean merkatariak ziren eta beraiekordaindu behar zuten bere lan zientifikoa (egia esan, geroago benefiziohan
diak ateratzen zituzten). Erregeen babesa lor zezaketen, baina
ez zuten dirurik lortzen. Normala denez, merkataritzaren intere
sek bultzaturik, pixkanaka bilduz joan ziren eta azkenean,elkar
lanaren bidez, Natura menperatzeko asmoa sortu zuten.

107

Iraultza intelektuala
Garai honetako gizona nagusi sentitzen zen, bai Erdi Aroko
gizonarekin eta bai Aro Klasikoetako gizonarekin konparatuz. Ja
kintsuagoa edo hobea ez bazen ere, bizkorragoa zela sentitzen zen eta egin ahal zuenari begiratu beharrean, etorkizunean posi
ble izango zenari begiratzen zion. Hau da, progresuaren ideia agertzen zaigu era kontziente batez. Hala ere, progresuaren ideia
helburu bat besterik ez zen. Aurrerapen teknikoak ez ziren erabiltzen eta bizi-baldintzak ez ziren aldatu neurri nabari batetan.
Ezin pentsa dezakegu, beste alde batetik, zientzia teknika
hutsa zenik. Zientzilari experimentalak,aintzineko filosofoen primuak ziren, nahiz eta haien eritziak, Greziako filosofia Erdi Aroan erabiltzen zen moduaren kontrako burrukan sortuak ziren. Lehenago fase batetan, zientzia guztiz apurkorra izan zen.
Geroago, filosofi modu bat ematen saiatu zen, erlijioaren eragi
nez, munduaren sorreraren kontzeptua eta salbazioarena ikutu ga
be geratu ziren arren.
Iraultza zientifikoaren paradoxa zientzilariak ditugu. Zien
tziaren arloan ideia berriak sortu zituzten berberak, erlijioaren eta filosofiaren mailan kontserbakorrenak ziren. Hala ere,
zientziaren domeinu teologikoaren aroa pasatua zen, eta zientzia
ren bidea etengabeko progresu batetarantz abiatzen zen.
1690. urtearen inguruan zientzia etxe egonkor bat zela esan
dezakegu, "The Royal Society" eta "La Academie Royale des Sciencies" erakundeak oso indartsuak ziren eta botereari lotuta zeuden lotura pertsonalen bidez. Metodoa ezaguna zen eta berberaguz
tiontzat. Zientziaren oinarriak hor zeuden eta hor iraungo zuten.
Hala ere, egonkortasun honek bere arriskuak zituen, metodoaren beraren barruan: Aristotelesen ideiaren batek irauten zuen, eta
Zientzia, azpikontzienteko karga hori eramatera beharturik aurki
tuko zen ordutik aurrera.
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ZIENTZIAREN FUNTZIOA ETA EGOERA SOZIALA

Elkarte zientifikoak
Zientziaren fase honen ezaugarria, elkarte zientifikoen so
rrera da. The Royal Society eta La Academie Royale des Sciences
izenekoak, garai hartako problemarik garrantzitsuenei erantzuna
emateko jaio ziren, beraien lorpenik handienak lehergailu, arti
leria, nabigazio eta hidrodi9mikaren arloetan emanik. Elkarte
hauen sorrerak, zientzia kultur elementu bezala ezartzea ekarri
zuen. Erakunde hauk nolabait, aro berriaren profeten eraginez jaio ziren (hau da, Bacon...), baina batez ere, jadanik egiten
ziren zientzilarien bilera informalen erakundetzea dira.
Lehendabiziko elkarte zientifikoak, Italian jaio ziren (dei
Licei akademia Erroman (1600-30) eta del Cimento akademiaFioren
tzan (1651-67); bainagoizegiheldu ziren eta laster desageri zi
ren.
Jadanik aipaturiko Pariseko Academie Royale des Sciences
eta Londreseko The Royal Society direlakoek zorte hobea izan zu
ten. Zientzilarien bilerak informaletatik garatu ziren eta laster
Europako zientzifoku garrantzitsuena izango ziren.
Ordurarte Frantziako zientzilariek beren bilerak abokatu
baten etxean egiten zituzten, baina benetako zientzifokua fran
tziskotar baten gela izan zen. Marena izeneko honek, nahiz eta
zientzilaria ez izan, eskutitzen bidez, zientzilarien arteko kontaktua mantendu zuen.
Ingalaterran, gerra zibila 1645. urtean bukatu zenean,
zientzilari berriak biltzen hasi ziren. Lehenengoz, asteroko bi
lerak egiten zituzten. Geroago, Oxford-eko Unibertsitateko parlamentuaren erreforma zela kausa, hango katedra batzubetezituz
ten eta pixkanaka Robert Boyle, sir Willian Petty, Christopher
Wren eta The Royal Society-ren arrakasta segurutako zuen Robert
Hooke sartuz joan ziren, Oxford Aristoteles-en kontrako erasoal
diren fokurik handiena bihurtuz. Geroago, 1662. urtean elkartea
jaio zen.
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Zientzilari hauek, lehendabizi, bilerak egiteaz aparte, gu
tunak bidaltzen zizkieten kanpoko lagunei edo zientzikideei. Ko
munikabide eta argitapen zientifikoek hemen dute beren sorrera.
Elkarte hauen jartzeko erak, desberdinak izan ziren. Frantzian, gobernu zentralista edukirik, luxurako behar bezala ageri zen: Literatur edo Arte-Akademia zeuden moduan, Zientzi Akademia bat beharrezkoa zen. Ingalaterran berriz, benetakoindarra
noblezialurdunaketa merkatari aberatsek zuten, eta zientzilariek beren ikerketak eta kuotak ordaindu beharzituzten. Halaeta
guztiz ere, diru horrekin idazkariari ordaintzea ere zaila egiten zen.
Elkarteen ofizialtasunaren ondorio bezala, elkarte zientifikoetan ez da garai honetan politikaz edo erlijioz hitz egingo.
Frantzian, Elizak aristotelismoa abandonatu zuen eta Descartesen metodoa onartu. Ingalaterran, lehendabiziko zientzilarienna
hiaren arauera, ez zen gai istilugarririk aztertzen, zientzia eta filosofia aparteko gaiak bihurturik.
Interesgarri izango da, hasieran elkarte hauk frakasu bat
izan zirela esatea, hau da, Astronomian eta nabigazioan izan ezik
ez zuten aplikapenik lortu (Antony Deane-k 1666. urtean, itsasun
tziei buruzko azterketa interesgarriak egin zituen, baina egia
esan, berau ez zen garrantzitsua gertatu untziak egitekoan). De
na den, 1690. urtean elkarte hauk hilda zeudela esan dezakegu,
eta nolabait justifikazioa egon zen egin zitzaien kritikarako.
Azken batez, garai baten jakinnahiaren erantzuna izan ziren eta
hurrengo mendean birpiztu zirenean, birsortu egin zirela esan dezakegu.

Zientzia instituzio bihurturik
Elkarte zientifikoen lorpenik handiena zera izan zen: Zien
tzia instituzio bihurtu zen. Ordutik aurrera, zientzia instituzio bezala kontsideratua izango dugu. Elkarte zientifikoak, zien
tziaren epaimahaia gertatu ziren, eta berau, nahiz eta askotan
ideia irultzaileak kentzeko baliatu, positiboa izan zen, zientzilari eta kalakarien arteko mugak ezarri batzituen. Honi buruz,
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interesgarri gerta daiteke 1667. urtean Sprat apezpikuak idatzi
tako Royal Society-ren historia. Bertan, filosofia experimentalaren defentsa egin ondoren, elkartearen helburuak definitzen ditu, eta hitz egitekotan sinpletasunaren aldeko hitz batzuz bu
katzen du.
Elkarte hauek lortu zutena, zientziaren batasuna izan zen.
Garai hartako zientzilariak ez ziren ez fisikariakezkimikariak
ez ezer, "zientzilariak" baizik gehienbat. Gainera zientzia matematikoa eraiki zuten, batzutan matematikarekiko dependentzia
handiegia eduki arren. (Esate baterako, Havey-ren ikasle bat, gorputzaren glandulen funtzionamendua beren momentuen bidezadie
raztera saiatu zen). Azkenez, hirugarren batasun-faktorea tekni
ka izan zen. Zientzia garatu bazen, faktorerik garrantzitsuena
arazo teknikoak izan ziren. Arazo hauk askotan, grekoen eremuan
zeuden, baina beste batzuri ebazpen berriak eman zitzaizkien,
zientziari ere ebazpen egokia emanik.

NEWTONEN ERAGINA
Philosophiae Naturalis Principia Matematica
1685-86. urteetan Newton-ek bere

PhilosophiaeNaturalisPrin

cipia Matematica delakoa argitaratu zuen, horretarako Halley-ren
eragina beharrezkoa izan zen. Liburua Royal Society-k argitaratua izan zen, baina elkarteak diru gutxi zuenez, Halley-k ordaindu behar izan zuen. Newtonen lana, laster, zientziaren biblia
bihurtu zen, hango metodoaren ondorioengatik batez ere. Obra ho
nek ez dauka konparabiderik zientziaren historian zehar; agian
Euklidesen "Elementuak" eta Darwing-en "Espezien sorrera" konpa
ra litezke Newtonen lanarekin, Matematikaren arloan bata eta izandako eraginaren arloan bestea.
Newtonek, lan bikoitza egin zuen; alde batetik metodo zaha
rrak behera bota eta bestetik, bere metodoa ez bakarrik zuzena
baizik eta egokiena zela frogatu. "Principia" hauen parte luze
batez eg•iten duena, beraz, aurreko teoria behera botatzea da.
Honez gainera, Hidrodinamikaren oinarriak jarri zituen eta kalkulu-metodo bat zabaldu. Beroni esker, garai hartako zientzila-
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riek, edozein esperimentu egin zezaketen. Penagarria izan zen,
ilargiaren higidura estudiatzen saiatu zirela, eta hori eguzkisistemaren konplexuena izanik, ez zuten ezertxo ere lortu. Estu
dio hau benetan probetxatu zutenak, erlojugileak izan ziren.

Newton eta Aristoteles
Aingeruek Jainkoaren aginpean gobernatutako esferen teoria,
Copernicorekin hasi zen jausten eta Newtonekin bukatu zuen bere bidea. Newtonek, ez zuenplanteatu Jainkoaren eragina; ostera,
ate zabal bat utzi zuen honetarako eta ez zuen izan nahi istilu
gehiagotan sartzerik. Arazo batzu ebatzi gabe geratzen ziren, adibidez, planeten orbitak launak ziren eta ez zekiten zergatik.
Honi erantzuteko nahian, Newtonek zera esan zuen: Jainkoaren bo
rondatea horrelakoa zela.
Beste alde batetatik, aintzinekoek jarritako mundu estatikoaren lekuan, Newtonek mundu dinamikoa jarri zuen. Honek, nahi
eta nahi ez jendearen mentalitatean eragina eduki zuen. Jerarkia
ren ideia puskatzen amaitu zuen, norberaren bidearen mundua zabalduz.

Newtonen eragina
Newtonen eraginak, bere sistemak baino askoz ere denbora
luzeagoz iraun zuen. Egia esan zientziari buruz eraiki zuen kon
tzeptua, ez zen apurtu Einstein heldu arte.
Nahiz eta berak bere eginkizun-arloa beti zientzian finkatu zuen, beraren eragina politika eta erlijioaren arloan ereage
ri zen. Jakina, munduak lege matematikoen arauera irauten bazuen,
Jainkoaren existentzia dudagarria zen, eta, noski, berarengandik
zetorren autoritatea. Honela, Newtonen jarraitzaileenartean Voltaire konta dezakegu. Hau da, Voltairek, Newtonen ideietan oinarriturik, Frantziako Iraultzaren oinarriak planteatu zituen, eta
geroago, Ilustrazioaren bidez, Europa osoan eman zen aldaketa ideologikoarenak ere.
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ZIENTZIAREN INGURUA XVIII. MENDEKO LEHEN ERDIAN

Zientzia eta industria, Teknika eta Zientzia
Mende honetan, Teknikan, izugarrizko aldaketa ikusten dugu,
eta beronek, zientzian, bere eragina du. Askotan aurrerapen tek
niko bat zientziaren aurrerapenik gabe ematen zen, edo beste for
ma batez esateko, zientziaren aurrerapenik erabili gabe; hala ere, nahiz eta urrats bera emateko zientzia erabili beharrikedu
ki ez, arazoaurrikustezinakagertzen ziren, eta berauk ebazteko,
utziezinezko elementu bihurtzen zen zientzia. Esate baterako,ga
ragardoa etxean egitetik industrian egitera pasatu zenean, zien
tziarik gabe ebatziezinezko problemak sortu ziren. Dena dela,
Zientzia ez zen industriaren aurretik joan XIX. menderarte.
XVIII. mendearen hasieran, Iraultza Industrialagertatuzen,
eta honexek,zalantzarik gabe, Zientzi Iraultzarekin zerikusia
dauka. Alde batetik kausa-efektu erlazioa zela pentsatzekoarris
kuan gaude, baina egia esan, aldaketaren faktoreak bestelakoak
izan ziren. Hain zuzen ere, XVII. mendeko iraultza teorikoaizan
zen. Mekanika, Astronomia, Nabigazioa eta abar garatu ziren; XVIII. mendean berriz, Kimika, Teknologia eta orohar energiarekin zerikusirik duten zientziak ditugu garatu zirenak. Honenkau
sa, Kapitalismoak eskulanetan izan zuen eragina da. Hau da, ordurarte, eskulanak, eskulangileek eginak izan ziren, ordutik au
rrera ostera, industrian egingo ziren; eta honegatik gertatuzen
aldaketa handia.
Newtonen eragina
Lehenago ikusi dugunez, XVIII. mendean zientzian aldaketa
bat gertataen da. Zientzia instituzio bihurtzen da eta mende ho
netan egiten diren azterketetan, helburua ez da praktikotasuna,
zientziaren alde hezitzailea baizik.
Newtoni esker, Astronomia Matematikoa gai garrantzitsua bi
hurtu zen, Ingalaterran batez ere. Eta aurrerapen handirik egin
ez bazen ere, oinarriak jarri ziren, eta gerotxoago, Euler,
D'Alambert eta abar sortuko dira beLen generalizapenekin.
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ZIENTZIAREN EGOERA: MENDEAREN HASIERAKO GELDIERA
Mendearen hasierako pausa
Birpizkundean zientziak izan zuen garapenak (XVII. menderar
te iraun zuena), ez zuen iraunpenik ukan XVIII. mendean, prozesu
hau Ingalaterran nabariagoa izanik.
Neurri batetan beharbada, honen kausa zientziaren barnean ze
goen; Newtonen lanak, ezina egiten zuen inolako ahaleginik, lan
bukatua izanik alde batetatik, eta bere denborakideengandik zegoen distantziagatik bestalde. Baina beste alde batetatik arrazoi sozialak ere ba dira. Aurreko mendeko ekonomi modua (Zientziaren aurrerapenak erabiltzen zituena) desagertua zen. Ekonomiaren jabeek lurraren inbertsioak nahiago zituzten;etaehungin
tzarako eskumetodoak erabiltzen ziren.
Hala ere, aurrerapenak egon ziren eta orduko aurrerapenoro
korra txikia baldin bada, industriaren Iraultzan gertatutako al
daketengatik da.
Aldaketa bat nekazaritzan gertatzen da. Lehen aipaturikolu
rraren inbertsioa eta Londresen handipenak, nekazaritzaren gara
pena bultzatu zuten.
Meatzaritan ere, aldaketa garratzitsua gertatu zen. Harrikatzaren erabilpenagatik alde batetik, eta lurrin-makinarenagatik beste alde batetik, izugarrizko aldaketa sortu zen; dena den,
mendearen amaierararte ez zen benetako garapena gertatu.
Aurrerapen tekniko honek, Ingalaterrako Ipar eta Hegoaldea
ren arteko desberdintasuna ekarri zuen, eta batez ere, Eskoziaren altzapen kulturala. Eskozia, ez zen ordurarte besteakbezain
aurreratua, baina harrikatzaren erabilpena zela kausa, herriabe
ratsa bihurtu zen. Bestalde, kalbinismoagatik batez ere, lotura
kultural handiak zituen Holandarekin, eta Leyden-go Unibertsita
teko irakaslea zen Boherhan-ek (1668-1738) eragin handia eduki
zuen Eskozian. Dena den, Eskoziako Unibertsitateak zientzi zentruak izan ziren, Ingalaterran ez bezala, bertan heziketa-zentruak izanik.
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Zientziaren garapena Frantzian

Ingalaterra eta Eskozia industriaren Iraultzarantz hurbiltzen zirelarik, Frantzia bide tradizionalagotatik abiatu zen.
Bertan, eskulanen garapen nabaria dugu sasoi honetan, eta iraba
ziak Ingalaterran baino handiagoak ziren. Hala ere, makineriaez
da neurri handian erabiltzen, erregearenobrahidraulikoetan izan
ezik.
Frantzian sasoi honetan, zientzia garatzen da; aristokrazia aspertu batek bultzatua alde batetatik eta bestalde erdimai
lako klasearen protesta edo moda iraultzaile bezala. Sintomatikoa da, filosofia newtondarra sartu zuena, Voltaire (1685-1778)
izan zela jakitea.
Interes zientifikoaren parte eder bat, instituzioen kritika batetan erabili zen. Industriaren aldeko interesa ere agertzen zen, baina honek ez -zuen Ingalaterran bezala industria bat
sortu. Adibidez, Reaumur-ek (1683-1757) altzairuaren industriari buruzko ikerketa garrantzitsuak egin arren, berauk ez ziren
erabiliak izango ehun urte beranduagorarte; Ingalaterran gainera.

Zientzia Europako beste herrietan
XVII. mendean zientziak, Ingalaterran Frantzian eta Holandan egina zuen bere alorra. XVIII. mendearen hasieran ostera, Austrian,Alemanian eta pixka bat geroago Prusian, akademiakjaio
ziren.
Iparraldeko herrietan, Suezian eta Errusian alegia, zientzia beste ikuspegi batetik ikusten zen; zura, burdina, alkitra
na.... eta oinarrizko materialeak aztertzeko erabili zen, Errusiako Pedro Haundiak adibidez, Errusia independientea ikusteko
nahian bultzatu zen zientzia, eta arrakasta bere agintean bertan
ageri zen.
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FILOSOFIA BERRI BAT
Aztertu nahi izan dugun garaiaren amaierarekin batera, Zien
tziarentzat garrantzitsu den garai bat amaitutzat eman genezake;
Birpizkundea hasi eta orduan bukatzen zen garaia alegia. Lehena
go esana dugunez, Birpizkundeak Elizatiko urrunketa ekarri zuen,
Zientziaren arloan, noski, eta honekin batera pentsaera-mailakoa
ere. Aurreko mendean beraz, Elizatik aparteko Zientziaren eta Fi
losofiaren jaioera gertatu zen. Oraingo honetan berriz, oinarri
finko batetatik abiatzen ziren filosofoak; Elizaren eragina txi
kia zen jadanik maila honetan, eta bestalde, Newton izeneko ger
taera ezagutua zuten. Ez zuten Erdi Aroko mundua behera bota be
harrik, aurreko mendekoek egina baitzuten lan hura, eta beraz,
XVIII. mendeko filosofoek egin zutena zera izan zen: beren mundua eta beren jakinduria elkargarri bihurtzea.
Lehendabiziko urteetan, gauzak ordurarte egonak ziren moduan uzteko joera nabari zen. Zientzi mailan berrikuntza-ekarle
ziren batzuk, ez zuten filosofi mailako zenbait problema aztertu nahi, eta munduaren sorrera eta Jainkoarekiko menpekotasuna
zeuden moduan uzten zituzten (Leibnitz eta Loocke adibidez hola
koak ditugu). Nolanahi ere, beste filosofo berri batzu sortuz joan ziren, eta berauek, zalantzan ipini zuten ordurarte duda ezinezkoa izan zen. Hume-k, ezer ezin jakin zitekeela frogatuz
adibidez, arrakasta handia lortu zuen, eta Elizan nagusi ziren
dogmak zalantzan ipini ere. Halaber, Voltaire-k, Arrazoiareneta
Ondasunaren izenean, erasoaldi gogorrak egin zizkion Elizari.
Dena dela eta, hauxe esan dezakegu: XVIII. mendeko gizartea, interesa hartuz joan zen filosofi gaietan, eta bide batez
arazo sozialez kezkatuz. Beraz, ondorio bezala, mendean zehar
gertatu ziren aldaketa zientifiko eta filosofikoak Frantziako
Iraultzarako prestakuntza izan zirela esan genezake. Edo beste
la esanda, Frantziako Iraultza, aipaturiko aurrerapen zientifi
ko eta filosofikoen ondorioa dugula nolabait.
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I. FISIKAREN EBOLUZIOA

Mende oso emankorrak izan ziren hemenaztertzen hasteko garenak. Ez zen Fisikaren arloan ezer bereziegirik egon. Nolabait,
bi iraultzen artean kokatzen dira mende hauk, iraultza mekanikoa
ren eta XX. mendekoaren artean. Hala ere, berrikuntza izugarria
izan zen. Naturari buruzko Zientzian hasia zen, alde batetatik,
zabalkuntza eta espezializazioa, eta bestetik, joera bateratzai
lea, nolabait Newtonen Fisikaren eta XX. mendekoaren zubi.
Sasoi honetan lortu zuten maila zientifikoa eta zehaztasuna hainbat arlok, Termodinamikak, Elektrizitateak, Kimikak....;
sasoi honetan lortu ziren hainbat gauza garrantzizko: Maxwell-en
unifikazioa; Mekanika Analitikoaren lantzea, Kimikaren sistematizazioa, Mendeleiev-en taula periodikoa....
Beste mailatan ere ez zen kaskarra izan garai hau. Gizarte
mailan, iraultza liberala (Frantziako iraultza...); Ekonomiaren
arloan, iraultza industriala eta mundu modernoaren oinarria;
ideien munduan, liberalismoa, lehenengoz, teoria sozialistak,ge
ro; bizitzaren inguruan, Darwin-en eboluzionismoa, Pasteur-en la
na eta medikuntza zientifikoaren sorrera....
Ikusten denez, munduak aldaketa izugarria jasan zuen. Newtonen garaikideak, dudarik gabe, arrotz lirateke XIX. mendearen
bukaeran. Gauza guzti hauek elkarrekiko lotura anitz izan zituz
ten. Hori zertxobait aztertzen -Fisikaren arloan indar bereziz,
noski- saiatuko gara atal honetan.
Horretarako, lehenen Fisikaren arlo nagusiak aztertuko ditugu, eta gero berauek gizartearekiko izan zuten erlazioa eta eragina.

MEKANIKA
Mekanika Analitikoaren garapena
Newtonen garaietatik irten berriak, Fisikan mekanizismoa
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zen nagusi. Experientziaren arlo guztiak Mekanikaren bidez, eta
partikulen

jokoz azaldu nahi izaten zituzten.Horrela,mendehaue

tan eman zen lan handi bat, Mekanikaren garapenean emandakoa da.
Alde batetatik Mekanika bera garatuz, Newtonen formula soiletatik Mekanika Analitikoraino; eta bestetik, hainbat fluxu etereo
ren bidez-flogistoa, kalorikoa, eterea- experientziaren bestear
lo guztiak partikulen gorabeheren arauera azaldu nahiz.
Copernicotik hasita, eta Newtonen lanean bukatuta, Mekanikaren lehen sistematizazioa egina zen. Baina Newtonen lanak par
tikula soilen kasua aztertzen zuen. Egiteko zen, beraz, kasu je
neralagoen azterketa. Honek garapen matematiko zabala zekarren
berarekin batera, eta hauxe da mende hauetan zenbaitek egin zutena.
Bide honetatik Leonard Euler-ek -1707-83- eman zuen lehen
urratsa. Partikulen higiduratik gorputzen higidurara jo zuen,
baina kasu soilenean, gorputz zurrunaren kasuan. Berau 6 magnituderen bidez koka daiteke, 3 linealak, eta beste 3, orientazio-angeluak. Eulerrek, Newtonen formulazioan oinarriturik,gorputz
zurrunaren koordinatu generalizatuen gorabeherak segitzeko erre
gelak eman zituen.
Are lan zabalagoa egin zuen Joseph Louis Lagrange-k -1736-1813-.Matematikaria izanik gorputzen mekanika problema algebrai
ko soila bilakatu zuen. Lagrangek formulazio berri bat proposatu zuen, zeinean, kasu generalena azter baitzitekeen, bai gorputz batena, bai gorputz-sistema korapilatsuenena ere. Honetaz
gainera, eta akzio minimoaren printzipioa erabiliz, bere Mekani
ka Analitikoa osotu zuen, esan dugun bezala, edozein problemame
kanikoren ebazpena arazo algebraiko bihurtuz. Esatekoa da, hala
ber, akzio minimoaren printzipioa garai hartan bertan eramanaze
la Mekanikara.
Minimoaren ideia aintzina zegoen gauzatua Optikaren ereduan.
XVIII. mendean Maupertius-ek -1698-1759- sartuzuen Mekanikan,
arrazoi metafisikoak zirela medio -Naturak ez zuen inolako gastu
ezbeharrezkorik onartuko.
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Minimoaren printzipioan magnitude berri bat sartu zuen, akzioa
alegia:
2

ez baitzegoen beste magnitude egokirik, Mekanikan minimoaren
printzipioa bete zezakeenik.
Euler eta Lagrangeren lan prozesuari, William Rowan Hamilton-ek -1805-65- eman zion jarraipena. Lagrangeren formulazioa
ekuaziokanonikoenmoduraipinizuen, hau da, Newtonen ekuazioen
tankerako ekuazio batzurenbidez, baina partikulen propietateen
ordez, magnitude generalizatuak erabiliz -momentu eta indar generalizatuak-".
Astronomia
Zeruaren azterketaren problema, Newtonek hasia, Pierre Simon Laplace-k -1749-1827- segitu zuen, izugarrizko lan zabala
eginik, eguzki-sistema aztertzerakoan azaltzen diren mila problemen ebazpena eman nahirik -hala nola, eguzki sistemaren jato
rria, orbiten eliptikotasuna, itsasoaren gorabeherak...- .
Beste alde batetatik, behaketek informazio ugaria eman zuten urte haietan. Honetaz, Bradley-k -1693-1762- argiarenaberra
zioa behatuz, beronen abiadurak finitua izan behar zuela frogatu
zuen. Francis William Herschel-ek -1738-1822- , berriz, bi ekar
pen nagusi eman zituen: lehena, Urano planetaren aurkipena, garrantzizko gertaera berau, beste planeta guztiak aintzinatikeza
gunak baitziren -begi bistaz ikusten dira-; eta bigarrena, izar
finkoak deiturikoek elkarrekiko duten higidura. Honetaz, zenbait
izarrek, Ptolomeok emandako kokaketa zehatza ez zutela ikustean
konturatu zen. Behakuntza franko eginik, izar guztiak elkarrengandik urruntzen ari zirela ikustera heldu zen.
Garai hartan klasifikazioak egin ziren -bai izarrenak, bai
nebulosenak- 1838.ean egin zen izar batetarainoko distantziaren
lehen neurpen baliozkoa (Bessel-ek, Konigsberg-en), lurraren be
raren orbitaren bi muturretatik neurketak eginik -Kartografian
egiten den gisara- . 1846.ean Neptuno aurkitu zen, aurretik beronen izatea aurresanik, planeta ezagunen orbiten perturbazioak
azaltzekotan.

122

Azkenean, aipatzekoa da, Espektroskopiaren hasiera, batez
ere XIX. mendean emana, eta bertan hainbestek parte hartu zute
larik -Bunsen, Kirxhoff, Fraunhofer eta abarren izenak aurkitzen ditugu zientzia honen hastapenetan- .
Ikusten denez, ezagupenaren multzoa oso eta oso zabaldu
zen.

OPTIKA
Mekanika alde batetara utzirik, Optikaren ereduan sartuko
gara. Newtonek bere teoria gorpuzkularrari eutsi zion, eta Huygens-ek uhin-teoriari. Horrela geratu ziren gauzak, Young-ek in
terferentziaren fenomenoa aditzera eman zuenerarte. Interferentzia, uhin-teorian oinarritua bide zegoen, eta indarra eman zion
teoria horri.
Interferentziaren aintzindaria Young izan bazen ere, Fresnel-ek eman zion indarra'eta ongarritasuna orduko fisikarien
aurrean. Berau izan zen, orduko Optikak zeuzkan problemaguztiak
uhin-teoriaren bidez azaldu zituena, Islandia-ko espato delakoa
ren birrefringentzia barne -ez Newtonek, ez Huygensek egin ez
zutena-. Halaber, argiaren uhin-luzera neurtu zuen, interferentzi txantiloiaren arauera.
Ba zirudien teoria gorpuzkularra pikutara zihoala,etajoan
ere egin zen. Beste arrazoi bi ere izan ziren eztabaidan. Batetik, Fermat-en printzipioa -ibilbide laburrenena- bakarrik uhin-teoriaz zela azalgarria; eta bestetik, teoria gorpuzkularrak
errefrakzioaren arazoa azaltzeko, argiaren abiadura gorputz zeharkatuaren dentsitateaz batera handi zedin eskatzen zuen, eta
Foucault-ek alderantzizkoa frogatu zuen, hots, dentsitate handia
goko gorputzetan, argiaren abiadura txikitu egiten zela,alegia.
Diogun bestalde, c argiaren abiadura garai hartan izan zela neurtua. Lehenengoz, H.L. Fizeau-k neurtu zuen, eta gero Fon
caultek. Azken honek 298.600 km/sg. eman zuen ontzat, datu oso
ona -gaur egun pixkatxo bat handiagoa dela ikusi da-.
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BEROA ETA TERMODINAMIKA
Termodinamika, aztertzen ari garen garaiko Fisikaren adar
oso tipikoa da. Orduan jaio zen, orduan hedatu, eta azkenaldera
Fisikaren ardatz eta oinarri bihurtu zen. Lehen urratsetatik,
hau da, beroa lanetan bihurtzeko azterketatik,a~pausoetarar
te (XX. mendean sartzen direnak),Termodinamikak garai hartarako
oso tipikoa zen hedapena izan zuen.
Alde batetatik, ikusi dugunez, gizartearen arazoei lotuta
hasi zen gauzatzen, lurrin-makinaren arazoen inguruan, eta bai
beroa lanetan hobekien erabiltzeko nahian. Bestalde, hasiera ba
tetan sistema kualitatibo eta espekulatiboa zen, noski, beste ar
loak bezalaxe, Newtonen lanaren eraginaz, Mekanikaren bidetan
zehar abiatutakoa. Hor dugu, honetaz, Lavoisier-en kalorikoa.
Geroztik, sistema kualitatibo hura Fisikaren adar zehatz eta ku
antitatiboa bihurtu zen, azken formulazio orokorrenak Fisikaren
printzipio orokorrenetan sarturik, hala nola, Energiarenkontser
bazioa eta Entropiaren handitzerako joera.
Azkenez, Termodinamikak aukera eman zion orduko pentsalariei, mekanizismoa apurtu, eta beronekin batera, filosofia meto
dologiko guztia aldatzeko. Horrela, Mach-ek eta bestek, Neoposi
tibismoa eraikitzean, Fisika ideia intuitibo eta orokorretan,
eta kontzeptu neurgarrietan oinarritu nahi izan zuten, atomoei
eta fluido neurtezinei buruzko gorabeherak baztertuz.
Esan behar, hala ere, Termodinamikaren garapenean, zientzi
lariez gainera, industri gizonek dutela paper nagusia.
Beroaren inguruko azterketa lurrin-makinaren gorabeherekin hasiko dugu. Lurrin-makinaren ideia, hutsa erabiltzekosaioe
tan kokatzen da. Putzu bati konektatutako eltze bat berotan ipini
ko bagenu, lurrina irten eraziz, ondo hertsirik hoztuz gero, pu
tzuko urak gora joko luke sukzioz. Hor dugu, lehen saioetariko
bat, De Caus-ek egina, eta balio handirik gabekoa.
1712.ean, eta zenbait urratsen ondoren, baliozkoa gertatuko zen lurrin-makina bat lortu zen, Thomas Newcomen burni-sal-.
tzaileak egindakoa.
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Ordurarte, eta aurrerantzean iraultza industrialaren barnean ere, hainbat eta hainbat pertsona lana errazteko eta gizo
naren indarraren ordez lan egiteko makinak asmatzekotan aritu
izaten ziren. Horrela jo zen aurrera, Newcomen-en lehen makina
hartatik -aurretik beste batzu ere egon ziren; adibidez, Savery-rena; baina bere akatsen gorabeheraz, ez zen erabilkorregia
turbina eta barne-leherketazko motoreak asmatu arte, horrelahe
gazkinak eta automobilak posible bihurtuz.
Garapen praktiko honen inguruan, erabilpenak behartuta,mai
la industrialeko ekintzetan garapen teoriko eta zientifikoa eto
rri zen. Lehenengoz, Black-ek, "bero-materia" izeneko kontzeptua aztertzen ari dela, bero-kantitate berberak gorputz desberdinak T desberdinetara eramaten zituela ikusi zuen. Gainera elu
rra urtzeko,denbora behar dela eta beste ikusita, bero-ahalmen
espezifikoa eta bero sorra eman zituen aditzera, arazo hoien
azalpentzat. Aurkikunde honek berehala izango zuen aplikabide in
dustriala, Watt-ek ideia hauetan oinarrituta Newcomenen makinari egindako hobakuntzetan, berauk izan baitziren lurrin-makina
mehatzetatik beste hainbat arlotara eraman zutenak, ehungintzara eta abarretara.
Halaber, indar mekanikoa eta beroa gauza beraren aurpegiak
zirela ikusi zen, geroztik "energia" deituko zitzaionarena hain
zuzen. Honek zerbait eskatzen zuen oinarritzat. Eta bertan ager
tu zen Black-en "bero-materia", eta geroago Lavoisierren "kalorikoa", hots, beroaren hedapena eta harremana azaltzen zituen
fluido neurtezina. Aintzinatik suari lotuta agertzen zen guztia,
nolabait su horretatik aldenduz zihoan, espekulazioak iraun bazirauen ere.
Alderantzizkoa ere frogatu zen, lana bero

bihur zitekee

la,alegia. Rumford-ek egin zituen honi buruzko ikerketak, materiatik beroa mekanikoki lor zitekeela frogatuz,etageroagohauen
arteko erlazioa neurtuz. Kalorikoaren teoria pikutara zihoan.
Berriz ere indartu zen, era berean,aitzinatik zetorren beste ko
rronte ideologiko bat, hain zuzen ere, beroa higiduraz batzen
zuena, hau da, garai honetan, atomoen higiduraz. Orduan, ordea,
ez zegoen teoria alternatiboa finkatzeko behar adinako garapen
teorikorik.
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Hurrengo urrats batez Carnot dugu, eta beraren makina ter
miko itzulezina. Carnot makinen errendimenduaz arituzen lanean,
ikuspegi praktiko batez, ekonomia industrialaren hildotik. Erre
gai-kantitate zehatz batez makina bakoitzak zein lan egin zeza
keen jakin nahi zuen. Horrelakotan ari zela, bero guztia inoiz
ez dela lan bilakatzen ikusi zuen. Lana lortzean, beroa -"kalo
rikoa"- foko hotz batetara eramaten zen, bidean lana lortuz.
Beraz, parte bat galdu egiten zen halabeharrez. Geroagoneurpen
kuantitatiboak ere egin zituen, baina heriotze arinaz, galdu
egin zen beraren lana hainbat urtetan.
Atea zabalduta zegoen. Hurrengo urratsa ez zen pertsona
soil baten ekarpena izan. Zenbaitek eman zuten bide desberdine
tatik: lanaren baliokide mekanikoa, jadanik Carnoten lanetan
galdua zena, Robert Hayer-ek eman zuen lehenengoz, kontsidero
filosofikoetan oinarritu zelarik. Geroago, James Prescott Joule-k gauza berbera egin zuen, baina bide zeharo desberdinetik.
Jouleren lana praktikoa izan zen: lantzen ari zen motore elektrikoari errentagarritasuna eman nahian ziharduela, beroaren
baliokide mekanikoa aztertzera beharturik geratu zen. Lanari
eta beroari unitate zehatzak emanik -berak asmatua da kaloria-,
unitate hauen arteko erlazioa finkoa zela ikusi zuen, horrela
jadanik jakina zena -beroa eta lana trukakorrak zirela, alegiakuantifikatuz. Aurrerago jo zuen, azkenez, energiaren aurpegi
guztiak trukakorrak direla esanez, neurri finkoetan izan ere.
Energiaren kontserbazio-printzipioa gauzatuta zegoen. Etengabe
ko higidura ezina zen jadanik.
Urte berean -1847.ean- Hermann Von Helmholtz-ek txostentxo bat eman zuen argitara, non Joule heldu zeneko ondorio ber
beretara heltzen baitzen, baina bide teoriko batez, etengabeko
higiduraren ez4nean oinarrituta. Geroago, lord Kelvin-ek, "ener
gia" hitza erabiliz, energiaren kontserbazioaren printzipioa ze
hazki emango zuen -Julius Thomsen kimikariaren ekarpenaz osatua, beronek transformakuntza kimikoak printzipioan sartzekomo
dukoak zirela frogatu baitzuen.
Halaber, Kelvinek beroa neurtzeko eskala absolutua proposatu zuen, materiale orotatik independientea berau. Eskala ho-
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nek beroa atomoen higiduratzat hartzen zuen, eta Carnotek egin
dako azterketa batzuren bidez -273°-tan finkatzen zen zero absolutua, berau higidura guztiak desagertzen zireneko tenperatu
ra izanik.
Hau guztiau dela eta, garai hartan energia delako kontzeE
tua ardatz bihurtu zen Fisikan eta bizitzan. Ekintza guztiak,
gertaera guztiak energiari eta beroaren aldaketei loturik ager
tzen ziren. Energia kantitate konstantea zen, eta unibertsoko
prozesu guztiak, aurretik masarekin gertatzen zen modura, ener
giaren eta masaren birbanaketak ziren. Mekanikaren teoria zaha
rrarenak eta beroaren teoria berriak bat zetozten.
Mendearen erdialdera faktore berri bat agertuzenberoaren
teorian. Lanaren berotiko lorpenak, iturri bero eta hotza egotea eskatzen zuen. Baina tenperatura desberdinen berdintzerako
joeraz, ba zirudien noizpait unibertsoan ez zelalana lortzerik
izango. Gibbs-ek zioen bezala, berdinketa handituz doa; geroago Termodinamikaren 2. printzipioa deituko zitzaion honek, Uni
bertsoaren heriotze termikoa aurresaten zuen. Azken honekideia
okerrak ekarri zituen, energi iturri berri eta askoz ere indar
tsuagoak agertu zirenerarte.

ELEKTRIZITATEA
Hauxe dugu agian, garai honetako zientziaren ezaugarri
garbiena. Beste arloei beren garrantzia kendu gabe ere, Elektri
zitateak erdiko papera izan zuen; eta izango zuen XX. mendeko
iraultzei begira.
Ikusiko dugunez, Elektrizitatearen garapepak, teorikoak
zein teknikoak, beroarenaren desberdina denbidebateramanzuen.
Jadanik ikusia dugu beroaren zientziaren garapenaren prozesua
nola eMan zen. Bertan paper nagusia teknikariek eta lengileek
izan zuten, eta ez zientzilariek; Termodinamika, bizitza norma
laren etorriaren eraginez zabaldu eta garatu zen. Termodinamikak bere n aita n prozesu industrialetan, iraultza kapitalistan,
artisauen lanean du.

127

Elektrizitatearen prozesua bestelakoa da. Elektrizitatea
hasieratik da zientziaren fruitu; eta historian lehenengoz,
zientziak erakarritako industria pisutsu bat sortuko zen bera
ren inguruan.
Fisikaren adar honen hastapenak aztertzeko asmoz, atzera
goaz, garai honetatik kanpo, 1600. urterarte, Gilbert-ekorduan
De Magnete izeneko lana argitaratu baitzuen. Lan hau batez ere
Magnetismoaren ingurukoa zen, eta ez da harritzekoa: Magnetismoak ordurako gauza praktikoren bat emana zuen, nabigazioanera
bilitako iparrorratza alegia; eta halaber, ikusgarriagoa zen,
magnetikaren efektu iraunkorrak jadanik ezagunak baitziren. De
na den, bertan, elektrizitatearen arazoa ere aztertzen zuen zer
txobait, sustantzia batzuk elektrizitatea pilatzen dutela eta
besteek ezetz ikustean. Gilbertek sustantzia elektriko eta ane
lektriko izenak asmatu zituen -gaurko gure eroaleeta.dielektri
koak, noski-. Gilbert-ek elektroskopio xehe bat eraiki zuen;
baina ez zuen inoiz isolatu -ez baitzekien eroaleek karga pila
dezaten isolaturik egon behar dutenik-, aldarapena behatu ez
zuelarik.
Aurrera joaz, 1629.ean, Cabaeus-ek aldarapenarenberrieman
zuen, anbareak erakarriak ziren metale-hariek, behin anbarea
ukituz gero, atzerantz saltatzen zutela ikustean. Geroago, 1672.
ean, Von Guericke-k experimentu ikusgarri bat antolatu zuen, bi
ratzen zuen sufrezko esfera bat eskuaz igurztean, berau asko
kargatuz. Gorpuzkuluek gora eta behera saltatzen zuten, aldenduak eta erakarriak ziren heinean.
1675.ean Picard-ek fosforeszentziaren berri eman zuen, ba
rometro batek ilunetan argia eman zezakeela ikustean. Arazo ho
netan interesaturik, Hausbeck-ek zera frogatu zuen, igurzketak,
elektrizitatea sortzeaz gain, argi-efektuak agertarazi zitzakee
la (fluoreszentziaren aitzindari).
Stphan Gray-k berriz, 1729.ean, eroankortasuna aurkitu
zuen. Hainbat behaketen ondoren, elektrizitatea eroangarria de
la ikusi zuen, zeta-hari baten bidez, etxean igurzketaz sortutako elektrizitatea jardineraino eramanik. Horrela, nolabaitle
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hen telegrafotxoa egin zuen. Igurzketaz lortutako elektrizitatea eroangarria zen, eta halaber, gorputzetan pilagarria. Gorputzen banaketa garbi zegoen: "gorputz elektrikoak" eta eroaleak.
Dufay-k, 1733.ean, bi elektrizitate-mota daudela ikusi
zuen: bitreoa eta erretxinatsua , bata beira eta bestea anbarea igurtziz lortzen zirelarik. Honetaz, elektrizitatearen
azalgarri, bi fluido zeudela proposatu zuen, fluido hauk elkarrekin nahasirik zeudenez, elkarren efektuak neutralizatzen zi
tuztelarik. Horregatik deitu zien elektrizitate positiboetane
gatiboa. Igurtzimenduz, berriz, banagarriak ziren, elkarren ar
teko erakarpenak sortuz.
Franklinek berriz, elektrizitatea fluido soil batez azalgarriagoa zela zioen, elektrizitatearen bi aurpegiak beronen so
beratasun edo urritasunaren bidez azalduz.
1745.ean elektrizitatea akumulatzeko bi saio egon zirengu
txienez. Bata Von Kleist-ek egina, eta bestea, Husschenbroeck-ek Leyden-en egina. Elektrizitatea kondentsadore batetan (hau
da, bi eroale-xafla, tartean isolatzaile-xafla batekin) pila zi
tekeela ikusi zuten. Leyden-eko botila deritzona sortu eta hedatu zen. Sasoi hartan jostagarria zen elektrizitatearen arazoa, eta horrela zabaldu zen han-hemenka.
Orain Benjamin Franklin-en ekarpen nagusia datorkigu. Bere teoriaren arauera azaldu zuen Leydeneko botilaren arazoa,
hau da, elektrizitatea fluido soil bat zela onartuz. Eta eroan
kortasuna aztertuz, zerera heldu zen, tximistak eroankortasun
elektrikoaren aurpegi bat zirela ikustera, laborategietakotxis
pa elektrikoei lotuz. Eta frogatu ere egin zuen, kometa batez
txirnista batbereeskuraino eramanik. Experimentu ondo mingarria,
baina oso baliozkoa; lehen ere Von Kleistek, elektrizitatea pilatzerakoan, deskarga bat jasan zuen, hura artifiziala, gerozti
ko zartaden aintzindari. Hortik atera zuen Franklinek, eliz dorreetan eta, tximistorratza ipinirik, tximistaren ondorioak eze
rezta zitezkeela, berehala praktikara eramanik. Hauxe izan zen
elektrizitatearen zientziak bizitzari emandako lehen aurrerape-
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na. Honetaz, Franklinen ohorea zabaldu zen, aurretik bere azal
pen teorikoetaz, mundu zientifikoan irabazia zuena.
1766.ean, Prestley-k eroale baten barruan kargarik ez dagoela frogatu zuen. Karga guztia gainazalean pilatzen da. Grabitatearekiko analogia erabatekoa. Beharrezko bide zen, indar
elektrikoak ere distantziaren karratuaren alderantziz proportzionala izatea. 1771.ean Cavendish-ek experimentalki baieztu
zuen, eroale baten barruan kargarik ez dagoela. 1785.ean, Char
les Augustus Coulomb-ek, iparrorratza hobetu nahian, oso tresna fina asmatu zuen: tortsio-balantza. Honetaz neurri kuantita
tiboak egin ahal izan ziren, fluido misteriotsu eta neurtezin
hura matematikaz menperatuz. Aintzinatik susmatzen zena zehaztu zuen Coulombek: indar elektrikoek, grabitatorioek bezalaxe,
distantziaren karratuaren alderantziz proportzionalak dira. Cou
lumben legeak oinarri matematikoa ipini zion elektrostatikari.
Geroago Gauss-ek, Poisson-ek, eta horrelako matematikariek garatu zuten Coulomben teoria.
Hona heldurik, karga estatikoen azterketa oso aurreratuta
zegoen, eta arlo honetan ez zen aurrerakada haundirik agertuko.
Beste arazo batzu jaiotzeko ziren, ordea. Hurrengo pausoakgaur
Elektrodinamika deritzogun arlotik etorriko ziren.
Garai hartan, fisikariak animalien elektrizitateaz zeuden
kezkaturik. Leyden botila batek emandakoen oso antzeko deskargak ematen zituztela, eta elektrikoak izango zirela pentsatuzu
ten. Cavendish-ek 1776.ean torpedo-arrainaren eragin berbera
zen, larru bat Leyden botila bati konektatuz.
Gauzak argituz zihoazen. Azkenez Luigi Galvanik, mendearen
azken aldera, tresna elektrikoak eta prestatu animalak nahasirik, efektu fisiologikoak lortu zituen; horrela, igel-hankabat
artifizialki urkuzterazi zuen.
Aurrerago, Alessandro Voltak, Galvanik hasitako lana argia
gotu zuen, korrontea lortzeko ez direla animaliak behar frogatuz. Nahiko zen bi metale desberdin hezetan ipintzea. Horrela
abiatuta, azkenez, lehen pila elektrikoa eraiki zuen, Zn, pape
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ra eta Cu-zko xaflak elkarren jarraian ipinirik. Lehen zink-xa
fla eta azken kobre-xafla kable batez lotuz gero, harian zehar
etengabe zebilen korrontea.
Muntaia honek eredua eman zuen hurrengo elektrizitatearen
produzio-saiotarako, elektrizitatea horrelako sistemaz soilik
lortuz, dinamoak eta agertu zirenerarte.
Ohm-ek ideia guzti hauk zehaztu egin zituen 1827.ean, hiz
kera zientifikoa erabiliz. Intentsitatea, potentzialea eta horrelako hitzak agertuz zihoazen.
Hona heldu garela, garapena bide askotatik eman zen, Elek
trizitatea gorputz zientifikoan geroz eta gehiago sarturik. Adi
bidetzat, diogun ezen 1800.ean, Carlisle eta Nicholson-ek Voltaren pila batez ura bere osagaietan deskonposatu zutela, Elek
trokimika jaioeraziz, eta Elektrizitatea, orduan Kimikaren inguruan ematen ari zen iraultza pneumatikoaz loturik. Halaber
Davy-k, bide berbera erabiliz, Na eta K direlakoak aurkitu zituen.
Elektrizitatea kimikari lotuta agertzen zen; beroari ere,
erresistentzien arazoa zela eta. Baina, garrantzi handiena bes
te puntu batetan agertuko zen: Elektrizitatea Magnetismoaz lotu zuenekoan.
Oersted, Copenhaguen, 1820.ean iparrorratz bat korronteba
ten eraginaz okertu egiten zela konturatu zen. Aurkikunde hone
taz korronte elektrikoa eta imana elkartu egiten ziren. Horrez
keroztik, neurketa kualitatiboak egin ahal izango ziren, galba
nometroa erabiliz.
Bestalde, sortzen zen indarra zela eta eremu elektrikoaren
desbidapenaren azterketaz, Mekanikaren tresna matematikoguztia
aplikatu ahal izan zen. Problema bat sortzen zen, ordea: indar
ez zentralak agertzen ziren lehenengoz. Eremu eskalarrak eremu
bektorialari leku ematen zion.
Teoria, Gauss-ek, Ohm-ek eta Anpere-k zabaldu eta garatu
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zuten. Azken honek, 1820.ean egindako beste experimentu batez,
imanak eta korronteak baliokideak direlako frogaz, hurrengo
urratsa eman zuen: aintzinatik zen jakina bi imanen arteko era
karpen eta aldarapena. Orduan, iman bietariko bat korronte batez aldatu, eta efektu berberak iraun zirauen. Anperek pentsatu zuen, biak korronte izanik ere, bi korronteen artean indar
bat sortuko zela ere; pentsatu eta frogatu, aipaturiko 1820.ean.
Garapen honen ondorioz elektroimana agertuko zen -Sturgeon,
1823.ean- eta halaber telegrafoa eta motore elektrikoa (beronen oinarria orratz imantatu baten desbidapena da).
Hurrengo pausoa oso garrantzizkoa izan zen. Faraday-k pen
tsatu zuen, korronte batek efektu magnetikoak sortzen zituenbe
zalaxe, iman batek efektu elektrikoak sortuko bide zituela. Ima,
na eta korrontea hain antzekoak izanik, eta iman batek ondoko
burdin zati batetan magnetismoa sorterazten duenez, zergatikez
zuen korronte batek aldameneko zirkuitu batetan korronterik sor
tuko? Ideia hauk gauzatu nahiz, experimentu batez, zera ikusi
zuen, nahiz eta bi zirkuitu hertsiki elkarrekin jarri, ez zela
indukzioa sortzen; baina, korrontea hasi eta bukatzean, korron
tetxo bat sortzen zela 2. zirkuituan. Honetaz konturatuta, lanean ihardun zuen, korronte berria lehen zirkuituaren gorabehe
rak sortzen zuela ikusi zuen arte. Eta gauza bera gertatzen zen
iman baten mugimenduaz. Elektrizitateak magnetismoa sortzen
zuen bezala, magnetismoak elektrizitatea sortzen zuen. Aurkikun
de hau oso garrantzizkoa izan zen: iman baten mugimendu mekani
koaz elektrizitatea sortzen zen; erreketa baten indarra elektri
zitate bihur zitekeen. Honetan oinarrituta sortuko ziren ener
gi produkzio elektrikoa eta industria astun guztia, eta bai di
namoak eta abar; eta alderantziz, elektrizitatea indar mekaniko

bihurtzeak, motore elektriko guztiak emango zituen frui

tuak: tresnak,....
Faradayk bere fenomenoa, eterearen teorian sartuta, fluxu-lerroen gorabeheren arauera azaldu zuen, eterean zeharko uhinek behartutako fenomenoak zirelakoan.
Baina Faradayk ez zuen tresna matematikorik erabiltzen.
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Beraren intuizio-multzoari Maxwell-ek emango zion zehaztasun
eta forma matematikoa, teoria elektromagnetiko guztiaardatzba
kar batetan bilduz -oraindik elektroia eta beronen ingurua lan
tzeko ziren-.
Maxwell-en lanak uhin-teoria berriz ere indartu zuen, ete
re bakar baten beharra(i) frogatuz, argia eta uhin elektromagnetikoak berdinduz. Oszilazio elektromagnetikoek uhinak sortuko bide zituzten, hauetako uhin-luzera konkretu batetakoak soi
lik argia izanik. Azken hau Hertz-ek frogatu zuen laborategian
1887.ean. Hemendik sortuko zen geroago Irratigintza.
Azkenez, beste bi gauza aipatuko ditugu: hari inkandeszen
tezko lanpara -bonbila-, eta zentrale elektrikoak, biak Edison-en ekarpenak.
Panorama horrela zegoen gure mendearen ateetan, eta geroa
go egongo ziren aldaketen aurretik. Hala ere, orduan ez ziren
aldaketak aurrikusten, eta ba zirudien xehetasunak besterik ez
zirela falta teoria osotzeko.

MATERIAREN ESTRUKTURA. KIMIKAREN SORRERA
Fisikaren Historia azaltzen dugu saoia. Ezin bazter dezakegu, hala eta guztiz ere, sasoi honetako kimika. Pentsa dezagun Kimika Fisikatik, eta beronen adar baten gisara jaio zena.
Kimika Fisikaren guztiz desberdina zen. Fisikak izakera
zientifikoa aspaldi zeukan hartuta, eta metodo experimentala
segituz hedatzen zen. Kimika, berriz, beste maila batetan aritzen zen, superstizioaren eta misterioaren eraginak baldintzatuta. Sasoi honetan Kimika arrazionala sortuko zen, Fisikatik
sortu ere, esan dugun bezala.
Kimika arrazionala aurreko alkimia eta abarren

hildotik

urrundu egingo zen, Fisikaren eredura eta sistemara joaz. Orduan
izan zen, Fisika eta Kimika batera agertu zirena, eta askotan
fisikariak kimikari gertatzen zirena. Sorrera hau apurbatazter
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tuta, ez dugu hortan aurrera joko, orduan bai, gure eredutik
irtengo baikinateke.
Newton bera eta bere ondorengoak atomismoan kokatu ziren,
berau indartu egin zutelarik. Ba zirudien, berriro ere, gertae
ra fisiko makroskopikoek oinarrian atomoak zituztela. Joerahau
zientziaren maila guztietan agertzen zen.
Bestalde, Mekanikatik at geratzen ziren arazoak Mekanikara egokitzearren, zenbait fluido neurtezin asmatu eta onartzen
zituzten XVIII. mende hartan: flogistoa -erreketa-prozesuak
azaltzeko baliagarri zena-, kalorikoa -beroaren adierazpentzat
erabilia-, eta abar.
Kimikaren sorrera eta lehen urratsak, fluido hauen bazter
ketaren eta fenomeno horien gaurko tankerako azalpenaren sorre
raren prozesua dugu. Berau, nolabait, gai arruntak aztertuzlor
tu zen batipat, oraindik aztertzeko zeudenak: ura, airea, eta
abar.
Gure mendearen hasieran etereak bakarrik zirauen bizirik.
Prozesu hau zertxobait aztertzera goaz.
Esan dugunez, erreketa azaltzeko flogistoaren ideia erabil
tzen zen. Gorputz batek flogisto asko balu, ondo erreko litzate
ke, eta alderantziz era berean. Flogistoa pisu gabeko fluidobat
zen. Hori horrela, zenbait gas -garai honetan asmatutako hitza,
berau- isolatu ziren, eta aztertu ere. Prozesu honetan bota zen
atzera flogistoaren teoria, horrela iraultza pneumatikoa emanik,
eta Kimika arrazionalerantz abiatuz. Iraultza pneumatikoa, agian,
mende honetako gauzarik garrantzitsuena izan zen zientzi mailan.
Bide honetan lehen urratsa Joseph Black-ek -1728-99- eman
zuen, zeinek kareharriz lanean zebilela, CO 2 delakoa aurkitu
baitzuen. Berak "aire finkoa" eman zion izena.
Geroago Henry Cavendish-ek metaleak azidoetaz landuz,hidro
genoa aurkitu zuen. "Aire erregarria" eman zion izena.

134

Mendearen azken herenean gaude jadanik. Orain,

iraultza

pneumatikoari ekarpen nagusiak eman zizkioten bi izenak aipatu
ko ditugu: Joseph Priestley -1733-1804- eta Antoine L. Lavoisier -1743-94-.
Priestley gas desberdinekin aritu zen lanean; merkuriotan
biltzen zituen, eta horretan izan zuen laguntza handia:beraren
garaikideek gasak uretan biltzen zituzten, eta ezina zuten ure
tan disolbagarri zirenak urtu. Priestley-k gas berri asko aurkitu zituen, hots, HC1, S0

2 eta abar. Halaber, soda-ura asmatu

zuen.
Baina zerbait garrantzitsuago egin zuen: oxigenoa aurkitu.
Berak "aire desflogistizatua" deitu zuen, flogistoa atseginzue
la baitzirudien. Aurkikuntza honen ondoren zenbait datu lotuzi
tuen: landareek "aire deflogistizatua" botatzen zutela, uraren
osagarri bide zela, eta abar. Ez zuen, ordea, flogistoaren ideia
baztertu. Kimikan zenbait ideia zahar eta okerrek bizirik zirau
ten.
Lavoisier-ek lortuko zuen flogistoaren bazterketa, iraultza pneumatikoa burutuz. Beronen lana oso zabala izan zen eta
antzaz, beraren lanaren emankortasunak ba du zer ikusirik ontzi garbien erabilketaz -ordurarte, ezer gutxi zaintzen zenpun
tua-.
Lavoisierrek airearen azterketari ekin zion, lan kuantita
tiboa eginik. Lan honetan ari zela, masak prozesu kimikoetan
aldaezina diharduela frogatu zuen. Erreketan eta abarretanneur
tuak ziren masa-handiketak, airearen parte bat xurgatua zelako
gertatzen ziren: oxigenoa, hain zuzen ere.
Era berean, airea eta uraren konposatuak aztertu zituen,
lehenengoa7 7erbalt konposatna dela frogatn7 -gr pknPn garaiPta
tik airea elementutzat jotzen zen-, eta bigarrenaz, Priestley
eta Cavendish-en lana baieztuz.
Lavoisierrek lan zabala egin zuen, eta garrantzi handikoa,
batez ere, kimikak aztertzen zituen gaiak eta prozesuak elka-
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rrekin lotu baitzituen, sistematizazioa lortuz, eta Kimikari
teoria orokor baten babesa emanik. Kimika jadanik ez zen mila
daturen pilaketa bat, arlo sistematiko bat baizik: fenomenobe
rriak aur.resan zitezkeen.
Rumford-eko konteak -Benjamin Thompson, 1753-1814-,berriz,
kalorikoa baztertu zuen, beroa higiduraren ideiaz lotuz. Horre
tarako baliagarri gertatu zitzaion lana bero

bilakatzekopro

zesuen azterketa, eta bai ura eta honetaz lortutako izotzaren
pisuaren neurketa zehat.zak ere.
Rumford batez ere lan praktikotan aritu zen. Aipatzekoada
iraultza kimiko hark orduan bertan izan zuela eragin handia,
hainbat elementu berri aurkitu ziren neurrian, beroien aplikazioak lortzen zirelarik.
John Dalton fisikariak -1766-1844-, bere aldetik, gasen
ikerketa dinamikoa egin nahian, proportzio definituen legea ar
giagotu egin zuen, atomoen teoriaz sustantzia konposatuen izae
ra azalduz. Bide honetaz, elementuen pisuaren neurbidea lortu
zuen -berorien pisu erlatiboena, zehatzago esanda-.
Aurrerago beste makina izen ere agertuko zaizkigu Kimikaren hedapen eta normalizaketa-bidean. Prout-ek elementu atomikoen pisu guztiak haren atomoaren pisuaren araueraipinizituen,
hari funtsezko izaera emanik. Gay-Lussac-ek aditzera eman zuen,
elementu gaseosoen konbinaketan, bolumen-proportzioak beti zen
baki xeheen arauerakoak zirela.
Avogadro-k eta Canizzaro-k geroago, zera ikusi zuten, ten
peratura eta presio berberen pean, edozein gas desberdinetako
bolumen berberean, molekula-kopuru berbera dagoela -zeina"Avoga
droren legeaz" ezagutzen baita-. Beronen fruituz, baldintza fin
ko batzuren pean, gas-bolumen batetan zenbat atomo edo molekula dauden finkatzea etorri zen, Loschmidt-en zenbakia (gure ar
tean "Avogradoren zenbakia" ere esaten diogu) lorturik.
Lothar Meyer eta Dimitri Mendeleiev-ek -1834-1907- ekin
zioten elementuen klasifikazioari, azkenak "elementuen taula
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periodikoa n emanik. Harrez gero, elementu berriak aurresan zitezkeen, elementu ezagutuen arteko propietateak elkar lotu...
Bukatzeko, Pasteur Biokimikan, eta Keku16 Kimika Organikoan aipatu; hura, molekula asimetrikoak aurkitu zituena; azken hau, benzenoa azaltzeko eraztunaren teoria eman zuena.
Luzaro segi liteke horrelaxe, baina gehiegizkoa litzateke, gure helburua zein den ahaztu ez eginez gero.
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II. FISIKA ETA GIZARTEA

Zaila da orain hasteko den atal honetan ordena zehatzagor
detzea. Faktore asko daude mende hauetan, gorabehera asko, bai
gizartean, bai zientzian, bai bien arteko elkarloturan, gauzak
zailtzen dizkigutenak.
Dena dela, bertan, sasoi hura aztertzen saiatuko gara,eta
horretarako bi linea nagusi izango ditugu kontutan. Lehena, gi
zarteak edukitako gorabehera nagusiak, batzutan Fisikatik eta
Zientziatik nahikotxo urrunak badaude ere; eta bigarrena,gizar
tearen eta Zientziaren arteko harreman zuzenagoak, gizartearen
norabideen eta Zientziaren funtzionaketaren arteko harremanak
eta elkarrekiko eraginak.

NEWTON-EN ONDORENGO URTEAK
Hasi gaitezen esanaz, Zientzia mailan mende pare hau, hau
da, bi gertaera iraultzaileren arteko lan pilakor eta zabalkorra eman zuen sasoi hau, sasoi desarrollista bada ere, gizartearen beste maila batzutan sasoi zeharo iraultzailea dela.
Desberdintasun hau ez da, alde batetik, erabatekoa. Ezin
esan liteke Zientzian emandako gertakizunek es dutela, eta ez
zutela adibidez Newtonen mendean, gizartearen martxan eraginik, eta alderantziz. Orain bai, kronologikoki alde nabariada
go alor desberdinek edukitako ardatz-gertaeran artean. Fisikan
edo Zientzian -alde handirik ez zegoen orduan-, Newtonen geroz
tik, hau da, XVII. mendearen bukaeraz geroztik, Zientzianbehe
rakada ematen da. Zergatiak? Bat baino gehiago noski, bainana
gusia agian, Newtonen lanaren bukatutasun eta osotasun kutsuak
eragiten zuen ezin aurrera jotzeak. Hain zen handia beronen
prestigioa, zientzilariak -eta batez ere ingelesak, noski- ez
zirela gai sentitzen zientziaz aurrera jotzeko, Newtonen lana
kritikapean ipintzeko, eta abarrerako.
Bitartean berriz, beste arlo batzuk gertaera iraultzaileak
eta berrikuntzez betetakoak jasaten zituzten. Kontutan har de-
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zagun XVIII. mendean kokatzen direla, bai iraultza industriala,
bai nekazal industria, bai eta iraultza liberalak ere -frantsesa
Zientzian, halaber, gauza oso garrantzizkoak gertatu ziren
sasoi honetan -zabalean hartuz gero-, baina beste era batetakoak. Gertaera bateratzaile eta orokortzaileak batetik, hots,
Maxwell-en Elektrodinamikaren sintesia, Darwin-en bilakaeraren
teoria, edota Mendeleiev-en taula periodikoa. Eta gertaera banatzaileak bestetik, zientzia berrien sorreraz, eta zaharren
adarketaz: Termodinamika, Kimika...., sortzen dira (XX. mendean
joera hau aro nabariago gertatuko da, Zientziaren edukia izuga
rri zabal eta menperagaitza bihurturik, baina, era beran, arlo
guztien arteko hainbat lotura berri sorturik).

IRAULTZA INDUSTRIALA
Gorago aipatu dugun iraultza industrialaren hastapenaren
azterketan Zientziari buruzko hainbat datu eman diezazkiguke,
eta bide horretan saiatuko gara. Iraultza industriala, esan li
teke lurrin-makinaren esku etorri zena. Beraren inguruanhasten
dira agertzen Zientziaren bilakaeraren linea nagusiak. Lurrin-makina, gehien bat, Teknikaren lorpena izan zen, bainaberaren
inguruan Termodinamikak aurrerakada handia jasan zuen, lurrin-makinaren hobepenak, eta hobepenaren beharrak, Zientzia akuilutu baitzuen. Bestalde, orduan hain indartsu zen eta bihurtze
ko zen ehungintzak, beste Zientziaren alor berri baten sorreran
eragina edukiko zuen: Kimikarenean, alegia.
Hemen bilakaera esanguratsua aurkitzen dugu: Newtonen sasoiko zientzia tipikoki matematikotatik, hots, bizitza ekonomi
koarekin zerikusi oso motela zutenetatik, orain darabilgun sasoi honetararte, beste zientzia berri eta ekonomia eta industriaz lotuagoko batzutara jotzen da, Termodinamikara, Kimikara
eta abarretara, hain zuzen ere.
Orain bai, Zientziak ez du oraindik aurrelari-paperarik
hartu; bestela, atzetik doa; Zientziak nolabait konpontzailepa
pera hartzen du, sortzen diren problema teknikoak konpontzeko
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ahaleginetan -hala nola, lurrin-makinaren hobekuntzazkopausoak,
ehungintzan erabilitako tinte sintetikoen lorpena...-. Geroago,
gure sasoiaren atarian, XIX. mendearen azken aldera agertukoda
lehenengoz Zientzia Teknikaren aurretik, Elektrizitatea eta aba
rren garapenean, industria astunetan Zientzia aurrelaritzat ko
katzen delarik.
Berriz lehengora joaz, iraultza industriala gehixeago azter dezagun. Iraultza industrialaren zabalkuntza hain arinak,
esan dezakegu bizimodua guztiz aldatu zuela. Lehenengotan merkataritzaren haziketan hasi zena, geroago beste zenbait alorre
tara zabaldu zelarik -hala nola, garraioak, komunikabideak eta
abar-. Industria astuna indartu egin zen denboraz batera -iraultza industrial berak ekarritako lan-tankera dugu berau-, eta
bizimodua oso aldatu zen: alde batetatik hirietaranzko inmj.gra
zioa eta berorien handipena. Fenomeno hau posiblea gertatu zen,
nekazaritzak ere aldaketa oso handia jasan zuelako. Baserrian
eman zen nekazal iraultzak, bidezkoa bihurtuzuen, jende-kopuru
oso txiki batek hirietako populazio geroz eta handiagoa elikatu ahal izatea. Historian lehenengoz, mendebaldeko bertako herrietako baratzek gainprodukzio hain handiak ematen zituzten,
hiri berri eta handiak, jende bilketa hain handiak kanpotik eli
katuak izan zitezkeela.
Bigarrenez, garraioak arindu eta hobetu egin ziren. Lurrin-makinaren esku etorri ziren lurrinuntzi eta tresnak, geroago
barne-leherketazko sistemetaz aldatuak izango zirenak.
Azkenez, etxeetako bizitza bera aldatu zen ere, energiaren zabalketa eta banaketa etxebizitzetara heldu zirenekin batera. Azken honek makinizazioa berriz ere erraztu eta arinduko
zuen, lantegi txiki askok elektrizitatearen zabalketa hau apro
betxatu egingo baitzuten, askotan neurri txikietako lantokietan lurrin-makina bat ezartzea gehiegizkoa baitzen.
Bizimoduak berak, eta are eta gehiago, ekonomiak, ardatzez
aldatu zuten. Aldakarri nagusia ez zen harrezkero lurra, edota
jana, elikadura; energiak hartu zuen gako-papera, eta berarekin
batera ikatzak -azken hau, industria astun berriaren beharraz,
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eta egur nahikoaren faltaz, beronen leku sartu baitzen giza be
harretan-.
Hona helduta, ohartxo bat egin beharra dago. Azaltzen ari
garen egoera ez da, noski, edonongoa. Azterketatxohauiraultza
industriala eman zeneko naziotan finkatzen da, hau da, buru zi
ren Europako mendebaldeko nazioetan, Bretaña Handian batez ere.
Hau guztiau, edo antzeko prozesu batgutxlenez, beste lurraldee
tan ere emango zen, baina geroago, industrializazioaren zabalkuntzaz batera, gure egunetara heldu arte, hots, gizarte berri
industrial honen kaltea leku orotara zabalduta ikusten duen sa
soirarte, askotan onura hain zabaldurik ikusten ez duen arren.

ZIENTZIA, GIZARTE BERRIAZ
Alda dezagun norabideaz. Ikusi dugu Zientziak gizartean
zeukan papera aldatu egin zela. Horretarako berehelburuakere
aldatu egin behar izan zituen. Zientzia iraultza industrialean
murgildu zenerarte, bere problemak eta helburuak paraleloakedu
ki zituen nolabait. Newtonen garaikideek, eta Newtonek berak,
grekoek aztertu zituzten problema berberak aztertu zituzten.
XVIII. mendean, eta aurrerantzean, aldaketa erabatekoa da. Lehengo moduan, beharrak, helburuak, bideak, ahaleginak, loturik
datoz elkarren artean; baina gizarteak Zientziari eskatzendion
emankizuna oso aldatzen denez, Zientziak berak aztertzendituen
ereduak guztiz desberdinak dira ere: Zientzilariak gizarte berriari, industriari lotutako problemei eta beharrei so dihardu.
Bigarrenez, Zientziak bere estatus soziala hobetu egiten
du. Horretarako bi faktore garrantzizko daude: lehenik, eta na
gusiki, Zientziak industriari mesedea egiten diolarik, errenta
garri bihurtzen da, eta sortzen ari den gizarte kapitalistan
bizi-eskubidea lortu ere. Bigarrenez, aldaketa ideologikoakere
Zientzia birbaloratu egiten du; berori gizarte-mailan ematen
da, non pragmatismoa ekonomian eta industrian indartu egiten
den, eta bai filosofian ere, enpirismoari geroz eta garrantzi
handiagoa emanik.
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Halaeta guztiz ere,prozesuhonek gorabeherak jasan zituen,
eta nahiko latzak. Beti gertatzen den bezala, sektorebatekedo
bestek aldaketa ez du hain erraz onartzen. Kasu honetan,Uniber
tsitateak gettoak gertatu zitzaizkion Zientziari, eta horrela
zen neurrian, Zientzi Akademiak sortu ziren, Unibertsitate zaharren paraleloak -Royal Academy zena, eta abar-, erregeren ba
bespean batzutan, eta Zientzia bultzatzea helburu zutelarik.
Diogun, bestalde, unibertsitateek berek geroago erreakzio
natu egingo zutela, Zientziaren aurrerakoitasuna onartuzetaba
bestuz -Eskozian indar handiz eman zen-. Geroago Alemanian har
tuko zuen garrantzi handiena Unibertsitateak; unibertsitatearen eta boterearen arteko harreman zuzen eta onak zirelarik,
XIX. mendearen azken aldera, Alemaniako zientziak lehentasuna
lortuko zuen munduan.

ZIENTZILARIA GIZARTEAREN AURREAN
Aurreko puntuan agertutakoaz batera, beste aldaketa bat
aipatuko dugu, aldaketa nabaria dena: aurreko mendeetan zientzilariek Elizaren eta Teologiaren omniboterearen aurkako burruka badaramate, orain problemak ez dira maila horretan plan
teiatzen; Elizak bere aurresanak Zientziaren lorpen ukaezinetara egokitzen ditu, eta burruka askatzaile hura nahikoa ezerezten da. Zientziak beste helburu batzutaz funtzionatzen du:
bai aristokrazia aspertu baten adierazpide eta libertimendutzat -Frantzianbatipat-,baiburgesiadiruzale baten tresnatzat
-Ingalaterran nagusi-.
Esan dezagun ere, bi mende hauen muturren artean aldea na
baria dela. XVIII. mendean zehar emandako astinketa sozio-poli
tikoetan, zientzilaria abangoardian kokatzen da, gizarte berria
eta balio berriak erreakzioaren aurka defendatuz. XIX. mendearen bukaeran, berriz, zientzilaria egoera askoz zailago batetan
aurkitzen da. Gizarteak aurrera jotzen du, Zientziaren laguntzaz
jo ere, baina ontasun soziala ez da inondik inora agertzen. Zer
gertatzen da? Ez ote du gizarte-ereduak balio? Zientzilariak le
hen ez bezala, ez du aitzindaritza hartzen gizartearen kritikan.
Gure egunetako zientzilarien imajinara ari gara hurbiltzen, mai
la honetan ere.
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Zientzilariaren boterearekiko atxekimenduan beste pauso
garrantzitsu bat Alemanian emango da, non, unibertsitateetako
irakaslegoaren eta boterearen arteko harreman onak direla eta
-gorago aipatu dugun bezala-, Zientzia boterearen zerbitzuan
agertuko den, zientzia militarizatua indartu, eta gizartearen
beraren militarizazioa erraztuz.

HEZIKETAREN ARAZOA
Esan dezagun, azkenez, iraultza frantsesaz batera heziketa zientifikoa lehenengoz agertuko dena. Napoleon-ek berak gaz
tetan nolabaiteko zientzi heziketa bildu zuen, eta Zientzia be
ti bultzatuko zuen -bera A. des Sciences-eko batzarretara joaten zen, sinbolikoki edo, baina joan azken batez-.
Iraultza frantsesak eskola teknikoak sortuko zituen, Zien
tziaren garrantzipen geroz eta handiagoaren prozesua segituzba
tetik, eta heziketan aldaketa nabaria -heziketak aspaldi jasaten ez zuena- eraginik bestetik.
Geroago eskola berriak, politeknikoak eta abar, agertuko
ziren. Izan ere, Zientziarenbanaketak eskola hauen banaketa es
katzen zuen. Eta horrela eman zen, XIX. mendearen azken aldera
batez ere. Berau, dena den, datorren atalean aztertuko dugu.

XIX. MENDEA. SASOIAREN AZKEN ALDEA
Epoka guzti honen lerro nagusiak aipatu ditugu. Interesga
rri deritzogu, gure mendearen atalerako behartu zen egoeraren
panorama emateari.
Zientzi mailan, ba zidurien munduaren azterketa, lerro na
gusietan, bukatzear zegoela. Fisikan, Maxwell-en legeak zirela
eta, Fisikaren estruktura nagusia ia bukatutzat ematen zen. An
tzera•gertatzen zen, halaber, beste arloetan.
Industria eta Teknikan lehen markatu ditugun lerroak gehia
go markatu ziren, zenbait gertaera berri agerturik ere; lehengo
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industri zabalketak iraun zirauen, baina geroz eta gehiago monopolioak sortzera jotzen zen, XX. mendearen ezaugarri hauen
hastapenak ezartzen zirelarik. Sasoi honetan altzairuaren produkzio astun eta merkea lortu zen,eta era bereanindustriaelek
trikoa zabaldu egin zen beraren produkzio mekanikoaz, eta elek
trizitatearen banaketarako sarea oso handitu: beronek, esana
dugun bezala, lana sortzeko unitate elektriko txikiak errazten
zituen. Elektrizitatearen eskaintza zabalduz zihoan, eta era
berean, ura, gasa, telegrafo eta telefonoarena. Edison-ek pauso berri bat eskuratu zuen: argi elektrikoa, bonbila goriaz.
Azkenez, aipa dezagun, inguru honetan, garraioen munduaze
haro irauliko zuen barne-errekuntzazko motorea agertu zela-ga
sezkoa hasieran, petrolio eta beronen deribatuzkoa, geroago-.
Era berean elektrizitateak ere garraioak bultzatzen zituen.
Ikusten denez, gure sasoira hurbilduz goaz.
Dena dela, honek guztionek ez bide zekarren espero bezain
ontasun handirik. Miseriaren hainbat aurpegi berean ziharduten.
Eta berri batzu agertu ziren ere. Industrializazioa superprodukzioa sortzen hasi zen, eta hortik salmentarako leku berrien
aurkipenaren beharra, kolonizazio ekonomikoa eta han-hemenkako
gerra mugatuak sortuz. Gizarteak berak ezinonar zezakeenberebai
tan egindako guztia. Berdin diraugu gaur egun horretan ere.
Heziketa dela eta, eta aurreko atalean esandakoari segitu
ta, hurrengo pauso bat ageri da industri ikerkuntzarako laborategien sorreraz batera, eta geroagoko linea markatuz. Honetaz, industriak ikerkuntzari erantzuna ematen zion, eta gure
mendeko ataletan, ikerkuntza eta irakaskuntza modernoen oinarri guztiak ipinirik geratzen ziren.

BILAKAERA IDEOLOGIKOA
Azken puntua aipa dezagun: bilakaera ideologikoa. Hemen
zenbait puntu aipatuko ditugu. Lehenengoz, epistemologia-meta
fisika mailan, Newton-en garaiko mekanizismotik positibismoraino iragango zuela komunitate zientifikoak -ez komunitate
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osoak agian, baina bai nagusian-. Positibismoaren aintzidaritzat Kant-en kritizismoa eman dezakegu -ez ote da Kant lehenpo
sitibista?- Geroztik, positibismoa zehatzean Compte-k ekarriko
zuen. Ezin aipa gabe utzi Mach, are eta gehiago Einstein-engan
eduki bide zuen eragina dela eta. Bilakaera honen fruituz, fisi
kariak datu neurgarriak ematen zituen zientzigaitzat, metafisi
ka baztertu, eta gutxinaka materiaren lekuan tresna matematikoak emandako azalpenak ipiniz.
Esan dezagun, bigarrenez, mende honetan eman zirela Darwin-en eta Marx-en lanak. Fisikari ezdagozkio bainaeraginhan
dia, erabatekoa izango zuten bakoitzak bere arloan: Darwin-en
eboluzionismoak natur zientziatan, eta Marx-en lanakmundu ideo
logiko-ekonomikoan.
Era berean, beste hainbat pentsalarik bere lana emango zu
ten, baina ez gara gehiago zabalduko -Stuart-Mill-en "laissez-faire" deitutako teoria ekonomikoa, Hegel-en idealismoa, Maltus-en fatalismoa

-

Azken puntutzat, esan dezagun, mende honetan markatzen de
la geroago hain nabari gertatzeko zen zientzilarien eta humanisten arteko banaketa.
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XIX. MENDEAREN BUKAERA, KRISIAREN ADIERAZPIDE
Termodinamikaren garapenak, Gasen Teoria Zinetikoak eta Elektromagnetismoaren oinarrizko ekuazioen adierazpenak - Maxwellek 1864.ean- berarekin batera uhin elektromagnetikoenaurre
sana zekarrela -geroago Hertzek baieztua-, XIX. mendeko Fisika
ri adierazpen ia definitiboa eman zioten. Fisika -hainbat eta
hainbaten eritziz- ezagupenaren arlo ia bukatu eta hertsia zen.
Unibertsoalzugarrizkomekanismo bat genuen, beraren oinarrizko
tresneria -Fisika Klasikoaren oinarrizko legeak- ezaguna zelarik. Hori garatzea besterik ez zen gelditzen, printzipio horik
datu enpiriko guztiekiko loturaren bila garatzea, beraietatik
ondorio experimental guztiak lortuz. Ez bide zegoen ikerketak
emandako berri nagusiren baten posibilitaterik.
Baiezkortasun neurrigabeko hau, ez zen luzarorakoa gertatuko. Berehala, teoriaren beraren kontraesanen agerpenaz, eta
experimentu batzuren orduko ideien bidezko azalpenaren ezinaz,
krisia etorriko zen.
Fisikak oinarritzat zituen 3 printzipio nagusi zalantzan
ipiniak izango ziren.

1.- Erlatibitate-printzipioa.
Beronek zera diosku: gertaera fisikoak bideratzen dituzten
legeek, berberak izan behar dute "geldirik" dagoenaren edo eta
lehenengo honekiko traslaziozko higidura uniformeaduenarenneur
ketekiko. Honetaz, ez dira bereizgarri gelditasunean eta higidu
ra uniformean dauden behatzaileak.
Aldiz, demagun bi partikula kargatu ditugula, biak zeinu
berekoak. Coulomben legearen arauerako aldarapena jasango dute.
Baina Lurraren abiadura dutenez, korronte elektriko bana osotzen dute -edo hauen baliokideak dira-, eta sorturiko eremuma2.
netikoaz, goiko aldarapena txikitua izango da, txikitze hori V

t

-Lurraren abiadura- delakoaren arauerakoa izanik.
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Horretaz, honen antzeko experimentu elektromagnetiko edo
optikoren baten bidez Lurraren absolutuarekiko abiadura - V t neur genezake. Hau, noski, erlatibitate-printzipioaren aurkakoa
da.
Aurreko helburu berberaz abiatu ziren t4ichelsonetaMorley
1881-1887.ean, antzerako beste experimentu batetaz V t aurkitze
kotan. Baina ondorioa nulua izan zen.Erlatibitate-printzipioak,
lehenengotan behintzat, bizirik zirauen. Elektromagnetismoaren
aurresana ez zen bidezkoa (beste azalpen batzu ere ba ziren:
errore experimentala, eterea Lurrak eramana zela,
Lorentzek 1895.ean, experimentuaren ondorio nulua azaldu
nahi izan zuen, horretarako artikulu bat idatziz. Bertan geroz
tik Lorentzen transformakuntza deituko zena garatu zuen, ondoko hipotesietan oinarrituta:
a.- Denbora lokalaren beharra. Seinale optikoen transmisio-abia
duraren muga dela eta, higidura erlatiboa duten erlojuen sin
kronizazioan, denboraren neurketan atzerapenak sortzendira,
neurtutako denbora egiazko denbora izan ordez, denbora loka
la delarik.
b.- Higitzen ari diren gorputzek kontrakzioa jasaten dute higi
duraren direkzioan.
c.- Higiduraren direkzioarekiko indar perpendikularrak agertzen
dira.
Teoria honetan lehengo arazoa azal daiteke: agertutako in
dar perpendikularrek indar magnetikoak ordezten dituzte. Beraz,
ez da posible aipatutako bereizketa. Halaber, Michelson-Morley
ren experimentua ere azalgarria da teoria honetan. Azalpen honek, hala ere, hipotesibihurriegiak behar zituen.

2.- Akzio-erreakzioa
Teoria elektromagnetikoaren arauera, erradiazio-emisore
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batek atzera egingo zuen, uhinen -energiaren- emisioaren ondorioz. Hau Newtonen legearen aurkakoa da, erradiazioa uhin-feno
meno bat baita, masarik gabekoa, beraz. Ba ote zitekepn eterea
ren alderantzizko atzerapen batek ordeztua izatea? Posibilitate hau ez zen oso kontutan hartzekoa.
Bestalde, experimentu guztietan -Radioaren ikerketan-atze
ra egitea agertzen zen, orduko eritzien aurka.

3.- Masaren kontserbazioaren legea (Lavoisier)
Elektroiaren masa/karga erlazioari buruzko experimentuek,
aipatutako erlazioaren aldaketak zekartzaten, antza, beraren abiaduraren aldaketen arauera .Berau azaltzeko, eterearen iner
tziaren aldaketa posiblea erabili zuten:
neurtutako masa = egiazko masa + eterearen inertzia.
Kaufmann-ek egindako experimentu batzuk, ordea, Abraham-ek
egindako hipotesien bidetik ginderamatzaten. Bide hortatik, masaren kontzeptuaren aldaketa behartzen zen, konstante izatetik,
V-ren arauerakoa izatera pasatuz. Hori horrela, eta egia balitz,
zer gertatuko ote zen erakarpen grabitatorioaz? Zein izango ote
litzateke masa grabitatorioa?.
Horraino azaldutako egoera, Poincar6-k egokiro azaldu zuen
1904.ean. Fisika Klasikoaren oinarrizko printzipioek bizi zituz
ten zailtasunak azalduz geroztik, zera onartzen zuen, aurrean
azaldutako ondorioak baieztatuak izango balira, Mekanika berri
bat sortu beharko zela, ezer baino lehen, argiaren abiadura muga-abiadura izateaz karakterizatua. Bestalde, emandako ebazpideen ahultasuna ere ezagutzen du, ez baitira hauk hipotesi berriak ematea besterik, printzipio guztiak ezin betez. Ebazpidea
nahastua agertzen zaio; Poincar6-k ez daki ebazpena non agertuko den:
"Gasen Teoria izango da, agian, garatzeko dagoena, eta bes
te teoria batzuren eredu bihurtzekotan dagoena (...) edo behar-

153
bada, Mekanika berri bat eraiki beharko dugu, orain arte susma
ezin dezakeguna, non, inertzia abiaduraz handitzean, argiaren
abiadura pasaezinezko muga bihurtuko zaigun".
Itxaropenezko zerbait ere ba
"Lorentz-en teoria har dezagun, batera eta bestera erabil
dezagun, alda dezagun pixkanaka, eta beharbada dena konponduko
da".
Horrela bukatuz:
"Zera esango dut, oraindik ere printzipioak alde baterauz
teko garaia ez dela heldu, eta orain arte ezerk ez duela froga
tzen, gudu honetatik printzipioak garaile eta aldatu gabe irten
go ez direnik".
Poincar6, besteak beste, erlatibitate-printzipioaren defen
datzaile izan zen. Honela esan zuen 1899.ean Sorbonan: "Oso pro
bable deritzot fenomeno optikoak gorputz materialen higidura er
latiboen arauerakoak soilik izateari", honetaz higidura absolutuak detektaezinak bihurtuz, bai bide mekaniko zein optikotaz.
1900.ean, Pariseko Fisikako Kongresu Internazionalean:
"Gure eterea, egiaz al da izanduna? Ez dut uste behaketa
zehatzagoek desplazamendu erlatiboak besterik agerteraziko dituztenik".

Poincar6 eta Lorentz-en ekarpenaren balorazioa
Maila estetiko edo intuitibozko arrazoiek -"uste dut",lide
ritzot"- daramate Poincar6, erlatibitate-printzipioa Fisikaren
oinarrizko printzipiotzat hartzera, inolako experimentuk ezin
bazter bide zezakeena. Erlatibitatearen Teoriaranzko lehen urra
tsa emana zen; ez Poincar6-k, ez Lorentz-ek ordea, ez dute Fisika Klasikoaren eredua baztertzen; oraindik ere, kezkatan jarriak ziren printzipio guztiak baieztuko zituen formulazio bat
aurkitzea espero zuten: eterea eta denbora eta espazio absolutuen kontzeptuak behin eta berriz agertzen ziren beraien lane-
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tan, eta ezin bestean baino, ez dute Mekanika berri eta ezezagun baten posibilitatea onartzen. Lorentz denbora lokalaz eta
luzeren kontrakzioaz mintzatzen bada, Michelson-Morley-ren experimentuaren emaitza nulua, eterearen ideiarekin aurrera joaz
azaltzekotan egiten du, eta ez bestela.
Luzeren kontrakzioa, traslazio-higiduraz sorturiko moleku
len arteko indarren perturbazio bat bezala azaltzenduLorentz-ek. Ez zuen inolaz ere espazio eta denboraren izate absolutua
aldatu nahi izan. Lorentzen arauera, kontrakzioa erreala da:
molekulak, eterearen eraginaz elkarrenganatuago daude. Einstein-en arauera, kontrakzioa neurketaren prozesuaren arauerakoa da, eta ez du molekulen gaineko inolako presioren dependen
tziarik.

Adibide adierazgarri-tzat, hemen dugu Lorentzek 1910.ean
-Einsteinek bere lana argitaratu eta 5 urte geroago- egindako
artikulu hau:
"Espazioa eta denbora bi gauza desberdin direlako kontzeE
zioa -lan honen egileak gogogabetua baino baztertuko ez lukeena-, eta egiazko denbora bat dagoelakoa -lekuaz aparte iraungo
du hortaz aldiberekotasunak-,..." .
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XX. MENDEKO IRAULTZAK

ERLATIBITATEAREN TEORIA
XIX. mendearen bukaerako krisi-egoerak, XX. mendearen hasieran 2 teoria gauzatu zituen, Fisikaren mundua iraultzatuz.
Orain lehenengoaz arituko gara: Erlatibitatearen Teoriaz.
1905.ean "Annalen der Physik" Alemaniako aldizkarian, artikulu bat agertu zen, "Higitzen ari diren gorputzen elektrodi
namikaz" izenekoa, Albert Einstein-ek argitaratua. Bertan ikus
pegi zeharo berri bat agertzen zen. Ikuspegi honek arazoa ebatziko zuen, ez ordea aurretik teoria klasikoen defendatzaileekin burruka bizia eraman gabe.

Erlatibitatearen Teoriaren azalpena. Einstein-en lana
Bi puntu hauetaz hasten da Einstein-en lana:
1.- Higitzen ari diren gorputzei Maxwell-en ekuazioak aplikatzean sortzen den asimetria azpimarratuz: Maxwell-en ekua
zioen Galileoren transformazioarekiko kobariantzia eza az
pimarratuz. Alpa dezagun iman baten eta eroale batenkasua.
Galileoren transformazioaren arauera, fenomenoa bakarrikbi
gorputzen arteko higidura erlatiboaren arauerakoa litzateke. Maxwell-en ekuazioak erabiltzean, ordea,geldirikdagoe
na zein den eta higitzen ari dena zein den finkatu behar
da, 2 egoera desberdin agertzen direlarik:
a. Eroalea geldiunean eta imana higitzen. Imanaren inguruan
eremu elektriko bat sortzen da, eroalean zehar korronte
elektrikoa sortzen duena.
b. Imana geldiunean eta eroalea higitzen. Ez da eremu elek
trikorik agertzen, baina bai indar elektroeragile bat
eroalean, zeinek lehengo kasuko direkzio eta norantzabe
reko korronte elektrikoa sortzen baitu (higidura erlati
boa kasu bietan berbera da).

156

2.- Modu beran, Lurraren eterearekiko higidura agerteraztekosa
ioen antzutasuna azpimarratzen du. Di puntu hauk kontutan
hartzeak, geldiune absolutuaz ados den ezer ez dagoela pen
tsatzera garamatza.
1 eta 2 arazoek eta teoria klasikoek sortutako kontraesanak gainditzeko, Einstein-ek 2 postulatu ezartzen ditu:
a. Erlatibitate-printzipioa
Erreferentzi sistema guztiak baliokideak dira, geldiunea eta
higidura uniformea, ez bide mekanikoz, eta ez bide optikoz
ere, ezin bereiz daitezkeelarik.
b.c konstantea:
Argiak hutsean duen abiadura -c-, gorputz emisorearen higidura-egoeraren independientea da.
Bi postolatu hauen onarpenak, •axwell-en ekuazioen onartzea
rekin batera, ekarri zigun Mekanika berriaren sorrera.
Einstein aldiberekotasunaren kontzeptuaren aztertzeari ja
rraiki zitzaion. Demagun, 2 gertaera ditugula, espazioak bana2
2
2
2 2
tuak (x + y + z > c T ). Esan ote liteke, behatzaile batentzat aldiberekoak izanik, behatzaile guztientzat izango direla?
Erantzun baiezko klasikoa, seinaleak abiadura infinituz bidaltzeko posibilitatean datza. 2. postulatua onartuz gero,erantzu
nak ezezkoa izan behar du nahitaez: behatzaile batekiko bi ger
taerak aldiberekoak izanik ere, beste batzurekiko bi gertaeren
arteko denbora-tarte positibo nahiz negatiboa egongo da; batekiko A, B-ren aurrekoa izanik, bestearekiko B, A-ren aurrekoa
izan daiteke, aurrenengoaren eritziz aldiberekoak izanki. Aldi
berekotasunak erlatibotasuna badu, denborak ere ba du. Newtonen definizioaren aurkaz:
"Egiazku Llenbora, absoluLua, matematikoa, kanpoko ezertaz
ko erlaziorik gabe beti aurrera doana" (Newton).
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Einsteinen kontzeptuan denboraren definizioa, gertaerak
neurtzeko erabiltzen dugun prozesuak bakarrikfinka dezake,
eta hau argiaren abiaduraren finitutasunak baldintzatuta dago.
Gauza bera gertatzen da luzeren neurketaz. Gorputz baten
luzera, behatzailearen higiduraren arauerako zerbait da: higitzen ari diren gorputzak beren traslazioaren direkzioan neurtzean, luzeraren kontrakzioa agertzen da.
Aldiberekotasunaren kontzepzio erlatibo honetatik Einstein-ek Lorentz-en transformazio-ekuazioak atera zituen, eta bai
abiaduren batuketa erlatibista, biak Galileoren Mekanika Klasikoaren transformazioaren lekuan ipiniaz.
x ardatzaren sentido positiboan v abiaduraz higitzen den
ox'y'z' sistemaren kasuan hauxek dira:

Galileoren transformazioa:
x' =

y(x-vt)

x ' = x - vt

Y' = Y
z' = z

Y' = Y
z' = z
Y (t - xv2 )

t' =

t' = t

c

2
non

y= (1 -

-1/2
)

c
Zinematika erlatibistan hauxek

Zinematika klasikoan hauxek dira

dira abiaduren transforma-
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Denbora eta espazioaren kontzeptuak, Einstein eta Lorentz-en
teorietan

Lorentz eta Einstein-en teoriek transformazio-ekuazio ber
beretara bagaramatzate ere, espazio eta denborari buruz dituzten kontzeptzioak desberdinak dira. Lorentz-en teorian, luzeren
"uzkurdura" gorputzaren beraren eta eterean zehar duen higiduraren arauerako fenomeno bat da.
Einstein-en teorian, behatzaileari (behatze-prozesuari) eta beraren higidurari loturiko fenomeno bat da: neurketa-prozesuaren ondorioz, gorputz baten luzera edozein behatzailereki
ko txikiagoa da, gorputzarekiko geldirik dagoen behatzailearekiko baino -ez dago molekulen hurbilketarik; "uzkurdura" ez da
fenomeno optiko bat, neurtze-prozesuen ondorio numerikoa baizik.
Lorentz-en uzkurdura, a posteriori-ko konponketa bat da,
Michelson-Morley-ren experimentuaren emaitza azaltzekoa. Espazio klas'ikoari darraio, "beti berdin eta mugiezin den eta kanpoko ezertaz erlaziorik gabe dirauen espazioari" (Newton-en es
pazioari). Hortarako, molekulen hurbilketa planteiatzen du, be
rau eterearen presioaz sortua.
Einstein-en eritziz, espazioaren nozioa edukitzeko bideba
karra, gorputzak neurtzekoa da, eta neurtze-prozesu ber honek
(c = kte. kontsideratuz) baldintzatu egiten du, higitzen aridi
ren gorputzen luzeraren neurketa, kontrakzioa sorteraziz.
Hori dela eta, ez dago espazio absolutu klasikorik, espazio erlatibo einsteindarra baizik.
Dena den, galdera hau egin genezake: zein da gorputz baten
neurri erreala, egiazkoa? Zein, 2 gertaeren arteko denbora-tartea? Guk jakin ezin badezakegu ere, dimentsio batzu eduki behar
ote ditu gorputzak, gutaz aparte? Galdera hauek ez dute zentzurik teoria berriaren barruan. Espazio absolutuaren kontzeptukla
sikoaren extrapolazioz planteiatzen dira galderok, baina espazio absolutuak zentzurik ez duenez, galderek ere ez.
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Ez dago neurri "errealik", ez denbora "errealik",sistema
batzutatik edo bestetatik neurtzen dena baizik. Fisikan, neur
garria denak bakarrik du zentzua; "neurri erreala",°denbora erreala" ezin neur badaitezke, Fisikaren eremutik at daude. Ho
rixe dugu hain zuzen, errealitatera heltzeko aukeratu ditugun
neurgailu eta tresnen berezko mugatasuna.

Einstein Erlatibitatera eraman zuen prozesu mentalaren bila
Gure azterketa historikoaren ikuspegia dela eta, interesgarri zaigu, Erlatibitatearen Teoriaren formulaziotik aparte,
Einstein,bipostulatu horik onartzera eta Erlatibitatearen Teo
ria formulatzeraino garatzera eraman zuten arrazoiak aztertzea.
Zein bidetatik heldu zen 1905.ean argitaratu zituen ondorioeta
ra?
1905.eko argitarapenaz geroztik, Einsteinek berak, argiaren hutsean zeharko abiaduraren konstantzia proposatzeraeraman
zuten arrazoiak azaldu zituen.
Gazte-gaztetatik -16 urteetatik- argi-izpi bati gertatzen
zitzaionaz kezkatu zen. Behatzaile bat argiaren abiadura berbe
raz higituko balitz, zer gertatuko ote litzaioke? Erradiazioa
bibratzen, baina aitzindu gabe ikusiko bide luke, uhin geldikor baten gisa. Bestera, ordea, nolabait aurkako bezala agertzen diren hiru arrazoi azpimarratzen ditu Einstein-ek:
1. Uhin-mota hau ez zen inoiz enpirikoki agertua.
2. Maxwell-en ekuazioek ez zuten horrelako uhin-motarik aurresaten.
3. Intuitiboki garbi ikusten da, sistema pribilegiaturik ez da
goela, Fisikaren legeak -argiaren hedapenakenak barru- sistema guztietan berberak izanik.
Azter ditzagun, Einsteinek argiaren hutsean zeharko abiaduraren konstantziaren alde emandako hiru arrazoiok:
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Lehenak ez du ezer frogatzen. Oraindik aurkituak ez izateak, ez du zertan etorkizunean aurkituko ez direnikesannahi.
2. arrazoia lehena osatzera datorkigu; Maxwell-en ekuazioek ez dute uhin geldikorren izatea aurresaten, baina Erlati
bitate-printzipioa onartuz gero. Zeren eta, Maxwell-en ekuazioak
ez baitira kobariante Galileoren transformazioarekiko. Hortaz,
uhin hoien ez izatea ezin segurta daiteke (Galileorenekuazioak
onartzen badira, kasu honetan aurresan egiten baitira aipaturi
ko uhin geldikorrak).
Egoera laburtuz: Einstein-ek Erlatibitate-printzipioa intuitiboki onartu zuen. Bere garaiko Fisikaren problematikaz, gauza batez zegoen segur, bakarrik "ondorio segurura eramango
gintuen printzipio formal, unibertsal baten aurkikundeaz" konpon zitekeela. Erlatibitate-printzipioak eskabide horik bete
egiten ditu, eta hortaz gainera oso sinplea da: Fisikaren legeak edozein behatzaile inertzialekiko dira berberak. Ezda zai
la Einstein-en atxekidura ulertzea. Erlatibitate-printzipioa
onartuz, eta Maxwell-en ekuazioei aplikatuz, uhin geldikorren
ez izatea lortzen da (hau da, c=kte). Beraz, Galileoren ekuazioak dira, berrikusi beharko direnak.
c = kte denez, nola neur denbora? Aldiberekotasunaren kon
tzeptu absolutuan zetzan bere gaztaroko paradoxaren ebazpena.
Ebazpena lortzeko, halabeharrezko zuenbi postulatu hoietan zuen
sinesmena.
Sarri esan da, Einstein-ek, abiaduraren batuketa erlatibis
tan oinarrituta lortu zuela c abiaduraren konstantzia. Baina
hau historikoki faltsua da. 1905.ean argitaratutako artikuluan,
abiaduren batuketa-legea Lorentz-en ekuazioetatik irteten da,
berauR aldiberekotasunaren kontzeptua berrikusiz lortzen direla
rik. Berrikuste hau egiteko, beharrezko da 2. postulatua onartzea («kte balitz, aldiberekotasuna kontzeptu absolutua izan
zitekeen).
Horretaz gainera, abiaduraren batuketa-legea aztertuz,esan
dezakegun gauza bakarra zera da, batzen diren abiadurak c baino
handiagoak ez badira, batura-abiadura ere c baino txikiagoa izan
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go dela. Honek ez du frogatzen, c baino abiadura handiagoak po
sible ez direnik. (Geroztik takioien teoria garatu izan da. Ta
koiak c baino abiadura handiagoz higituko lirateke; eta abiadu
raren batuketa-legean oinarritzen dira, Erlatibitatearen Teoriaren barruan. Dena den, ez dago takioien froga experimentalik).

Einstein-en ekarpenaren balorazioa
Zer du Einstein-en lanak, Lorentz eta Poincar6-ren lanek
ez zutena? Erlatibitate-printzipioa Poincar6-k hainbestetan enuntziatua zen: 1899,1900,1904.ean, lan eta hitzaldietan. Halaber, c argiaren abiadura gainditu ezinezko muga izango zeneko Mekanika berri baten agerpena intuitu zuen Poincard-k. Espazio eta denboraren transformazio-ekuazioak jadanik 1895.ean
Lorentz-ek etaFitzgerald-ek proposatuak izan ziren.. Einstein-en lana, Lorentz eta Poincar6-ren lanen birformulatze bat bes
terik al da? Iraultzailea al da, hortaz?
Erlatibitateari buruzko textu-liburuetan, Michelson-Morley-ren experientziaren azalpenaz hasiz, Einstein-en teoriaoso
eta bukatua aurkeztera pasatzen da. Ohizko ikuspegi honekezdi
gu Erlatibitatearen ekarpenaren balorazio ona egiten uzten.
Ezerrezetik sortu al zen Einstein-en lana? Jadanik ikusia dugu
nez, Einstein-en lana, fisikarien mundua zenbait inkoherentziak
astindua dagoen une historiko batetan agertzen da. Beraietaz Poincar6k idatzi zuen; Lorentzek Michelson-Morley-ren experimen
tua eterea alde batera utzi gabe azaltzen zuen teoria bat ager
tu zuen: "Annalen der Physik" Alemaniako aldizkarian, eta 1902-1905 lau urtetako tartean, 8 lan agertu ziren higitzen ari diren gorputzen elektrodinamikaz. Arlo honetan ekarpenak ugari zi
ren. Einstein-en lana, mende-bukaerako Fisikaren egoeraz kezkaturik zeuden makina bat fisikariren lanaren jarraian kokatzen
da. Einstein-ek berak jarraitasun hau azpimarratzen zuen:
"Erlatibitatearen teoria, ez da inolaz ere ekintza iraultzaile bat, bere hasiera mendeetan barrena duen linea baten ga
rapen naturala baizik...".
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Edonola ere, Einstein-en lana iraultzailea da. Ez zen zien
tziaren garai batetako laburpena izan; ez zen aurrerabideen non
zeharrekoaren adierazpen soila. Teoria baten azalpena izan zen,
baina printzipio sinple etaunibertsalbatzutan oinarriturik, be
rarengandik Mekanika zeharo berri bat -Poincar6-k ezin intui ze
zakeena- lortuko zelarik:
1. Asimetria formalak, hau da, inkongruentzia estetikoak, azpimarratuz hasten da.
2. Asimetriak baztertzen dituen printzipio oso orokor bi proposatzen ditu (Erlatibitate-printzipioa eta c=kte).
3. Aurresan enpiriko baieztagarriak aurkezten ditu.
Azpimarratzekoak dira hipotesien kopuru txikia -2 postulatu eta espazioaren homogeneotasun eta isotropia-, beraren izate
unibertsala eta beraren sinpletasuna.
Alde honetatik, Lorentzen teoriatik guztiz urruntzen da:
beronek hipotesi-kopuru oso handia behar du, eta bai ulerpen
zailtasun oso handia (higidurarekiko perpendikularrak diren in
darren agerpena; eterearen presioaz sortzen den materiaren kon
trakzioa...).
Lorentzen teoriak tarteko paper bat betetzen du: azaldu
ezinezko experientzia bat azaltzeko beharrezko diren hipotesiak sartzen dira, Mekanika Klasikoaren eredutik ez irtetekoak
ere (denbora eta espazio absolutuak, eterea). Ba ditu, alabaina, termino berritzaileak ere: espazioaren kontrakzioa, denboraren luzapena, transformazio-ekuazioak.
Aldiz, Einsteinen lanak ez du helburutzat, pikutara joaten
ari den teoria bat indartzea: Fisika osoak baliozkotzat eduki
zitzakeen, printzipio unibertsal batzuren bila doa; beraren ondo
rioak behin eta betirako, Fisika Klasikotik urrundu egiten dira.
Einstein ondoko printzipio epistemologikoaz baliatzen da: Fisikaren mundua, neurgarri diren kontzeptu eta magnitudeekbakarrik
dute zentzua. Etereak, denbora absolutuak, espazio absolutuak,
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ez dute betebehar hori betetzen; berauk baztertzeko prest
egon behar dugu.
Einsteinen teoriaren iraultzailetasuna Holton-ek azaltzen
digu:
"Einsteinen berritzea ulertzeko modurik onena zerada, his
torikoki jarraia den eredu zientifiko batetan ematen den metodologiaren norabidearen desjarraitasunari so egitea".
Beste fisikari guztiak Newtonen Fisika garatzeari lotuak
zeuden bitartean, Einstein konpromezu honen eredutik irten,
eta bere denboretan baliozko litzatekeen Fisikaren bilatzeari
ekin zitzaion, formalki koherente izan eta datu enpirikoen berri emango zuen Fisika oso orokorraren bilatzeari. Ez zion kon
tzeptzio klasikoetatiko urrunketari bildurrik izan. Garrantziz
koa zera zen, Erlatibitate-printzipio orokorra, beraren postulatuen koherentzia eta kontraesan eza; zuzentasuna ala okertasuna experientziak erabaki behar zuen.

Zein izan zen Michelson-Morley-ren experimentuak Erlatibitatearen Teoriari emandako ekarpena?
Erlatibitateaz diharduten liburu guztietan, Michelson-Mor
ley-ren experimentuak paper nagusia jokatzen du. Ikuspuntu his
toriko batez hornitzen ez den edonor, bide okerretik joan lite
ke Michelson-Morley-ren experimentuaren ekarpena baloratzerakoan. Liburu hauetan, Michelson-Morleyren experimentuak, gako-papera jotzen du Mekanika Klasikoaren jokabidea baztertzerakoan. Eta bide hortatik, Michelson-Morleyren experimentuaren ezagupena, eta beronen ebatzi-nahia Einsteinen Erlatibitatearen
Teoriaren oinarrian dagoela pentsa liteke.
Bestelako ikuspuntuaz idatzi zuen E.T. Bell-ek ondokoa:
"Einsteinek explizitoki baieztu du, ezen Erlatibitatearen
Teoria zuzena zela konturatu aurretik, ez zuela experimentu ho
ri ezagutzen".
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Polaby-k zera dio, Einsteinek 1954.ean ondokoa argitaratze

ko baimena eman ziola, Michelson-Morleyren experimentuak eragin
baliogabekoa zuela Erlatibitatearen aurkikundean. Eritzihau, al
diz, gehiegizkoa da. Ezin ahaz gaitezke, Einstenek 1905.eko lanean bere postulatuen alde emandako arrazoi bat zera zela, alegia, Lurraren eterearekiko abiadura aurkitzeko saiakera antzuak.
Eta zein Michelson- • orleyrena baino hobea?
Michelson-Morleyren experimentua, fisikaria Elektrodinami
karen arazoaz kezkatua dagoen heinean soilik da adierazgarri.
Einstein argi-izpien ibilbideetaz, Michelson-Morleyren experimentua ezagutu baino askoz lehenagotik zegoen kezkatua. Haren
berri edukitzea ez zen izan, bere postulatuak formulatzera eta
Erlatibitatearen Toria formulatzera eraman zuena. Gehienez, be
re pentsakera eta eritziaren aldeko beste datu berritzat hartu
zuen. Poincar6k eta Lorentzek ere ezagutzen zuten Michelson-Mor
ley-ren experimentua...; hura azaltzeko hainbat modu desberdin
zeuden. Inolaz ere ez zuten Michelson-Morleyren experimentuaren
emaitzak, espazio-denborazko estruktura newtondarra, einsteinda
rraren alde uztera "behartzen".

Zenbait aukera zeuden:
1. Newton-Maxwellen eterearen teoriak garatua izan behar zuen,
koherentzia aurki zezan arte (Lorentz-Poincar6ren programa).
2. Maxwellen ekuazioak bidezkoak ziren, baina espazio-denbora
newtondarra baztertu egin behar da (Einsteinen programa).
3. Maxwellen ekuazioak oker zeuden, gertaera optiko eta elektro
magnetikoak azaltzekotan; bestalde, espazio-denborazko estruk
tura newtondarrak baliozkoa izaten ziharduen (Ritzen programa, 1908). Teoria honek oso harrera txikia sortu zuen, beraren tartekotasuna zela eta.
Einstein honetara zegoen lotua: Mendearen bukaerako Fisika
ren egoera kaotikoanorcena ezarriko zuen oinarrizko printzipio
unibertsala bilatzera. Eta hau da funtsezkoa, denboran aurrerago dagoena. Michelson-Morleyren experimentua eustarri bat izan
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zen, teoria baten baiezpen enpirikoa, eta ez oinarria, oker pen
tsa litekeen legez. Zera azpimarratu behar da, Einsteinek teoriaren baliozkotasunaz zuen zihurtasuna: teoria bat aurresateko ahalmena, eta bere postulatuen koherentzia, xehetasuna eta
orokortasuna, nabaritasun enpirikoa baino froga baliozkoagoak
zirela, eta teoria bat bidezkoa zela, enpirikoki frogatua izan
zedin baino lehen.
Einsteinek zuen konbikzio hau, hain emankorra gehienetan,
beraren aurkakoa bilakatuko zen Mekanika Kuantikoaren arloan:
inoiz ezin izan zuen, aurresan kuantikoen izate probabilistikoa onartu. Mekanika Kuantikoa ezin izan zitekeen mundu mikros
kopikoaren adierazpen bukatua. Bere konbikzio deterministak Einsteinen aurka joko zuen.

Fisikariek Erlatibitatearen Teoriaren aurrean izan zuten erreakzioa.
Erlatibitatearen Teoria ez zen bat-batean izan onartua,bes
tela badirudi ere. Michelson-Morley-ren experimentuaren berri zu
zena ematen bazuen ere, ba ziren ezeztatzen bide zuten besteger
taera enpiriko batzu ere. Einsteinen artikuluaren argitaratzetik urtebetera, Kaufmann-ek izenpetutako artikulu bat agertuzen
aldizkari berean, eta beronek zioenez, beraren experimentuen emaitzak Einsteinen teoria ezeztatzen zuen:
"Ondoren aurkezten diren neurketen ondorio nagusia, jadanik aurreratu nahi dut: lortutako neurketak ez dira Lorentz-en
eta Einsteinen oinarrizko postulatuekin konpongarriak".
Einsteinek, lan sakona medio zela ere, ezin izan zuen inolako okerrik aurkitu Kaufmannen lanean. 1916.ean, Guye eta Levan
chy-k Kaufmann-en tresneria defizientea izan zela frogatu zuten.
Ez ziren izan, ordea, Einsteinen aurresanen aurka agertu
ziren experientziak, hainbeste fisikari Einsteinen teoria begi
txarrez begiratzera bultza zituztenak; kontzeptuen mailan, mai
la teoriko, logiko soilean egon zen erreakziorik handiena. Es-
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pazio eta denbora absolutuen baztertzea, masa abiaduraz handitzea..., gehiegi zen eskema klasikoaren arauerako lanetan ohituak zeudenentzat. Lanean ziharduten, teoria berria baztertuko
eta zaharra berrindartuko zuen teoria bat agertzearen esperoan.
Lorentz hauetako bat zen. 1909.ean zera idatzi zuen:
"Dena dela, teoria azaltzeko aurkeztu dudan moduaren alde,
zerbait esan daitekeela uste dut. Ezin dut kontsideratu gabe utzi, eterea eremu elektromagnetiko baten oinarria izan daitekeena, bere energia, bibrazioak eta guzti, substantziatasuna duen zerbait bezala, substantzia honek ezagutzen dugun materia
arruntaz oso desberdina izan behar badu ere".
Azkenik, nahiko penaz, zera zioen 1915. urtean:
"Erlatibitatearen Teoriak..., nik lortu ezin izan dudan
sinpletasuna du".
Azkenez, pentsakera-aldaketaren aurkako adibide gisa, Willian F. Magie-k, American Physical Society delakoaren aurrean
1911.ean bota zuen hitzaldi presidentzialaren zati bat dakargu
hona:
"Nire eritziz, une honetan eterearen hipotesia baztertzea,
atzeranzko pauso garrantzizko bat gertatzen da Fisika espekulatiboaren garapenean. Nire ikuspuntutik, ezin ikus dezaket Erla
tibitate-printzipioa Unibertsoaren problemaren muineko ebazpen
bezala. Ebazpen batek, baliozkoa izan dadin, mundu guztiarentzat
ulergarria gertatu behar du, eta teoria bat ulergarria egiten da, indar, espazio eta denbora kontzeptu primarioen funtzioan adierazten denean, gizakumeek orok berauk ulertzen dituzten era
raf

Erlatibitatearen Teoria Orokorra
Aurreko gorabeherak Erlatibitatearen Teoriaren lehen partea
ri datxezkio -Erlatibitate Berezia deritzona-, higidurazuzeneta
uniformea duten behatzaileak soilik kontutan hartzen duenekoari.
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2. parteak, Erlatibitatearen Teoria Orokorrak, higidura el
karrekiko azeleratuak hartzen ditu kontutan, eta gainera, Grabi
tazioaren teoria orokor bat ematen digu. Jakina denez, grabitazio-eremu batek partikula guztiak azelerazio berbera hartzera
behartzen ditu. Baina ezinezkoa da, partikulen higiduren behatze soilez, partikulek duten azelerazioa, grabitazio-eremu batek behartua, ala behatutako objektuak eta behatzaile bera azeleratuta dagoen erreferentzi sistema batetan kokaturik daudelako sortzen den jakitea. Einsteinek gertaera hau orokortu egin
zuen, Baliokidetasun-printzipioa emanik. Beronen arauera, grabi
tazio-eremu baten eragina eta erreferentzi sistemaren azelerazio konstanteak egindakoa guztiz gauza bera dira. Baliokidetasun-Printzipio hau fenomeno optiko eta elektromagnetikoetan ere
aplikagarria da.

Einsteinek ondoko adibidea eman zuen: demagun, behatzaile
bat kaxa handi batetan ari dela lanean. Kaxa, guztiz hertsia da, eta kanpoan gertatzen dena ikustezina da. Kaxa gorputz material guztietatik urrun dago, eta hortaz, ez dago bertan grabitazio-eremurik. Demagun, halaber, kaxari soka bat lotu, eta
tiratuz, kaxari azelerazio bat ematen diogula. Behatzaileak ze
ra ikusiko du, gauzei eutsi egiten ez badie , kanpo-azelerazioa
ren aurkakoa den azelerazio batez eroriko direla gorputzak. Seguraski, kaxa grabitazio-eremu bati lotuta dagoela pentsatuko
du, gauzak eta objektuak eusteko, beren masaren proportzionala den indarra egin behar baitu. Nahi balu, azelerazioa pendulu
baten bidez neur lezake, grabitazioak behartutako azelerazioa
neurtzeko egiten denaren antzera. Argi-izpi baten ibilbidea zehaztasun nahikoz behatuko balu, zuzenean ez doala ikusiko luke.
Demagun, alderantziz, kaxa geldiunean eta grabitazio-eremu
baten barruan dagoela oraingo honetan. Baliokidetasun-printzipioaren arauera, experimentuak eta behaketak egin ondoren,goian
heldutako ondorio berberetara helduko litzateke. Hortaz, zera
esango genuke, argi-izpiek, grabitazio-eremuetan zehar pasatzean,
beren ibilbidea makurtu egiten dutela.
Einsteinek 10 urte pasatu zituen teoria hau garatzen, adie
razpide bukatuena lortu zuenerarte. 1916.ean, Berlineko Unibertsitatean ari zela, argitaratu zuen. Einsteinen teorian, grabi-
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tatea ez zen, gorputz urrun batengan eragina bat-batean zuen in
dar bat. Aldiz, espazioaren propietate bat zen, Unibertsoan ba
rrena dauden masek sortua. Eremuak makurtutako espazioaren pro
pietateak dira, agertzen diren higidura guztien kausa. Higiduraren legeak formulatzeko orduan, geometria ez-euklidear batetaz hornitu behar izan zuen espazioa. Bilaketa baten ondorioz,
Einsteinek Riemann-en Geometrian aurkitu zuen tresna egokia.
Geometria hau espazio txikitan euklidearra bilakatzen da lehen
hurbilketa eginez, eguneroko espazioan ditugun experientzien arauera.
Erlatibitatearen Teoria Orokorraren aurresanak frogatzeko,
behaketa astronomikoak ziren beharrezko, Lurrekoa baino grabita
te handiagoak behar ziren eta. 1919.ean, eguzki-eklipse bat behatzen ari zirela, zientzilari-talde batek, Iparrizarraren argiak eguzkiaren ondotik pasatzean jasaten zuen desbideratzeaiku
si eta neurtu zuen. Hala ere, geroztik egin diren behaketetan,
teorikoki espero izatekoa baino desbideratze handiagoa agertu izan da.
Teoria hau planeten higiduraren azterketari lotuz, ibilbi
de eliptikoen perihelioaren prezesiozko higidura bat agertzen
da: planeten eguzkiaren inguruko ibilbideak ez dira makur hertsiak, irekiak baizik. Gertaera hau, indar berezikoa da Merkurioren kasuan, beronen orbita eguzkitik hurbila eta oso exzentrikotasun handikoa baita. Merkurioren kasuan, prezesiohaumen
dean 43'L takoada. Gertaera hau, Newtonen teoriaren arauera aza
lezina zena, Erlatibitatearen Teoria Orokorraren aurresan naba
rienetariko bat da, eta sinesgarritasun-indar handia ematendio
teoria horri.
Azken urteetan teoria hau zalantzan ipinia izan da, grabi
tazio-legearen adierazpide definitibotzat hartuz gero. Zalantzek, Teoriaren zuzentze beharra ematen digute, edo eta teoria
orokorrago batetan murgiltzeko beharra.
Einstein bera, bere bizitzaren azken urteetan, grabitazioa
rekin batera beste indar-eremu ezagutu guztiak bilduko zituen
teoria baten bilapenari lotu zitzaion.
Beraren saioak eta beste hainbat ikertzaileren saioak eta
guzti, ordea, arazoa ebazpenetik urrun agertzen zaigu oraindik.

169

ERRADIOAKTIBITATEA
X izpiak
1896.ean ROntgenek idatzia, lan bat argitaratu zen, ondoko
tituluaz: "Erradiazio-mota bati buruzko lehen komunikazioa".
Erradiazio hori, ordurarte ezagututakoen guztiz desberdina
zen. ROntgenek "X izpiak" izena jarri zion.
Experimentuetaz egindako ahalegin nekagarriek ez zuten ino
lako fruiturik eman, izpi hauen izatea argitzerakoan.Eremuelek
triko eta magnetikoek ez zuten inolako eraginik, ez izpien joka
bidean, ez berauen ibilbidean. Ezin izan zitezkeen,hortaz,elek
trizitatez kargatutako partikulak, izpi katodiko edo kanalen gi
sara, azken hauen ibilbideak makurtu egiten baitira eremuhorien
eraginez.
Hala ere, izpi katodikoak ziren X izpien iturria, izpi eze
zagun horik izpi katodikoek deskarga-hodiaren aurka talka egitean agertzen baitziren.
Halaber, ezin izan ziren aipatutako izpien uhin propietateak frogatu. Ez zirudien argi-izpiekin edo uhin hertziarrekin
inolako kidetasunik zegoenik. Erradiazio berriaren azalpen des
kriptiboa egin zitekeen soilik, beraren propietateak eta beraren iturriak aipatuz. Honetan aritu zen Riintgen: berak 1895-96-97 urteetan egindako azalpenak erradiazio berriaren aurkezpen
argi, zehatz eta osoa dira.

Erradioaktibitatea
X izpien aurkikuntzak garai hartako fisikariengan eragin
handia izan zuen. Izpi katodikoak, izpi kanalak, X izpiak: zergatik ezin egon zitekeen beste izpi-motarik? Hau zen Becquerel-ek bere buruari galdetzen ziona, Poincardk ROntgenen aurkikuntzei buruz emandako hitzaldi bat entzuten ari zelarik. Becquerel, aitzinasmo oker batetan oinarritu zelarik, espero ez zuen
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emaitza positibo batetara helduko zen. Becquerelek zera pentsa
tu zuen, fluoreszentziazko fenomenoa (argiaren aurreko sÜstantzia batzuren disdiraketa) agian, beste uhin-mota ezezagun bati loturik joango zela, X izpien antzeko uhin-motabati loturik.
Argazki-plakak paper beltzetan bildu zituen, gainean materiale
fluoreszenteak ipini eta eguzkiaren erradiaziopean ipini zituen.
Ondorioa ezezkakoa izan zen: bakarrik uraniozko gatzak zituzten
plakak geratu ziren belztuta (erradiazioa dagoelako froga).
Experimentua zenbait alditan errepikatua izan zen, eguzkirik gabe ere, beti ondorio berberaz. Horrela aurkitu ziren 1896.
ean uranioaren "Becquerelen erradiazioak". Berauen propietateak
X izpien tankerakoak ziren, propietate elektrikoak zituzten eta
Becquerelen erradiaziopean airea eroale bihurtzen zen. Inork ez
zekien ez nola, ez zergatik. Ez ziren ezagutzen erradiaziohauen
izana eta ez jatorria ere.
Baina, uranioarekin soilik ematen ziren, ala antzeko propietateak zituen beste materialik al zegoen? Galdera hauei zerraizkien Curie senar-emazteak, 1897.ean, Marie Curie-ren tesi
rako gai bat bilatzen ari zirenean. Azkenez, Becquerelen lanen
zabalkuntzari ekin zitzaizkion. Harridura handiaz ikusi zuten,
erradiazio honek ez zuela ez argiaren, ez beroaren, ez inolako
konbinazio kimikoren arauerakotasunik. Erradiazioaren indarra,
ikertzen ari ziren gelan zegoen uranio-kantitatearen zuzenki
proportzionala zen. Ez zegoen erreakzio hari lotzen zitzaion
teoria fisikorik. Ez zegoen beraren sekretuan nondik sartu. Ez
zion inolako galderari erantzuten.
Marie Curie antzeko propietateak azal zitzaketen beste mi
neral batzu aurkitzen saiatu zen. 1898.ean, torio (90) delakoa
erradioaktiboa (Curiek, Becquerelen erradiazioa izendatzeko as
matutako hitza) zela aurkitu zuten. Geroztik, pexblenda delakoa -uranioaren mineralea- arakatzean, beronek zuen uranio-kon
tzentrazioaren arauera espero izateko zen erradioaktibitatea
baino lau aldiz handiagokoa aurkitu zuten. Uranioa banandurik,
hondarretan erradioaktibitateak iraun zirauen. Zenbait experimenturen bidez zerera heldu ziren, gutxienez 2 elementu erradioaktibo egon behar zutela pentsatzera.
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1898.eko uztailean, elementu kimiko berri baten aurkikuntza aurkezten zuen lan bat argitaratu zuten senar-emazteek: Po
lonioa zen elementu berri hura. 1898.eko abenduan, Zientzi Aka
demiaren aurrean, beste elementu berri baten izana iragarri zu
ten:
"Azaldu berri ditugun arrazoi desberdinek uste erazten di
gute, sustantzia erradioaktibo berriak elementu berri bat daukala, i radium' edo radio izena eman nahi geniokeenekoa".
Lau urtetan zehar, Curie senar-emazteek beren esfortzu han
dienak, pexblenda-kantitate oso handiak hartu eta elementu berriak bereiztean eman zituzten. Azkenez, 1902.ean RaC1 2 delakoa
ren ldgr lortu zuten (Po delakoa, izatez ukaezina bazen ere, iso
latzeko oso zaila zen).
Becquerel eta Curie fisikariekin batera, Rutherford Neoze
landako fisikaria ere kezkatu zen X izpietaz. 1896.ean, ROntge
nen argitaratzea baino pixkat geroago, zera zioen:
"helburu nagusia, fenomeno honen teoria inork baino lehen
aurkitzea da, Europako irakasle gehienak berorren atzetik baita
biltza".
X izpietaz ari zela lanean, berauek zeharkatua zen gas baten ionizazioa aurkitu zuen. Propietate hau ROentgenek identifi
katua izan zen, X izpiek gas bati eroankortasun elektrikoa ematen diotela esanik. Rutherfordek zergatikoa aurkitu zuen: gas
batetan zehar -airean zehar, adibidez- bidalitako X izpiek,
ioien formazioa behartzen dute, berauek karga elektrikoa darama
tenez, gasa eroale bihurtuz.
Rutherfordek, argi ultramoreen eraginaz segitu zuen lanean,
azkenez beste erradiazio mota bat aztertzeko: Uranioak emititurikoa. Bide honetatik batu zen aipatutako fisikarien lanera.
1898.ean, uranioak emitituriko izpien propietate ionizatzai
leak aztertzen ari zela, uranioak bi erradiazio-mota desberdin
zituela aurkitu zuen:
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1.

a -alfa- erradiazioa, materiak oso erraz absorbitzen duela

ko karakterizatua.

2.

p -beta- erradiazioa, askoz ere sarkorragoa.

Geroztik, 1900.ean, beste erradiazio-mota askoz ere sarko
rrago bat aurkitu zen: y -gamma- erradiazioa, ordurarte azale
zinak gertatzen ziren X izpien antzekoa. Rutherfordek erradiazio berri honen izakera aurkitzeko itxaropena zuen.
Uranioaren ikerketan guztiz sartua zegoela, McGill-en -Ka
nadan- lanpostu bat eskaini zioten. Kanadako unibertsitatean,
ikerketak, Ingalaterran utzi izan zituen neurri berean segitu
zituen. Ordurako Kaufmannen lanak,

A

izpien eremu elektrikoeta

magnetikoen bidezko desbiderapenak aztertuz, izpi horik abiadu
ra handiko elektroiak zirela frogatu zuen; hau da, ez zen, uste bezala, erradiazio-mota berri bat, abiadura oso handiz higi
tzen ziren partikula elektriko negatiboak baizik.
Zer zen a erradiazioa? Rutherfordek, arin higitzen ziren
partikula positiboak zirela frogatu zuen. Beste 10 urte pasatu
ko ziren, He-zko nukleoak zirela frotagu baino lehen.
Rutherfordek erradiaktibitatearen ikerketaz segitu zuen.
Nondik zetorren erradioaktibitateari loturik agertzen zen ener
gia izugarria? Zein zen sustantzia erradioaktiboen eta emititu
riko erradiazioen arteko erlazioa? Garai hartan ez zegoen feno
meno honi buruz teoria orokorrik. Orduan zirauten teoriek ezin
eman zezaketeen fenomenoari buruzko azalpen onik. Eta hauxe
izan zen Rutherford eta Soddy 7 ren ekarpena. (Soddy kimikaria
zen, Rutherforden laguntzailea).
Erradioaktibitatearen Teoriara eraman zituen bidea zera
izan zen: Teoriaz lan egiten zutenean, ionizatze-ahalmenaren
zenbait balore desberdin aurkitzen zituzten. Arazo hau "toron" deitu zioten gasaren bidez azaldu zuten. Toron delakoa to
riotik zuzenean ez zela osotzen aurkitu zuten. Tarteko beste
sustantzia bat zegoen: Torio-X deiturikoa. Torioa torio-X bila
katzen zen, eta berau toron. Rutherford eta Soddy-k pentsatu
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zuten, beste atomo erradioaktiboak ere

a

edo

/3

partikularen

bat emitituz, expontaneoki beste atomo-mota batetan bilakatzen
zirela. Prozesu erradioaktiboari dagokion energiak, atomoan,eta
beraren aldaketan (desintegrazioan) zuen iturria.
Bide honi jarraikiz, Rutherfordek eta Soddyk atomoen

3

fa

milia finkatu zituzten, elementu erradioaktibo guztiak Ac, To
edo U-tiko desintegrazioz etorriak izanik. Hiru familiok emaitza bera zuten ondorioz, beruna, alegia. Desintegrazioa behartzen duen emisio hau,

a

eta

A

partikulena, desplazamenduerra

dioaktiboaren legearen arauerakoa da. Lege hau, Soddy eta Fanjans-ek emana, ondokoa da:
1. Elementu erradioaktibo batek

A

partikula bat emititzen ba-

du, nukleoak karga negatibo bat galtzen du, zenbaki atomiko
(Z) unitate batetan handiagoa duen atomo batetan bilakatzen
delarik. Masa kasik aldagabea gertatzen da.
Ondoan, Uranioaren seriea ematen dugu:
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Hala ere, Rutherford eta Soddyren teorian zerbait zen faltan: ez zen ezer esaten atomoaren partikula baten emisio-uneaz.
Ez zegoen ezer jakinik, desintegrapen-prozesua hasi erazten zuen
kausaz, eta ez nola aurreratu edo atzeratu ere. Jakina zen desintegrazioerradioaktiboaatomoaren barne-aldaketa batek zeka-

174

rrela, baina prozesu hau zerk behartzen zuen ezezaguna zen. Ez
zen inolako aurresanik egiten, atomosoilbatigettatukozitzaio
naz. Lege estatistikoak erabili ziren, semidesintegrazio-perio
doa ematen zutenak. Hau da, elementu erradioaktibo baten kanti
tate handi batek -atomo asko- beraren erdira bihurtzeko behar
duen denbora finkatzen zen. Eta berau, elementu bakoitzaren be
rezko kte.a da. Ez da, ba, bakoitzari gertatzen zaionaz ezer ematen. Bide honetatik, Rutherford eta Soddyren teoria, geroztiko teoria kuantikoen aitzindari gertatzen da, berau ere, bere izate estatistikoan, eta multzoekiko aurresan bakarretan,
teoria kuantikoen tankerakoa baita.
1902. urtean argitaratu zen Erradioaktibitatearen Teoria
hau, eta oraindik ere aldatu gabe dirau bere oinarri nagusian.
Ezer ez da kendua izan. Garai hartan, ordea, gehiegizkotzateta
ezprobabletzat izan zen joa, elementuen aldaezintasuna pikutara baitzihoan, eta garai hartan elementuak materiaren azkenosa
gaitzat zituzten.

Rutherforden eredu atomikoa. Nukleo atomikoa
Jadanik Ingalaterran zegoela -1906.ean itzuli zen Manchesterrera-, Rutherfordek a partikulen izatea aurkitu nahian ihar-

dtm zuen. 1909.a zen, eta 10 urte zeramatzan, aipatutako partikulakidentifikatunahiz.orduan, partikula ezagun bakarra elektroia zen (J.J. Thomson-ek beraren karga eta masa aurkitu zituen). Materiaren azalpenaren bila, fisikariek zenbaitereduato
miko diseinatuak zituzten. Onartuena Thomsonek egina zen. Atomoak homogeneoki banaturiko elektrifikazio positibozko fluido
bat zeukan eredu horrek; fluido honen barruan elektroiak zeuden
karga positiboa konpentsatzeko adinako neurrian. Eredu hau egite experimentaletan zegoen oinarrituta; berauk, ordea, ez ziren
ugariak. Materiaren estruktura inkognita bat zen. Rutherfordek
bere a partikuletan, materia aztertzeko tresna apartekoa izan
zuen. a partikulak, atomo erradioaktiboek abiadura handiz bida
liak izaten dira, etaatomoen aurka zuzenduta, projektiltzat era
bil daitezke, atomoen informazioberria lortuz.
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Marsden-ek Rutherforden laguntzaileak, a partikulak urrezko
xafla oso fin baten aurka bidali zituen, xaflaren atzean, pasatzea lortzen zuten a partikulak biltzeko pantaila bat ipinirik.
Thomsonen ereduaren arauera, ez ziren 45 gradu edo gutxiagotako
desbiderapenak besterik espero izatekoak. Experimentuak, ordea,
emaitza harrigarria izan zuen.
Experimentu honetan, eta errorea, desbiderapenak banaka neurtzeko beharraren eraginaz, handia izan zitekeen arren, Rut
herfordek atomoa nolakoa bide zen ikusten jakin zuen. Partikula batek atzera egin zezan, eremu elektriko oso handi batez to
patu beharra zeukan, eta horrelakorik ez zegoen Thomsonen ereduan. Elektrizitate positiboa gune oso txiki batetan bildurik
bide zegoen. Hipotesi honi lotuta, zenbait gradutako desbidera
penak zenbat partikulek jasango zuten kalkulatu zuen -hala nola, 20°-takoa, 40°-takoa....- . Beronen emaitza teorikoa Mardsenen lorpen experimentalekin gonbaratu zuen: datu batzuek eta
besteek lotura handia zuten.
1911.eko maiatzean Rutherfordek nukleoaren aurkipena iragarri zuen; "espazio-une txiki batetan kontzentraturiko atomoa
ren karga positiboa". Atomoa baino 10.000 aldiz txikiagoa zen,
eta bertan atomoaren masa ia guztia zegoen.
Horrela sortu zen Rutherforden eredu atomikoa. Nukleo zen
tral masadun bat, atomoaren karga positibo guztia dagoenekoa,
eta inguruko espazio hutsean elektroiak nukleoaren inguruan bi
raka, erakarpen elektrostatikoa orekatuz. Geroago, Rutherforden bi dizipuluk, Geiger eta Marsdenek, nukleoaren karga positiboa, eta hortaz elektroien kopurua -berbera baita-, aztertutako elementuak Mendeleev-en sistema periodikoan duen zenbaki
atomikoaren berdina dela finkatu zuten.
Rutherfordek eta beraren talde laguntzaileak, eredu atomi
koaren balioa frogatu nahian, lanean ihardun zuten. 1911-1914
urteen tartea, garai disdiratsua izan zen Manchesterreko Unibertsitatean.
Hala ere, garai hartan ez zegoen materiaren estrukturaz
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kezkarik, Manchesterreko taldearena izan ezik. Oso bakar batzu
ziren arazo hauetaz interesatuak. Baliozko emaitzetara heldu baino lehen, mila datu enpirikothrtubeharrazegoen, eta orduan
uste zuten, ez zegoela horrelakorik lortzerik, atomora enpirikoki heltzea planeta batetara joatea baino zailago zela. Atomoa
nolakoa zen galdetzea ia alperrikakoa zen, ez baitzegoen ikerkuntzak bultzatzeko inolako materialik.
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FISIKA KUANTIKOA
Gorputz beltzaren erradiazioa
Honaino helduak garela, jo dezagun denboran atzera XIX.men
deko azken hamarkadararte itzuliz. Termodinamikareneta Beroaren
Teoria Zinetikoaren garapenak aurrerakada handia emana zuen, Max
wellen,Carnoten, Boltzmannen eta abarren lana zela eta. Jakina
zen, gorputz batek, bere tenperaturaren ondorioz, espektroko ma
iztasun guztietan erradiazioa emititzen duena: hau da, erradiazio termikoa. Gorputz guztiek ingurunera emititzen dute, etaber
tatik absorbitu ere. Gorputza ingurua baino beroago badago, hoz
tu egingo da, emisioaren erritmoa absortzioarena baino handiagoa izango baita. Oreka lortuz -T berdinak- , bi erritmoak ere
berdindu egingo dira.

Erradiazio termikoa, XIX.
mendearen erdi aldera aur
kitutako bi legeen arauerakoa da:
1. Lehena, Wien-en despla
zamenduaren legea.
Beronek dioskunez, espektroaren intentsitate maximoa ematen duen
maiztasunak, gorputz
emititzailearen tenperatura absolutuaren zenbaki proportzio
nala da. Irudian ikusten denez, 2000° K-etara lorturiko gai
• lurraren maiztasuna 1500° K-etakoa baino handiagoa da, eta
beronena 1000° K-etakoa baino handiagoa ere.
2. Bigarrena, Stefan-Boltzmann-en legea.
Honek berriz zera dio, gorputz bero batek emititutako energi
kantitatea, tenperaturaten (T-ren) laugarren berreketaren
arauerakoa dela:
E.= u T

4

non o Stefan-Boltzmannen konstantea baita.
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Gorputz bero batek emititutako erradiazioaren espektroaren
itxura, gorputz beraren konposizioaren arauerakoa da. Hala ere,
ba dago, beretara heldutako erradiazio guztia absorbitzen duela
ko karakterizatuta dagoen gorputz-mota bat; hau da, gorputz bel
tzak. T tenperatura bereko gorputz beltz guztiek espektro berbe
reko erradiazio termikoa emititzen dute, gorputzen konposizioa
nolakoa nahiz halakoa izan. Erradiazioaren unibertsaltasunhonek
bereziki garrantzizkoak bihurtzen ditu fisikarien aurrean. Esan
behar, hala ere, gorputz beltza, Naturan gutxi gorabehera beste
rik agertzen ez den zer teoriko bat dena. Adibidetzat hartu iza
ten dena, zera da, zulo txiki-txiki bat duen gorputz huts bat.
Zulotik sartzen den erradiazioa, gorputzaren hutsunean geratuko
da, behin eta berriz hormetan isladatu, eta inoiz berriz irten
gabe. Zuloa bera da, kasu honetan, gorputz beltza.
Rayleigh eta Jeans fisikariek gorputz beltzen erradiazioa
Fisika Klasikoaren hildotik azaldu nahi izan zuten. Horretarako, Elektromagnetismo Klasikoan eta Teoria Zinetikoan oinarritu ziren. Azken honetaz, uhin-multzo handi baten batezbesteko
energia T-ren araurakoa da soilik. Beraien garapen teorikoen
emaitza Rayleigh-Jeansen formula izan zen. Honek dioenez, eta
gorputz beltzaren erradiazioaren kasurako:
Energi dentsitatea = 8

n v

C

2

KT

3

►

Teoria klasikoa
/

/ - Rayleigh-

Alboko irudian, Rayleigh-Jeansenaurresan teorikoa
ren eta datu enpirikoen ar
teko desberdintasuna ikus-

T=1500°K
Emaitza
experimentalak

ten da -1500°K-tako kasurako-. Ikusten denez, T
txikia denean, bi makurrak
parekoak dira, baina T han
ditu egiten den neurrian,
bi makurrak banatu egiten
dira, teoria klasikoakT,00
den kasurako E-.00 aurresa
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nik, eta praktikan Energiak finito izaten dirauelarik. Egoera
hau da, ultramorearen hondamendia deritzona. Rayleigh eta Jean
sen argitarapenaren geroztik, hainbat urte pasatu ziren inork
baliozko azalpenik emateko gai izan gabe. Horrela, paredoxahau,
mendearen bukaerako fisikariek zituzten problemetariko bat ger
tatu zen.

Max Plank eta Akzio-kuantuaren ideia
Behin eta bere ikasketak bukatuz gero, Max Plankek, beste
askok bukatutzat eta interesgabekotzat jotzen zuten Fisikaren
adar batean aritzea erabaki zuen: Termodinamikan, alegia. Plan
kek Termodinamikaren legeetan egia absolutu eta oinarrizkoak zekuskien, Naturak soilaz, xeheaz, aldaezinaz duena adierazten
zutenak; lege hauk ezezagutuaren bidean abiatzeko hartu behar
diren bideen lehen urratsa bezala ikusten zituen.Horizelaeta,
Termodinamikaren legeen balioa ahal ziren kasu guztietan froga
tzen aritu zen.
Lan honetan izan zen, Plankek Clausius-en argitarapenak
eta Termodinamikaren 2.legearen adierazpide orokorrago eta uler
korrago bat aurkitu zituena. Garai hartan, 2. printzipioaren adierazpena arazo praktikoei lotuta zegoen: hots, ez da posible
bero-energia guztia lanean bilakatzea; energi kantitate bat dago, geroztiko erabilkerentzat baliogabekoa.
Clausiusen adierazpenean, berriz, Entropiaren (S-ren) kon
tzeptu matematikoa agertzen da: Entropia zenbait magnituderen
arteko erlazio bat da, eta Naturaren aldaketak sentido batetan
bakarrik neurtzen ditu, beti handitzera -edo gehienez berdin /

irautera- jotzen duela. Formulazio berri hura erabiliz, gertae
ra horik Entropiaren ezagupenaren ondorio bezala lor daitezkee
la frogatuz.
Bere lanak, ordea, ez zuen onarpenik izan Fisikarenmunduan.
Entropia kontzeptu abstraktu eta ulerkaitza zen, eta askoren eritziz, ez zion ezer berririk gehitzen formulazio zaharrari.
Boltzmann izan zen, Termodinamikaren eta prozesu molekularren
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arteko erlazioaz lanean ari zela, Entropiaren interpretazio fi
sikoa eman zuena, Entropiari desordena molekularraren neurpena
ren balioa emanik, eta fisikari guztiak 2. printzipioaren formulazio berrira eramanik.
Boltzmanni jarraikiz, entropiaren handitzerako joera, pro
zesu fisikoen ororen desordena molekularrerako joeratzat hartzen da. Honetaz,posible dira desordena molekularra handitzen
duten prozesu guztiak, edo behintzat desordena kontserbatzendu
tenak; bainaezinak dira aipatutako desordena txikitzera jotzen
duten prozesuak.
Hala ere, Boltzmannen lana estatistikoa da: ezin esan dai
teke ezer molekula bakar bati gertatuko zaionaz. Ez da, horretaz, Plankek espero zuen absolutua agertzen: kasu partikularba
tetan entropia txikitzeko aukera dago; bakarrik molekula-kopuru handi baten desordena handitzen da nahitaez. Plankek ezzuen
ikuspegi estatistiko hau onartu, eta bereari eutsi zion.
1897.ean, eta bere formulazioaren balioa kasuz-kasu froga
tu nahian, gorputz beltzaren erradiazioa kontutan hartu zuen.
1900.ean, formula zuzena aurkitu zuen, uhin laburrei eta uhin
luzeei erantzun ona ematen zieten bi formula elkarlotuz.Rubens-ek berehala frogatu zuen, makur enpirikoarekiko hurbilketaezin
hobea zela. Max Plankek gorputz beltzaren problema ebatzi egin
zuen. Baina prozesuaren interpretazio beharra agertzen zen. Zer
esan nahi zuen bi formula antzaz loturarik gabekoen baturak?
Interpretatzeko modu bakarra zenbait hipotesi desberdin eman, eta formulara zeinek ginderamatzan ikustea zen. Plankek
Termodinamika erabili zuen, gorputz beltzaren problema ebatzi,
eta horrekin batera Termodinamikaren bigarren legearen balio
absolutua frogatzeko asmotan.
Ezina egin zitzaion. Honen aurrean Boltzmannen 2. printzi
pioaren interpretazio estatistikoaz baliatu zen; eta asmatuere
egin, 2. saio honetan, bere nahiaren aurkako konklusio bat fro
gatu zuelarik: S-ren handitzea ez da absolutu bat, baiezpen es
tatistikoa baizik.
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Formulara heltzeko, hipotesi bat sortu behar izan zuen:
energia ez zen kontinuoa.
Boltzmannen kalkuluak aplikatzean, energia zati txikitan
zatitzeko beharra zegoen, behar matematikoa, zentzu fisikorik
gabekoa. Geroago, eta kalkuluaren arauera ere, berriro batuak
izaten ziren energi zati horik. Honen ordez, Plankek, Boltzman
nen metodoa erabiltzean, ez zuen energi bilketa egin, nahi zuen
ondoriora heltzeko bide bakarra zela konturatu baitzen. Bide
honetatik heldu zen, hain famatu den ekuaziora,
E = h

v

teoria kuantikoaren oinarrira hain zuzen.
Energi zati desberdinak eginik, energia uhin laburrenetan
kontzentra ez dadin lortzen da. Uhin hauen energia oso handia
da, baina oso urriak dira, eta energiak finitoa izaten dirau.
Planken lanak limite bat ezartzen zuen, baina bakarrik ma
teria osotzen duten partikula elektrikoei ezartzen zien : baka
rrik higi zitezkeen h

v

kuantu osoak absorbitu edo emititurik,

hv energiaren zatiren aldaketek zekartzaten higidurak ezinezkoak izanik. Zer gertatzen zitzaion erradiazioari? Uhinak ote
ziren, edo eta partikulak? 1900.ean ez zegoen azken hauen alde
ko hatzik. Gorputz beltzari buruzko lana, argiaren absortzio
eta emisioari lotzen zitzaien, eta ez erradiazioaren berarenes
trukturari. Plankekproposatutako diskontinuitateak ez ziren igor
leari buruzkoak, hartzaileari buruzkoak baizik.
1900.ean, bere lana aurkeztean, Plankek ez zuen lan horrek
Fisika Klasikoari zekarkion desafioa azpimarratzen; antza denez,
hasiera batetan ez zituen ikusi bere prozesu matematikoak zekar
tzan ondorio guztiak. Zientziaren aldaketa erradikala beraren
E

=hv ekuazioan hasten da. Plankek gorputz beltzaren arazoa -

ebazteko, ez zuen onartu erradiazioaren energia kontinuoa zenik,
horrela Teoria Kuantikoa sartuz; energiaren kontinuitatearen ezezpena ez zuen jakinean eman. Ez zuen horrelakorik pentsatu:
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"Gorputz beltzaren erradiazioarentzako formula bat lortze
ko saio guztiak alperrikakoak izan dira. Zerbaitek egon behar
du oker gure Naturaren ikuspuntuan, eta horretaz beharrezkodut
aitzinasmo berri bat planteiatzea eta frogatzen saiatzea, sentidoen aurka eta eguneko Fisikaren aurka agertuko den aitzinas
moan.
Ez, ez zen hau izan bidea. Gauzak bestelakoak izaten dira
askotan. Planken aurkikundea ustegabekoa izan zen maila batetan. Are eta gehiago, bere lanaren iraultzailekortasunaz kontu
ratu zenean, atzera jo nahi izan zuen.
Bere garaikoen entusiasmoa ez zen handiagoa izan. Teoriaren ondorioak, ezatseginegiak ziren, eta ulergaitzak ordukopen
tsakera klasikoarekiko. Bestalde, garai hartan aurkikunde ugari egon zen -X izpiak, erradioaktibitatea, elektroiaren aurkikundea...-, eta fisikariek ba zuten non egin lan, non harritu.
Fisikan aldaketak ez dira berehala onartzen, beste hainbeste arlotan bezala; proposamendu berriak agerian ipin daitezen,
nabaritasun handiak behar izaten dira.

Efektu fotoelektrikoa. Erradiazioaren kuantizazioa
Planken lana segitzeko adinako fisikariak, lege fisikoen
oinarrizko ideia izkutuetan egon beharko zuen interesatua, eta
ez berauen aplikazioetan. Baldintza hauk Albert Einsteinek betetzen zituen. Einstein jadanik jarria zen, Fisikak oinarrian
zituen ideia kontraesangarri batzutaz pentsatzen. Alde batetik
partikula diskretoetaz osatutako materia, materia atomikoa, dis
kontinuoa. Beste aldetik erradiazioa, ondulatorioa, sustantzia
rik gabekoa, kontinuoa. Posible ote liteke horrelako banaketarik? Ez ote zen egongo azpiko batasun izkuturik? Aurreko kapituluan ikusia dugu, Einsteinek Fisikaren kontzeptuen batasunaz
zuen kezka-, printzipio orokorren bilaketaz, eta abarretaz.
Horrelako arazotan ari zela heldu zen gorputz beltzaren
erradiazioaren problemara. Ezagutzen zuen Planken lana, etaoso
nahasia aurkitzen zuen. Bere aldetik, orduko Fisika kasu horri
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aplikatzen hasi zen. Ondorioa, beti berbera: Ultramorearen hon
damendia. Beronen aurrean , Einsteinek erantzuna Plankenaren desberdina eman zuen. Plankek uste zuen enigma ideia ezagutuen
bidez ebatzi behar zela. Einsteinek berriz, zerbait berriren froga segurutzat hartu zuen: energiaren kontinuitatea ez zen
ikuitu ezina. Igorleak eta hartzaileak energia, h v energi kuan
tuen tankerara onartzen zuten. Erradiazioak, agian, beti izango zuen zatitan balego bezalako jokabidea.
Garapen logiko honi jarraikiz, Einstein, Philipp Lenard-ek
zenbait metaleren maiztasun garaiko argiaren absortzioz eginda
ko lanetaz topatu zen. Heinrich Hertz-ek zera aurkitu zuen, bi'
elektrodoren arteko deskarga elektrikoa, bietariko batera argi
ultramorea heltzen denean errazago gertatzen dela. Lenard-ek
Hallwach-en experimentuak segituz, argi ultramoreak deskarga,
katodoaren azalean elektroien emisioa behartzen duelako errazten duela frogatu zuen.
Argiaren eraginaz behartutako gainazal batetatiko elektroi-emisio honi efektu fotoelektrikoa deritzo.
Lenarden lanak Einstein inspiratu egin zuen. 1905.ean, za
lantzan ipini zuen argiaren teoria klasikoa. Plankek enrgiaren
kuantizazioa, gorputz beltz batetako hutsunearen hormetako elek
troi igorleen kasura mugatu zuen. Plankek uste zuen energiaelek
tromagnetikoak, behin eta erradiatua izan, espazio guztia uhin-modura beteko zuela. Einsteinek, ordea, erradiazioaren energia
kuantizatuta dagoela proposatu zuen, geroago "fotoi" izenez dei
tuko zitzaien paketeetan kuantizatuta.
Einsteinek zioen, interferentzia eta difrakzio elektromagnetikoaz egindako experimentu optikoak, fotoi-kopuru oso handia
landuz eginak zirela. Ondorioa, beraz, fotoien batezbesteko jokabidea zen. Experimentu hauek, noski, fotoiak emitituak diren
lekutik absorbituak diren lekurarte uhin klasikoen modura joaten direla frogatzen dute: Einsteinek ez zion hedapenaren ukin-moduari jaramonik egin; aldiz, gorpuzkuluak absorbitu eta emi
tituak diren moduari ekin zitzaion.
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Planken iturri erradiatzaile baten energiari buruzko kuan
tizazioak, energia bakarrik O, hv , 2hv

modukoa izan

zitekeela zioen. Honetaz, eta Einsteinen arauera, iturriak,nhv
energi egoeratik (n-a)hv energi egoerara joan zedin, energia
elektromagnetikozko pultsu diskretoak emititu beharko zituen,
pultsu bakoitzak hv balio energetikoa izanik.
Einsteinek suposatu zuen aipatutako energi paketea, hasie
ran, espazio-une txiki batetan kokaturik dagoela, eta kokaturik dirauela iturritik urruntzen, C abiaduraz higitzen den bitartean. Halaber, fotoiaren energi kopurua eta beraren maiztasuna ondoko ekuazioaz erlazionaturik zeudela suposatu zuen:
erlazioaz, alegia.

E = hv

Einsteinek, argiaren emisio eta absortzioari buruzko teoria hau efektu fotoelektrikoaren kasura aplikatu zuen. Erradia
zio elektromagnetikoa -uhin ultramoreak, ahal dela- metalearen
gainazalera heltzen denean, fotoiak katodoan dagoen elektroiren batek guztiz absorbituak izaten dira. Metalearen gainazale
tik elektroi bat emititzen denean, beraren energia:
K = hv - w

da.

non, hv fotoi intzidentearen energia, eta w elektroia metale
tik ateratzeko behar den lana baitira. Azken lan hau atomoen
gainazaleko eremu erakarleak, eta bai elektroiak metalearen ba
rruan bide dituen talkengatik galdutako energia zinetikoa gain
ditzeko behar dena da. Elektroi batzu besteak baino gogorkiago
loturik daude, eta horretaz fotoelektroientzat
K

max

= hv w oedukiko

dugu,

w metalearen konstante bat delarik: elektroiak, metalera loo
tzen ohi duten indar erakarleak gainditu, eta metalean aurrera
irtenik, ihes egin dezan behar duen energia minimoa, alegia.
Einsteinen teoriaren arauera:
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1. K

max

delakoak erradiazioaren maiztasunaren dependentzia du

soilik, eta ez intentsitatearena, teoria klasikoak aurresa
ten duen erara.
2. Gainera,

v,

ebaki-maiztasun bat egon behar da,

v,

baino -

maiztasun txikiagotarako efektu fotoelektrikoa agertzen ez
delarik.
K

max

h
v < v,

vo

= 0 eginik:

.w,

bada, ezin garai dezake elektroiak, metalera lo-

tzen duen energia, eta elektroia ez da ihesi irtengo. Klasiko
ki, azken honek ez zuen gertatzerik: efektu fotoelektrikoa ar
giaren edozein maiztasunerako bete behar zen, I behar adina handia izateko baldintza bakarraz.
Einsteinen efektu fotoelektrikoari buruzko teoriaren aurre
sanak, teoria klasikoarenen aurka agertzen direla ikus dezakegu.. 1914.ean Millikan-ek muga -maiztasunaren izatea frogatu zuen, eta bai fotoelektroien energia zinetikoak zuen bidalitako argiaren maiztasunaren dependentzia ere. Honekin guztionekin, Einsteinen erradiazioaren kuantizazioari buruzko teoria
baieztu egiten zen. Millikanen hitzetan:
"Efektu fotoelektrikoa teoria kuantikoaren aurresan nagusiaren balioaren froga bat da, gorputz beltzaren gertaeren independientea; hau da, uhinak emititzen dituzten atomoen osagai
elektronikoek absorbitzen duten energiaren izate diskontinuo edo lehergarriaren aurresanaren froga. Plankek, gorputz beltza
ren erradiazioaren ikerketaz aurkitu zuen hv kantitatea materializatu egiten du, nolabait esateko; eta Planken lanarieusten
dion kontzeptzio fisiko fundamentala errealitateari dagokiona
delako konfidantza ematen digu, beste ezein fenomenok ematen
ez diguna".
Geroztik, erradiazio elektromagnetikoaren energiaren kuan
tizazioak baiezpen experimental gehiago izan zituen. Ikusgarrie
na Compton-ek 1923.ean egindakoa izan zen.
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Emaitza hauen aurrean, Fisikaren Historiaren beste sasoi
batzutan ere agertua zen kuestio bat agertzen zaigu nahitaez:
erradiazioa, partikula ala uhina al da? Berriz ere eztabaidan
agertzen dira argiaren eredu uhindar eta gorpuzkularra. Zenbait
experimentuk izate uhindarra azalerazten dute -interferentziek,
difrakzioak ...-; beste batzuk, ordea, izate gorpuzkularra azpimarratzen dutelarik -efektu fotoelektrikoak, "Compton" efektuak,...-. Nola daiteke uhin-mugimenduaren karakteristika argi
eta garbiak agertzen dituen erradiazioak, partikula-jokabidea
edukitzea? 20 urtek pasatu behar izan zituzten, arazoa konpon
zedin baino lehen.

Bohr-en eredu atomikoa
Honarte heldurik, 1911.era itzultzen gara, Rutherford-en
eredu atomikora. Rutherforden atomoak harrera txikia eduki zue
neko arrazoi nagusia beraren egongaiztasuna izan zen. Eredu ho
nek, elektroiek nukleoaren inguruan orbita zirkular eta elipti
kotan bira dezaten eskatzen du. Baina, Maxwellen teoria elektro
magnetikoaren arauera, partikula kargatu eta azeleratu batek erradiatu egin behar zuen. Horretaz, atomoek, geragabean emiti
tu beharko lukete erradiazio elektromagnetikoa, eta horrelakorik ez zen inoiz behatua. Gainera, emisioaren ondorioz, elektroiak energia galduko luke, eta berehala espiralean nukleora
erori, segundu-zatitan. Eredua, beraz, onartezina zen.
Ez zen izan hori, ordea, Bohrrek egindako arrazonamendua.
Rutherforden ereduak, eguzki-sistemaren tankerako ereduak, bete, asetu egiten zuen Bohr. Problemari beste alde batetatikhel
du zitzaion: berau ezertu gabe, baina mami gabekoa zela esanik,
alegia. Zergatik uzten zuten elektroiek, atomoaren barruan zeu
denean, elektromagnetismoaren legeen bidea? Fisikak hondamendia
aurresaten zuen (ultramorearen antzekoa).
Bohrrek pentsatu zuen, agian, ideia kuantikoaren aplikazio
berri batek problema ebatzi ahal izango zuela. Beharbada energiaren beste murritzaldi bat bide zegoen, eta beronek azalduko
luke elektroiak energia zergatik emititzen ez duen, eta nukleo
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rantz zergatik erortzen ez den. Garai hartan Bohrrek Espektros
kopia ez zuen ezagutzen. Aurrera jo baino lehen, eta beharrezkoa gertatuko zaigunez, espektrografiaz zertxobait arituko gara.
Fraunhofer fisikariak, eguzkiari prisma batetan zehar begiraturik, marra ilun eta zehatz batzu aurkitu zituen, Fraunho
ferren marrak deritzenak. Elementu kimiko bakoitzari marra espektral zehatz batzu atxekitzeko saioak antzu gertatuak ziren,
baldintza experimental okerrak zirela eta.
Azkenez 1860.ean, Bunsen eta Kirchoff fisikariek, Heideckey-en analisi espektralaz ikerketa-bide seguru eta zientifikoa egitea lortu zuten, egikera guztiz landu baten emaitzaz. Mo
ta honetako espektroak, egoera gaseosoan dagoen materia tenPeratura garaietara -argia emititzeko adinako tenperaturetaraino- berotzen denean agertzen dira. Orduan, espektroskopiobaten
bidez, argia bere kolore osagaietan banatzen da, hau da, uhin-luzera edo maiztasun desberdinetan. Berotutako gas batenespek
troak, maiztasun-kopuru bat besterik ez du agerterazten. Berauk,
marra banaturen modura agertzen dira. Elementu kimiko gaseoso
bakoitzak espektru desberdina du. Metodo honetaz, Bunsenek eta
Kirchoffek, elementu ezagun guztien espektroek betetako atlas
izugarri bat egin zuten.
Elementu bakoitzaren izpi espektralek beraien arteko orde
na bat betetzen dute. Ordena antzaz erregular hau ez zen kontu
tan hartua izan, Balmer-ek H-aren marra espektralak azaltzen
zituen formula lortu zuenerarte.
Formula hau, zenbaki osotan oinarritutakoa, 1885.ean eman
zuen, eta amarru numeriko bat besterik ez zen:
v = R (1/2

2

2
- 1/n )

1898.ean, Rydberg-ek R konstantearen unibertsaltasuna era
kutsi zuen, ordutik Rydbergen konstantea deitu izan zaiolarik.
Seguru zen, Balmerrek argi eta garbi utzi zuen marra espektralen harmoniamatematikoan -geroztik, beste marra-serie batzu ere
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agertu ziren, Lyman, Paschen, Brackett, Pfun serieak, alegiazentzu sakonen bat gordetzen zena, atomoaren espektroaren erakusgarri. Balmerren formularen zenbaki sinpleek ezin eduki zezaketeen oinarri kasuala. Estruktura hori aurkitzeko saio guztiek, ordea, frakasatu egin zuten.
1913.aren udaberrian, Bohr, Balmerrek H-aren espektroades
kribatzekotan emandako formulaz topatu zen. Espektroskopianari
tutako lagun batek, elkar hizketa batetan, zientzia honenberri
-Espektroskopiaren berri- har zezan eman zion aditzera. Zeraur
kitu zuen Bohrrek Balmerren ekuazioan? Balmerren ekuazioah-ren
funtzioan idatz zitekeen, H-aren espektroa azaltzen duen formu
la energi kuantutan adierazirik.
B
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Ideia kuantikoaren aplikabidez lortu zuen Bohrrek, Espektrografiaren datuetaz bat -H-aren espektroaz bat- zetorren ere
du atomiko baten kontzepzioa. Eredu honek, gainera, beharrezko
zitzaion matematika, ulerterreza zela zuen alde. Einsteinen fo
toien hipotesia onartuz, ondokoa ere onartu behar da, argiaemi
titzen duten atomoek bakarrik energia egoera finkatu batzu edu
ki ditzaketeela, akzio-kuantuak eta emititutako marra espektra
len maiztasunek emandako egoerak.
Ideia hauen arauera, Bohrrek bere ereduaren oinarrian zeu
den lau postulatuok enuntziatu zituen:
1. Elektroi bat, atomo batetan, Coulomben erakarpen-indarpeko
ibilbide zirkular batetan higitzen da, nukleoaren inguruan
Mekanika Klasikoaren legeen arauera.
2. Mekanika Klasikoan posible litzatekeen orbita-kopuru infini
toaren lekuan, elektroiak bakarrik ditu ahalezko, orbitaren
momentu angularra (L), -34 2n
=kantitatearen multiplo duteneko orbitak.
3. Nahiz eta elektroia, zilegizko orbita batetan higitzen denean,
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geragabeko azelerazioa jasaten duen, ez du energia elektromagnetikorik erradiatzen. Energia totalak konstante dirau.
4. Erradiazioa zeinean emititzen da, hasiera batetan E i energiazko orbita batetan higitzen den elektroi batek bere higi
dura diskontinuoki, E f energiazko 2. orbita batetarapasatze
ko aldatzen duenean. Emititutako erradiazioaren maiztasuna
E. - E
v -

f

da.

Postulatu hauek, 1913.ean Inglaterran argitaratuak, Bohrren lana laburtzen dute. Fisika Klasikoa eta ez-klasikoa nahasten ditu; eta hauxe da Bohrren lanaren ezaugarri garrantzi
tsuena: beraren lanaren erdikako karakterra. Ideia kuantikoak
beharraren neurrian sartzen dira, espektro atomikoen jokabidea
azaltzeko heinean. Bohrren postulatuen justifikabidea, beraietatik sortzen diren aurresanak eta praktikaren emaitzak konparatuz soilik aurki daiteke. Ereduak izugarrizko arrakasta izan
zuen H-aren marra espektralak azaltzerakoan, baina ez horrela
He-aren eta beste atomo pisutsuago batzuren kasuan.
Fisikarien erreakzioa denetarikoa izan zen. Rutherfordek
bere kezkak azaldu zituen:
"Planken ideien eta Mekanika Zaharraren nahasketak, imaji
na fisiko bat osa dezadan eta honen guztionen zentzua uler dezadan zailtzen dit"
Lord Rayleigh zeharo aurka agertu zen
"Ez dut uste Naturak horrelako jokabiderik hartuko duenik.
eta kasik ezin kontsidera dezaket teoria hau egiaz gertatzen de
naren imajina zehatza denik".
Planken eritzia objektiboagoa izan zen, alde batetik teoriaren exitoak, eta bestetik berarekin batera zekarren iraultza
rekiko bildurra kontutan harturik:

190

"Izugarrizko emaitzak dituen teoria bat da, bertan suposa
mendu xehe batzuk, hainbat modutara baieztuak, perfektuki oina
rrituak, eta luzaroan onartuak izan diren ikuspuntuekiko hain
hausketa handia dakartela, Zientzia Exaktuen Historian horrela
ko besterik ez dela inoiz egon".
Bohrren eredu atomikoaren exitoen artean, H-aren espektroa
ren azalpenaz aparte, zera aipa dezakegu ere, lotura ionikoaz
ematen duen azalpen zuzena, berau Bohrren ereduaren arauera,kon
posatuek azken azalean 8 elektroi edukitzerako duten jokabidea
izanik, konfigurazio egonkorrena -gas nobleen berbera- lortzeko
tan.
Ez zuen, ordea, lotura kobalentea azaltzeko balio. Eredu
honen bidez Taula Periodikoaren elementu guztien geruza elektro
nikoak estrukturatu ahal izan ziren, elementu kimikoen propieta
teak azalduz. Ordenapen honi esker, Bohrrek 1922.ean, 72 elemen
tuaren propietateak azaldu ahal izan zituen, elementu oraindik
ez aurkitua izanik ere. Hafnio izena eman zion.
Bohrren ereduaren baiezpen baliozkoenetariko bat Franck
Gustav Hertz-ek lortu zuen, 1914.ean, atomo baten barne-energi
egoerak kuantizaturik daudela agertzean.
Bohrren eredua Arnold Sommerfeld-ek zabaldua izan zen, H-aren espektroaren estruktura fina azaltzeko saio batetan. Estruktura fina, marra espektraleek zenbait konposatu desberdine
tan duten deskonposaketa da, eta espektro atomiko guztietan agertzen da. Bohrren ereduaren arauera, honek zera esan nahi
zuen, energi egoera soil bat, elkarregandik oso hurbil leudekeen zenbait energi egoeraz osaturik egongo litzetekeela.
Sommerfeld-ek orbita eliptikoen izatea sartu zuen, marra
espektraleen zatipena horrela azalduz. Ideia erlatibistak oina
rri direla, orbita zirkular bati loturiko energia, orbita eliE
tiko bati loturikoaren apur bat desberdina da, elektroiak orbi
tan zehar duen abiaduraren kausaz. Energi banaketa honexekazal
tzen du, lehen bakarra zegoen lekuan, marra desberdin eta oso
batuak agertzea.
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Bohrren lanaz, gauza txikienen mundua ulertzeko lanetaz
beteriko hamarkada bat zabaltzen da. Promesez eta desesperantzaz beteriko hamarkada izan zen, zenbait arazo azaldu egiten
zituen teoria batek berak, beste hainbeste ulertzen uzten ez
baitzuen.
Bohrren teoriaren "hutsune" garrantzizkoenetako bat, fotoien emisio-prozesuetan duen denboraren eza da, beronek tran
tsizioak zeinabiaduraz gertatzen diren jakitea uzten ez baitu.
Beharrezko agertzen zen, sistema korapilatsuenakazalzitzakeen
teoria, ideia kuantikoen inguruan legokeena, eta ez ideia kuan
tiko eta klasikoen arteko orekan, Bohrrena zegoen gisara.

Mekanika Kuantikoaren sorrera
1914.etik -Bohrren teoriaren frogapen enpirikoaren urtetik
1925.era -lehen teoria kuantikoaren sorreraren urtera- doan den
bora-tartea atomoaren Fisikan ekintza eta lan ugariz betetaegon
zen.
Aurreko kapituluan esan dugun bezala, Bohrren teoriak huts
egiten zuen atomo polielektrikoen marra espektralak azaltzerakoan.Atomoarentzako teoriahonekez zirudienbetirakoa. Hainbat
galdera zeuden airean: Zergatik kokatu behar ziren 2 elektroi
lehen geruzan, 8 hurrengoan...,? Zergatik ez doaz elektroi guz
tiak barneragoko geruzara, energia txikien duena delarik eta guzti? Garai honetan, garaipen matematiko bakoitzak, teoriaren
exito bakoitzak erantzunik gabeko arazoak zekartzan, askotanera
bilitako teoriaren aurrean zentzugabekoak edo inkonpatibleak.
Planken eta Bohrren zuzenketa kuantikoetaz gain, beste as
ko ziren beharrezko -aukeraketa-erregela kuantikoak-, eta guztiek berberera ginderamatzaten: Zer dago erregela kuantiko mugatzaile hauen atzean? Zer da behartzen dituena? Nola da, elek
troiak nukleoaren inguruan biratzeko, orbita bat aukera dezakeena? Nola da energia puntu baten azpitik ez doana, elektroia
nukleora erortzen ez delarik?
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Elektroiak propietate misteriotsuak zituela zirudien. Bohr
ren teoriak zioen, 5 orbitara zihoan elektroi batek, 4,3,2 edo
1 orbitara zihoanak bibratzen zueneko maiztasunaren desberdina
zen maiztasun batetaz bibratuko zuela. Kasu bakoitzean, saltoa
hastean, elektroiaren jokaerak beraren helburura loturik egon
behar zuen. Nola liteke horrelakorik? Elektroia aurretik norai
no saltatu behar zuen jakingo balu bezala gertatzen zen, aurre
tik zein maiztasunez bibratu behar zuen erabaki izango balu be
zala. Ba ote zitekeen, Natura ekuazio hauek esaten zutenbezain
absurdua izan zedin?
Bide honetatik, Wolfgang Pauli-k, Zeeman efektu anomaloaz
ari zela lanean, elektroiak geruza desberdinetan duten banaketaren azalpena aurkituzuen. Elektroiak, 2 lehen geruzan, 8 bigarrenean..., banaturik, atomoaren propietate kimikoak azal zi
tekeen; zer zegoen, hala ere, elektroien kokapen nolanahiko ho
rren azpian? Zerk eragiten zituen elektroiak horrela prezeski
banatzea? Bohrrek jokabide hori azaldu ahal zuen selekzio-erre
gela bat bilatu zuen, baina Paulik aurkitu. "Exklusio-printzipioa" izenaz ezagutzen dugu Paulik aurkitutako erregela hura.
Pauliren lana atomoen espektroen behaketan oinarritu zen.
Behaketa-kopurua izugarria zen, eta datu pilo izugarri horretan Paulik selekzio-printzipio bat ikusi zuen, kasu guztietan
baliozkoa zena. Hauxe zen:
"Partikula elementaletaz osatutako edozein sistematan, ato
moaren elektroien multzoa, kasu, ezin higi daitezke horietariko
bi modu berean, hau da, ezin eduki dezakete energi egoera berbe
ra".
Pŕ intzipio hau oso baliozkoa gertatu zen Mekanika Kuantikoaren garapenean, eta teoria horren oinarrietako bat da.
1924.ean izan zen argitaratua, beraren nabaritasun experimentala erabatekoa zelarik.
Hala ere, zer esan nahi zuen? Ez zuen, elektroi bat modu
berezi batez higitzean, bestea modu berean ez higitzera behartuko lukeen indarrik eskeintzen. Elektroiak propietate harriga
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garriak edukitzen zirauen. Aurrera oso jo beharra zegoen, gertae
ra experimental desberdinei azalpena eta koherentzia emango liokeen Teoria Orokor baten bila.
1917.ean aurrerakada handia gertatu zen, Einsteinek, Planken teoriatik Bohrrenera, salto baten probabilitateaz suposapen
estatistikoak eginik pasa zitekeela frogatzean. Aipatu saltoen
probabilitatea ematen zituzten erregelei jarraikiz, posible zen
gorputz beltzaren espektroa azaltzea. Einsteinek, desintegrazio
erradioaktiboaren legeekiko antzekotasuna aipatzen zuen. Kasu
bietan ez dugu ezaguna, atomo bat jokatzen duen bezala jokatzera zerk daraman. Ezezaguna zaigu, elektroi bat orbita batetik bestera saltatzearen zergatikoa. Halaber, ezezaguna zaigu,desin
tegrazio erradioaktiboa sortzen duen aldaketa nuklearra zerk be
hartzen duen. Horrela, bakarrik kasu-kopuru handia hartu, eta es
pero izatekoa den esan dezakegu.
Bohrri oso esankorra iruditu zitzaion Einsteinen ideia. Or
durarte, 1923.ean era definitiboan beraxek emandako Egokitasun-printzipioaz baliatuz ari zen lanean. 2 partetaz osatuta dago
printzipio hau:
1. Bata, Teoria Kuantikoak edozein gertaera fisikoren jokabidea
ri buruz emandako aurresanek, sistema deskribatzen duten zen
baki kuantikoak oso handiak direneko mugan, Teoria Klasikoak
fenomeno berberari buruz ematen dituen aurresanekin bat egin
behar dute.
2. Aukera-erregela bat, zenbaki kuantikoak izatea duen tarte osoan da baliozkoa. Honetaz, muga klasikoan -zenbaki kuanti
ko handiak- nahi den egokipena lortzeko beharrezkoa den edo
zein aukera-erregela, aplikagarria da halaber muga kuantikoan (zenbaki kuantiko txikiak).
Printzipio honen bidez, Bohrrek Fisika Klasikoaren errege
lak muga kuantikora pasatzeko tresna bat zuen, horrela berorien
balioa ikusiz. Atomoari buruzko teoria, lege,baiezpen bat, muga
klasikora -zenbaki kuantiko handiak- eramandakoan, Fisika klasi
koaren aurresanekin bat datorrenean da baliozkoa. Teoria kuanti
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ko orok Fisika Klasikoa -n handiak- kasu partikulartzat izan
behar du.
Orain, Einteinen lanaz beste tresna batetaz hornitzen da.
Bohr, bere Egokitasun-printzipioa Estatistikarekin lotuz,aurre
ra jotzen zuen, bere teoria zuzentzen eta birformulatzen. Bohr
bere teoriaren akatsetaz konturatuta zegoen, baina ebazpen batez eta bestez saiatzen zen, azkenez bildutako datu experimental guztiak azaltzeko gai litzatekeen adierazpide matematikoa
aurkituko zuelako segurtasun osoan. Bohrren eritziz, ezin espe
ro zitekeen beste experimentu berri batez azalbidea ematerik;
teoria adierazpide matematikoa zen aurkitu behar zena.
Zentzu honetan hartu zuen Estatistika lan-tresna baliozko
tzat; berau zen, agian, atomoaren ezagupena azalduko zuen lengoaia. Einsteinek bestela pentsatzen zuen. Estatistikaren meto
doa pasakorra iruditzen zitzaion; bakarrik informazio-hutsune
bat gainditzeko erabiltzen omen zen. Eritzi-alde hau erabakitzaile bihurtuko zen, Fisika Klasiko determinista, mundumikros
kopikoari lotzen zaion teoria berri batez baztertzerakoan, zei
nek eredu mikroskopikoak berarekin batera dakartzan mugaketak
onartuko baitzituen.
Ez zen Bohr marra espektraleen gakoa aurkitzen saiatzen
zen bakarra. Europako hainbat unibertsitatetan gauza berean ari
tzen ziren. Baina Bohr izan zen, gutxinaka, ebazpen egokia lortuko zuen fisikari-taldea batzea lortuko zuena; ebazpen egokia
lortu, galdera egokiak planteiatuz, Fisikaren mundua ulertzeko
edozein saoirentzako baldintza dena.
Horrela sortu zen "Copenhagueko Mekanika Kuantikoaren interpretazioa".
Egokitasunaren teknika egikera intuitiboa zen, eta Bohrri
berari erabiltzen ikusten ikasten zen. Egoera hau ez zitzaion
gustatzen Heisenberg-i. Beronek, Egokitasunaren "artea" arrazonamendutako katea logiko batetan bilakatu ahal izango litzatekeela pentsatzen zuen, aurkikunde experimentalak zehaztuko
lituzkeen katean. Sistema logikohorre k ,teoria matematiko horrek,
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atomoaren mundua derigorrez azalduko zuen. Heisenbergek "zorio
neko aieru" batez aurkitu nahi zuen teoria hori (Heisenbergek
berak Pauliri 1924.ean karta batetan esaten zion bezala).
Heisenbergek eredu atomikoekiko deskonfidantza zuen; Bohrrenereduak ez zuen nahiko frogatutzat ematen. Bere arrazonamenduan estruktura atomikoari buruzko inolako suposapenik ez
zuen sartu. Bakarrik experimentuei loturiko datuetazeginbehar
zen lana, datu finkoetaz. Heisenberg ondoko entntziatutik hasi,
zen:
"Ezer ez dakigu elektroiak atomoaren barruan duen jokabideaz. Ba dakigu, ordea, elektroi aske azeleratu batek betierra
diazio elektromagnetikoa sortzen duena, eta beronen maiztasuna
mugimendua berregiten den aldizkakotasunari dagokiona dena.
Enuntziatu hau gogorki finkatua dago. Elektroia, ordea, atomoa
ren barruan eta Bohrren ereduaren arauera, karga azeleratu bat
da, horretaz eta lehengo enuntziatuaz erradiatu egin beharko
lukeelarik. Eta hau ez da gertatzen".
Heisenbergek dioenez, ba dago aurreko kontraesana konpontzeko modu bat. Eta zera da: nukleotik oso urrun dagoen elektroi
bat kontsidera dezagun; beraren orbita izugarria litzateke, eta
orbita batetatik beste batetarako saltoari loturiko energia ze
rorantz lihoake. Elektroiaren maiztasun orbitala kalkulatuz, ze
ra ikusten da, erradiazio-maiztasunaren berdina dela. Hauideia
klasiko eta kuantikoen arteko muga-kasu bat da, Bohrrek aurkitu zuenetakoa. Kasu honetan, elektroia atomotik ia aske dago.
Demagun elektroi horren erradiazio-maiztasuna neurtzen dugula;
emaitza honek elektroiak atomoaren mugan duen higiduraren erakuspen sinboliko exaktua emango liguke. Honen geroztik, Heisen
bergek elektroiaren atomoaren barruko higidura aurkitu nahi du.
Eta hementxe erabiltzen du "zorioneko aieru" bat: agian, hatz
bat egongo zen higidurak makroskopikoki azaltzen dituzten legee
tan. Fisika makroskopikoan, gorputz baten abiadura aztertzeko,
bi magnitude hartzen dira kontutan: gorputzaren posizioa etamo
mentua. Era berean, maiztasuna hartu eta zerbaitetaz biderkatu
egingo bagenu... Horrela, maiztasunak adierazteko erabilitako
ikurrak biderkatzeko, biderkaketa-erregela oso berezi bat era-
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biliz, 1925.ean Heisenbergek bere aierua garatu ahal izan zuen.
Heisenbergek bere metodoa atomObatzuren espektroei aplikatu zien, baina metodo honek bihurritasun matematiko izugarria zekarren: denbora luzea behar zen ondorioa lortzeko.
Heisenbergek proposatutako sistema matematikoa Born-ek
irakurria izan zen, bere dizipuluaren lanaren balioaz konturatu zelarik. Bornek berehala ikusi zuen Heisenbergen biderkaketa-metodoa beste modu errazago batez adieraz zitekeena: matrizen algebra erabiliz. Heisenbergek egiten zuen maiztasun-bider
kaketa, matematikariek matrizen algebran egiten zuten berbera
zen. Orduan, Bornek eta bere dizipulua zen Jordan-ek, Heisenbergen metodoa teoria landu batetan bilakatu zuten. Teoria horrek Mekanika Klasikoaren antza zuen, baina aurreko honek posi
zioa, momentua edo eta azelerazioari loturiko ikurrak erabiltzen zituen lekuan, Mekanika berriak datu atomikoen deskonposa
ketei zegozkienak erabiltzen zituen. Magnitude berri hauk matri
zen bidez errepresentatzen dira, espazio euklidear arruntean po
sizioa eta momentua bektoreetaz errepresentatuak izaten diren gisara.
Teoria berria, Fisika newtondarraz bat egiten zen muga kla
sikoan, eta lege berberetara zeraman: energia eta momentuaren
kontserbazioarenetara, alegia.
Heisenbergek, teoria berriak sortu zion sentsazioa azaltzen
du:
"Experientzia arraroa zen, Mekanika Newtondarraren aitzine
ko hainbat ondorio, eskema berrian ere lortuak izan ahal izatea".
Baina, ez ote zuen emaitza berririk emango? Nola azaltzen
zituen atomoen espektroak? Hasiera batetan, Heisenbergek H-aren
espektroa sistema berriaz azaltzeko egindako saio guztiek poto
egin zuten. Paulik ordea, lortu zuen H-aren espektroa azaltzea, eta ez hori bakarrik, baizik eta berorrek eremu elektriko
eta magnetikotan zituen aldaketak ere -eta azken hau ez zen ino
iz lortua-. Geroztik, beste elementu batzuren espektroak ere ate
ra ziren. Ba zirudien atomora heltzeko bidearen gakoa lortuta
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zegoela. Bohrrek, Bornek, Heisenbergek, Paulik eta beste batzuk
Matrizen Mekanika lantzen eta aztertzen ihardun zuten, bereesan
nahia eta irispidea aurkitu nahiz.

Mekanika Matrizdarraren igoeraren erdian aurrerakada ezustekoa sortu zen. 1926.eko udaberrian Schr8dingerrek

beste Me-

kanika atomiko berri bat argitaratu zuen. Beronenak ez zituen
matrizak erabiltzen. Fenomeno bibrakorrak azaltzen zituztenekua
zio diferentzial elektromagnetikoen tankerakoa zen: uhinen ingu
ruko lana zen. Halaber, Schrdingerren lanak Fisika Klasikoa
kasu partikulartzat zuen, atomoen espektroak azaltzen zituelarik.
Nola zen sortua Mekanika Kuantiko hau? 1923.ean Louis De
Broglie-k tesi doktoraltzat geroztik iraultzaile bihurtuko zen
ideia bat aukeratu zuen. Jakina zen argiak -erradiazio elektro
magnetikoek, orokorki- karakter bikoitza erakusten zuela:batzu
tan partikula-gisa jokatzen zuen, eta bestetan uhin gisa. Ez ze
goen beraren izate bikoitza apurtzerik. Berau, hasiera batetan
hain harritzekoa gertatu zena, gutxinaka errealitate fisikotzat
onartua izan zen. Ez dago ondokoa galdetzerik: egiaz uhina al
da, edo eta gorpuzkulua al da? Bi ereduak dira baliozkoak argia
azaltzeko; bata kasu batzutan erabiltzen da, eta bestea besteetan. De Broglie ondoko galderaz ari zen jirabiran: posible ote
da, materiak ere izate bikoitza izan dezan? Honek, elektroiak
higitzean uhin gidari bat edukiko zuela esan nahi izango luke.
Garai hartan ez zegoen horrelakorik frogatzen zuen datu experi
mentalik. Hala ere, egia balitz, orbita elektronikoen atomoaren
barruko kuantizazioak esannahi fisiko garbia luke. Elektroia
atomoaren barruan biraka ibiltzean, uhin batekin batera lihoake;
berau egonkorra izan zedin, geldikorra izan behar zuen, eta horretaz orbitak uhin-luzeren multiplo den luzera eduki behar zuen.
Bestelako kasuan, interferentzia deseginkor bat sortukozen
eta laburrean uhina deseustu. Eta orbita guztiek baldintza hori
betetzen ez dutenez, hor genuen orbita onartuen azalpena: DeBro
glieren uhinen -elektroiaz batera doazen uhinak, materia-uhinakluzeren zenbaki oso zehatza eduki lezaketenak lirateke orbitaho
rik.
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De Broglieren ideia eredu atomiko bati loturik doa. Einstein, De Broglieren lanaren garrantziaz konturatu zen.'Erradia
zioak izate bikoitza zuenez, materiaz gauza bera esatean Unibertsoaren simetria azpimarratzen zen. De Broglierenlanak, horretaz, erakargarritasun handia zuen Einsteinen pentsakerarentzat. Einsteinek berehala, De Broglieren hipotesia sendoki bir
formulatuz, beraren aldeko arrazioak ematen zituen lan bat argitaratu zuen. Einsteinen artikuluari esker izan zuen Schradin
gerrek De Broglieren lanaren berri. Schr6dingerrek De Broglieren lanaz aurrera jo zuen, uhin-ekuazio bat sartuz, eta Uhin-Mekanikaren oinarria finkatuz. Berari esker, Schr6dingerrek H-a
ren espektroa azaldu ahal izan zuen.
Kasu bietan bidea antzekoa izan zen: ideia intuitibo batek
bidea zabaldu zuen -Heisenberg, De Broglie-, geroztik Algebra
eta kalkuluzko tresneriaz garatua izanik -Born eta Jordan, SchrOdinger Baina, Heisenbergek inolako eredu atomikorik, ideia
klasikorik onartzen ez zuen lekuan, De Brogliek ez zuen atomoaren imajina baztertzen. Are eta gehiago, ideia klasikoen eredu
orokorrean mundu atomikoaren azalpena emateko posibilitateaegon
go zela espero zuen oraindik ere. Horrela dio De Brogliek:
"doktrina berri baten oinarrizko ideiak aurkezten dituena,
askotan, ez da hasiera batetan ondorio guztietaz konturatzen;
bere intuizio pertsonalek bideraturik, analogia matematikoen barne-indarrek hestuturik, ia bere buruaren aurka, bukaera beraxek ezezaguna duen bide batetara eramana aurkitzen da".
Zer uhin ziren atomoaren jokabidea hain ondo azaltzen zituzten haik? Beharrezkoa zen Schr6dingerren teoria interpretatzea. Gainera, ez zegoen materiaren uhin-karakterraren aldeko
datu experimentalik. 1926.ean, Davison eta Gesmer-ek, eta
1927.ean Thomson-ek, azkenez, elektroiaren izate uhindarraager
terazi zuten. Geroztik beste experimentu batzuk, protoiek, ato
moek eta molekulek berek ere, batzutan De Broglieren uhinen an
tzera jokatzen dutela erakutsi zuten. Baina experimentu guzti
hauk teoria matematikoki osatuta egon ondoren etorri ziren, te
oriaren esannahi fisikoa ulertzearen geroztik.
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Schr8dinger eta Heisenbergen mekaniketaz gainera, beste
hirugarren mekanika bat agertu zen, Dirac-ek bere kontura egina, Heisenbergenaren geroztik argitaratua. Dirac, Born eta Jor
danek egiten zuten bezala, Heisenbergen ideietan oinarritu zen,
baina bide desberdina hartu zuen. Demagun, zioen Diracek, Hein
senbergen erregelak lege klasikoen eta atomoa agintzen duten lege berri eta oraindik ezezagunen arteko oinarrizko desberdin
tasuna ematen duela. Horretaz, norberak pxq eta qxp direlakoen
arteko desberdintasuna ezagutuko balu, eta berau beti berbera
balitz, erraza litzateke, Mekanika Klasikoaren edozein ekuazio
hartu, eta berari atomoaren mailan dagokiona lortzea. Asmo hone
taz, Dirac, bere helbururako baliozkoa litzatekeen teknika matematikoren baten bila aritu zen.
Bilatzen zuena, aurkitu ere egin zuen: Poissonen parentesiak direlakoak ziren, eta teknika hori Heisenbergen sistemari
aplikatuz, pxq eta qxp direlakoen arteko diferentzia exaktua lortu zuen, beti berbera zela aurkituz. Poisson-en parentesien
bidez edozein ekuazio klasiko berehala bihur zitekeen berari
zegokion ekuazio kuantiko.
pxq eta qxp direlakoen arteko diferentzia h-ren neurrikoa
da, eta horregatik maila makroskopikoan diferentzia mespreziagarria da - pxq = qxp kontsideratzen delarik. Ez da ber
din gertatzen maila mikroskopikoan, maila honetan h zenbaki na
hiko handia baita. Era honetan ikusten da Diracen teoriak ere
teoria klasikoa kasu partikulartzat duela

0).

3 mekanika kuantiko ditugu, ba, bakoitza bere formalismoaz,
bere berezko sinbolo eta egikera matematiko berezietaz. Bakoitza
logikoki koherentea da, eta behakuntzek ematen dizkiguten datue
kin bat dira hirurak. Horretaz, zeinek deskribatzen du errealitatea? Hiru mekanikei jarraiki zitzaizkien lanek, hiru eskemak
desberdin baina baliokideak direla frogatu zuten. Hiru teorien
multzoari "Mekanika Kuantikoa" izena eman zitzaion.
Geroztik, 1928.ean, Diracek Mekanika Kuantikoaren eskema
Erlatibitatearen Teoriaz osatu zuen. Teoria kuantiko erlatibis
ta berriak elektroiek spin delakoa eduki zezaten eskatzen zuen,
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1922.etik Stern eta Gerlach fisikariek agertua zutena. Gainera,
antipartikulen izakera eskatzen zuen. Beronen arauera, partiku
la bakoitzak beste partikula txiki bat du, spin eta masa berekoa, baina aurkako kargakoa. Horrelako inplikazioak ikusita,Di
racen ekuazioa ez zen seriotan hartua izan.
20-30 hamarkadak Fisikaren arloan lan eta aktibitate handia bizi izan zuen. Aurreko hamarkadako kezka eta zalantzak fi
sikari askoren laguntzaz argituz zihoazten. Emaitza, geragabean
aurrera jotzen duen teoria iraultzailea.V. Weisskopf-en hitzetan dakusagu lan izugarria:
"Zailki aurkitzen da Zientziaren Historia guztian, hain
jende gutxik, hainbeste gauza, horren denbora laburrean argitu
duteneko beste garairikw.

Mekanika Kuantikoaren interpretazioa
Mekanikakuantikoaren teoria sendoki finkatua zen. Formalki
onargarria zen, eta datu experimentalen berri ematen zuen. Bes
talde, ordea, bertan agertzen diren magnitude batzu nahasgarriak dira. Beharrezkoa egiten da, erabiltzen den sinbolismo guztiaren interpretazio bat. Termino intuitiboak, hala nola,po
sizioa, momentoa,Schr8dingerren teorian W uhin-funtziotaz, edo eta Diracen teorian dimentsio infinitotako bektore batzutaz ordezkatuak izan dira. Non geratzen da errealitatea? Zein
da lor daitekeen informazioa? Sinbolo abstraktuek gertaeretara
daramate, baina sinbolo horien esannahia aurkitu beharra dago.
Zentzu honetan, Mekanika Kuantiko berriak espero gabeko hainbat inplikazio gordetzen zituela zirudien.
Copenhaguen, BohrrekSchr8dingerrenargitarapenak aztertzen
zituen. Uhin-fenomenoak azaltzeko erabiltzen diren ekuazio dife
rentzialen antzeko bat erabiliz, Schr8dingerren espektro atomikoak dezifratzea lortzen zuen. Zer esannahi zuen uhin-funtzioak?
Schradingerrek uste zuen ekuazioa gertaera uhindar errealei lo

turik zegoela. Schrbdinger , "Fisika Klasikoaren sinfoniak dituen disonantziak" deseusteko ahaleginetan jarria zen. Uhin-Me-
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kanikaren bidez, kuantuak eta berauek zekarten energi diskonti
nuitatea baztertu egiten zituela uste zuen. Horrelako kontzeptuen sarrerak ulerpena zaildu egiten zuen. SchrSdingerrek uste
zuen, beharbada, posible izango zela gertaera berberak ideia
desberdinetan oinarriturik lortzea, horrela mundu atomikoari kontinuitatea itzuliz. Hauxe zen SchrOdingerren helburua:
"Teoria atomikoari dagokionez, pentsakera-argitasuna berriz finkatzeko hainbat saio egin eta baztertu nituen; nolabai
teko gozadura ekarri zidan lehen gauza De Broglieren uhin elek
tronikoak izan ziren".
De Broglieren ideiak garatuz Uhin-Mekanikara heldu zen,
beronek H-aren espektroa erregela kuantikorik gabe, probabilitaterik gabe, salto kuantikorik gabe lortzea onartzen ziolarik.
Uhin-Mekanikaren tresna funtsezkoena ekuazio diferentzial
bat da,

T (x,y,z) uhin-funtzioen ikurretan adierazia. W(x,y,z)

delakoa x,y,z aldakariek definitutako uhin-perturbazio bat bezala izan daiteke interpretatua. Horrelako ekuazioak arruntak
dira Fisika Klasikoan. Horretaz, ba zirudien SchrSdingerrek be
re helburua lorturik zuena; saltoak, diskontinuitateak formula
ziotik at geratuta zeuden. SchrSdingerrek zioenez, materia fun
tsean uhin-fenomeno bat zen, eta oinarrizko partikulak ziruditenak, egiaz uhinak,batak besteak indartzen zireneko espazio-une txiki bat,besterik ez ziren.
Ideia hauek Bohr nahasi egiten zuten. Zalantzan ipintzen
zuen SchrSdingerren oinarrizko ideia. Uhin-Teoria Fisikari kon
tinuitatea itzultzeko gai ote zen? Ez al ziren jadanik beharrez
ko kuantuak? Bohrrek SchrSdingerri, bere mekanika gorputz beltzaren kasura aplika zezan eskatu zion. Emaitza ezezkakoa izan
zen. Lengoaia uhindar berean saltoek hortxe ziharduten. Elektroia partikula nahiz uhina kontsideratua izan, diskontinuitateek iraun zirauten. SChrSdingerren teoriak puntu saminak disi
mulatu egin zituen, eta desagertu erazi. Bohrrek, SchrSdingerrek Uhin-Teoriaz egindako interpretazioa oker zebilelako arras
toak susmatu zituen.
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Max Born izan zen arazoa konpondu zuena. Oinarrizko parti
kulak Schriidingerrek uste zuen bezala, uhinen interferentzia eraikikorraz ezin izan zitekeela sortuak frogatu zuen Bornek.
T(x,y,z ) uhin-funtzioak, bere espazio imajinarioan, ez zuen
bibrazio erreal bat bezala interpretatua izan behar; ez zen, ho
rretaz, De Broglieren "materia-uhina".
Bohr pentsatzen hasia zen, atomoa eta beraren osagaiak ez
zirela Mekanika Klasikoak kontsideraturiko partikulak, eta ez
Uhin-Mekanikak kontsideraturiko uhinak ere. Heisenberg eta Diracen Mekanika, Mekanika Newtondarrean oinarriturik zeuden lor
tuak, eta horretaz, partikularen kontzeptzioa zegoen teoria ho
rretan. Schrbdingerren Uhin-Mekanika eredu ondulatorio batetatik sortzen zen. Teoria biek balio erreala zuten, baina mugatua. Bohrrek ulerpen osoa bi imajinak konparatuz gero helduko
zela uste zuen.
Heisenberg bere aldetik, sinbolismo matematikoak gordetzen
zuen sentido fisikoa azaleratzen interesatuta zegoen. Baina,
Bohrrek ez bezala, Heisenbergek ez zuenSchrbdingerren imajina
uhindarra onartzen -garai hartan ez ziren eginak, materia-uhinaren izatea frogatuko zuten experimentuak-. Heisenbergen ustez, trikimailu matematiko bat zen, zorionekoa, baina errealitatearen inolako azalpenik gabekoa. Heisenbergek, suposamendu
ez frogatuak baztertu, eta gertaera neurgarriei lotu behar zai
ela uste zuen. Ikur-sistema aztertu egin behar zen, atomoa modu egokiaz azal zezan formulazio batetan aurrera joanik. Heisenberg Matrizen Mekanikan oinarritu zen.
Egoera 1926.eko udazkenean dugu horrela. Bi fisikariek lan
gogorra egiten zuten, baina baliozko erantzuna luzatu egiten zen,
erantzun nahasgarriak agertzen zirelarik. Naturari galdera bat
planteiatzen zioten bakoitzean, hartutako erantzuna zentzugabekoa izaten zen, galdera-lengoaia tronpagarrian planteiatuta ego
ten baitzen. Bohr eta Heisenberg, hitzak zalantzan ipintzen hasi zired, eta bai intuizioa eta sen arrunta bera ere. Egoera
1927.eko neguan zehar zabaldu zen. Fisikari biak eztabaida luze
tan aritzen ziren, ordu eta ordu. Erantzun koherentea Naturak
kontu handiz estaltzen zuela zirudien. Heisenbergen hitzetan:
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"ba ote daiteke, Natura experimentu atomikoetan agertzen zaigun
bezain absurdua izatea?"
1927.eko Otsailean, Bohrren gaixotasun bat zela eta, bi fi
sikariak denboralditxo batez banatu egin ziren, horrela bakoitzak bere aldetik, norberen teoriak garatu ahal izan zituztelarik, batak eta besteak lur-joaz. Heisenbergek Mekanika Kuantikoaren printzipio funtsezkoena aurkitu zuen:indeterminazioedo
zalantza-printzipioa. Beronek dioskunez, aurkako 2 magnitude fi
siko -posizioa eta momentua, denbora eta energia kasu-, ezin izan daitezke zehaztasun guztiak ezagutuak, baizik eta neurpen-prozesuari loturik datorkigun zehazgabetasun bat dagoela, ondo
ko esakera matematikoak ematen diguna:
Apxdq

h

h, Planken konstantea.

Bohrren ekarpena zeharo desberdina izan zen. Batez ere
esannahiak zion kezkatzen; hau da, lengoaia eta logikaren erabilkeraren esannahiak. Beraren lana, Mekanika Kuantikoaren ikur
eta esakera matematiko guztien interpretaziozkoa zen.
Nola heldu zen Heisenberg Indeterminazio-Printzipiora?
Ebazpena galdera behar bezala planteiatu zuenean heldu zitzaion
Heisenbergi. Nola izan daitezke zenbait egoera experimental matrizen sinbolismoaren bidez adieraziak? Beronen erantzunaren bi
la, Heisenbergek hipotesi bat sortu zuen: eta gerta daitezkeen
egoera experimental bakarrak, matrizen sinbolismoaren logikaz
bat egiten direnak balira? Beraren biderkaketa-erregelak, peta
q hartzeko ordenak emaitza erabakitzen zuela zioen. Pentsa deza
gun sinboloak posizio eta momentuari dagozkien kasuan "bidertzaileen ordena" hori ondoko honetaz hartzen dela, "neurtuak di
reneko ordena"-z . Egoera experimentalean definiturik direneko
experimentuak aztertzen hasi zen berriro. Batean eta bestean,
bere hipotesia guztietan betetzen zela aurkitu zuen. Gero, inde
terminazioaren balore txikiena neurtzen aritu zen, konstantea
u
den balorea,eta Planken kon s tantea zela ;gert

zen.

Heisenbergen erlazioan datza Fisika Klasikoaren eta Kuantikoaren arteko desberdintasun funtsezkoena. Mekanika Klasikoak
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magnitude guztien neurketan prezisio mugagabea uzten du. Fisika
Kuantikoan aldiz, prezisio hori ez da bidezkoa, neurpen-prozesu
bera dela eta. Experimentu batetan, partikularen posizioa neurtzen denean, neurgailuak partikularen gain eragina du. Partikula "ikusteko", beharrezkoa da fotoi bat bidaltzea, fotoiak partikulari inpultsu bat ematean, bere momentua aldatu egiten diolarik. Posizioa zehaztasun guztiz ezagut daiteke, baina momentua indeterminaturik geratzen da. Indeterminazio horren faktorea oso txikia da -h, Planken konstantearen arauerakoa-. Horreqatik, Fisika Klasikoan, prozesu makroskopikoak behatzen dituen
Fisikan, Indeterminazioa mespreziagarria da. Ez halabaina proze
su atomikoetan, non aldakariak, Planken konstantearen ordenekoak
baitira.
Bi magnitude neurtzean, adibidez, p eta q neurtzean sortzen
den Indeterminazioak, problemaren hasiera-baldintzak zehaztasun
guztiz ezagutuak ezin izan ahal izatea behartzen du. Hauxe dela
eta, sistemaren etorkizuneko jokabideari buruzko aurresana era
estatistikozkoa soilik izan daiteke. Zein da, sistema denboran
zehar p' eta q' direlakoek definitzen duten egoeran bilakatzeko
probabilitatea? Indeterminazio Printzipioaren kausaz FisikaKuan
tikoa estatistikoa da; determinista den Fisika Klasikoaren eredutik urrun dago. Azken honetan, hasiera-baldintzen ezagupenak
inolako mugarik ez baitu.
Paul Dirac eta Max Bornek Indeterminazio-Printzi p ioa ap likatuz, Mekanika Kuantikoaren eskema birformulatu zuten, Mekanika Kuantikoaren sistema orokorrera heldu zirenerarte.
Baina. zein da Indeterminazio-Printzipioaren esannahia?
Zergatik ez dira p eta q albidereko definiopekoak? Lege honek,
ez al z'ekarkion muga bat ezagupen zientifikoari? Natura ulertze
ko bilaketa-bidean, barrera batetaz talka egin ote zen? Legea horrela interpretatua izan zitekeen, kausazko analisiaren mugaketak, agian, atomoaren azterketa enpirikoari bidea hertsi egin
go bide baitzion. Bide honetan agertu zen Niels Bohrren ekarpena.
"Experimentatu egiten dugunean, zioen Bohrrek, egiten dugu
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na galderak planteiatzea da. Asmatzan ditugun aparailu eta tres
netan harantz, gure asmoak bideratzeko asmatzen ditugun definizio teknikoetan harantz, galderak datza. Horrela, Fisikanerabil
tzen ari •ziren definiziotan, formulatutako galderak agertzen zi
ren: posizioa, abiadura, maiztasuna..., berauk dira, prozesua
zergatik eman den, eta den bezala izatera zerk eramaten duen ja
kiteko neurtu behar direnak".
Horrelako galdera bat planteiatzen denean, pentsatzekoa da
aztertutako gorputza, eta erabilitako neurgailua eta neurtzeko
prozesua banagarriak direla. Hauxe izan da Fisikaren sistemati
ka, eta ondo emankorra bestalde. Beronek, halabaina, metodo ho
nekin batera datozen definizio teknikoak, mundu fisikoaren edo
zein arlotara aplikagarriak direlako ohitura dakarkigu: behatu
zein ez behatua izan, beti posizio bat bete izaten dela, alegia.
Orain, gure Naturaren ikerketa zehatzagoa bihurtu da, gure neurketa-teknikak meheagoak, eta arlo kuantikoan mugaketa bat aurkitzen dugu: neurgailuak neurgaiaz erreakzionatzen du,
efektua guztiz baztertzea ezinezkoa izanik. Horretaz, p, q Fisikaren definizioek ez dute behaketan agertutako efektuetatik
at den sistemarik azaltzen. Jadanik, "posizioa" propietateak
ez du, nahiz eta gu begiratzen egon ez, zerbaitetara loturik,
propietate bezala irauten. Alderantziz, bakarrik guk gainezarri ditugun baldintza experimental zehatz eta ezagutu batzuren
erantzun gisa agertzen da. Ez dago, gizonatik at, fisikaritik
at den mundu independienterik. Horretaz, Naturari galdezka segi dezakegu, baina arazoaren ezagupen sakonagoaz. Norabaiterai
no, arlo kuantikoaren inguruan egindako galderek, baldintzatu
egingo dute bildutako erantzuna. Objektibotasun fisikoa, berau
aztertutakoaren aztertzailearen dependentziarik gabeko ikerke-c
ta bezala ulerturik, mugatua gertatzen da Mekanika Kuantikoan.
Fisika Klasikoan baliozkoa izaten dirau objektibotasunak, baina mundu mikroskopikoan bazterrezinezko interakzio bat dago,
arlo horretaz dugun ezagupena mugatu egiten duena.
Modu honetara, elektroiari buruzko eredu uhindar eta gorpuzkularra azter ditzakegu. Klasikoki arazoa desberdina da: bi
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ereduak ez dira kontraesankorrak, osagarriak baizik, batak uzten

dituen nutsuneak besteak

betetzen baltitu. Fisika Kuanti-

koan ondoko galderak:
baina gure ezagupenaz aparte, elektroia uhina ala partikula ote
da?
ez du zentzurik. Fisika Klasikotik Fisika Kuantikorako extrapolazioz egiten dugu. Bakarrik baiezta daiteke Fisikan experimenta dezakegunaz. Interpretazio honi "osagarritasuna" deritzo,eta
kontzeptu elkarrekiko exklusiboak erabiltzeari esaten zaio, uler
men ahal bezain handia lortzeko erabiltzen delarik.
1927.eko udaberrian kokatzen gara oraingo honetan. Heisenberg eta Bohrren arteko eztabaidak, eta biek egindako lanak di
rela eta, geroztik "Mekanika Kuantikoaren Copenhagueko interpretazioa m deituko zitzaionari tankera eman zitzaion. Teoria hau da atomoaren munduaz ideiak argitu zituena. Bohr, Heisenberg, Born, Pauli, Dirac, eta abarren lanetaz, jokabide atomikoa azaltzeko beharrezko zen teoria orokorrera heldu izan zen.
Esfortzua handia izan zen, eta ideia berritzaileek ekarri zuten iraultza, izugarria. Fisika ulertzeko modu berri bat indar
tzen ari zen, fisikarien eta munduaren ororen oposizioa jasanik ere, nagusi gertatuko zena.
Naturaren estrukturaranzko hurbilketa progresiboak ideiak
eta tresnak konplikatu egin zituen, baina halaber, Fisika ideia
metafisikoetaz garbitu egin zuen, bere lan-tresnaz baldintzatutako problemen lan-modua dela eta, justifikaezinak.
Fisikari oso garrantzitsuen hasierako oposizioak, Schrbdin
gerrenak, Plankenak, Einsteinenak..., alegia, ideiak hobetu eta
zehaztera eraman zuen. Gutxinaka, Mekanika Kuantikoaren ideia
nagusiak onartuak izan ziren, eta berauen balioa frogatua ere,
geroztik ideia horien aplikabidez lorturiko emaitzak direla eta.
Einstein exzepzioa izan zen: bizi guztian ez zuen onartu Mekani
ka Kuantikoaren interpretazio estatistikoaren beharra. Determinismoa, beraren ustez, azkenez ezarria izango zen. "Jainkoak ez
du dadotan jolasten". Izate metafisiko eta filosofikozko konbik
zio batek, Fisikaren arloan justifikagaitza, Fisikaren abangoar
dia-lekuetatik urrundu zuen.
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FISIKA NUKLEARRA

Transformakuntza atomikoak
Curiek eta Becquerelek egindako erradioaktibitatearen aur
kipenak, eta jarraian beste zientzilari askok hasitako esfortzuek, jadanik 1900.ean, sustantzia guztiek aldaezintasunaren
lege kimikoa segitzen ez dutela frogatu zuten: batzuk, taulape
riodikoan atzekaldean daudenak, pisutsuenak alegia, erradioakzioa emititzeko propietatea dute, ordena-zenbaki desberdinetako beste elementu batzutan bilakatuz.
1919.ean Rutherforden Manchesterreko laborategietan, beha
kuntza oso baliozkoak izan ziren. Tresneria experimentala, ez
zen Geigerrek eta Marsdenek 1909.ean nukleo'atomikoaren izakera frogatzeko erabili zuten desberdinegia. Hau da, prestatu erradioaktibo bat, eta pantaila fluoreszente bat, zeinek, par
tikula batez hatzemana izaten denean, argi-distira oso arinbat
emititzen baitu.
Edozein elementu erradioaktiboren a partikulek, bide muga
tua egiten dute airean zehar, beraien energia arin bukatzenbai
ta. Prestatu erradioaktiboa gutxinaka pantaila fluoreszentetik
urruntzen bada, distantzia finkatu batetan, argitasuna guztiz
desagertzen da; prestatuaren a partikulek distantzia konkretu
bat ibiltzen dutela konstatatzen da, 7 cm. adibidez. Neurria lortzeko, kontu handiz ibili behar da. Orain bai, aditasun han
diz begiratu, eta 7 zentimetroak baino urrunago, oraindik ere
distiratxoak ikus daitezke pantaila fluoreszentean. Zergatikoa,
segurtasun osoz, prestatuan datza, eta ez muntaiak eduki ahal
izan zezan zikinkeriatan. 40 cm-tara joan garelarik soilik desagertzen da guztiz fenomenoa.
Lehen begirada batez, ebazpenak erraza dirudi: prestatuak
bi erradiazio-mota emititzen ditu, bata bortitza eta ibilbide
laburrekoa, eta bestea ahula eta ibilbide luzekoa. Seguraski,
prestatuak beste sustantzia erradioaktibo batzuren nahaste eze
zagunak zituen.
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Rutherfordek, ordea, ez zuen aski izan azalpen honetaz,
eta experimentua berregin erazi zuen, airea gas soil batzutaz
aldatuz, lehenengoz Oxigenoz, gero Nitrogenoz. 0 2 delakoa era
bili zenean, ez zen ezer berezirik behatu:apartikulek 7cm.-etako ibilbidea zuten, eta ez besterik. N 2 erabilitakoan, or
dea, erradiazioak airean lortzen duen irispide beralortzendu.
partikulen eta N-aren eraginak batuta, pantaila urrunagorai
no distiratu erazten duen zerbait ematen da: H-zko nukleoak
ematen ziren, protoiak. Protoi hauk ekoitziak izan dira, Nitro
genoan ez baitzeuden, N-aren nukleoak hautsi dituzten a parti
kulek ekoitziak. Horrela aurkitu zen erradioaktibitate artifi
ziala, elementuen aldagaiztasunaren oinarrizko printzipioa
apurtua izanik. Geroztik, Rutherfordek beste zenbait elementu
bonbaztatu zituen a partikuletaz. Urte gutxitan frogatu zen
elementu-multzo handi bat dagoela, halanola, Na, A1, P
+
partikuletaz talka egitean H direlakoak emititzen dituztenekoa. Emaitzak ondoko ondoriora eraman zuen: elementu aldagaitzaren kontzeptuak bakarrik, erradiazio erradioaktiboek parte
hartzen dutenean egoten diren energi harremanak baino askoz
txikiagoak egoten diren transformakuntza kimikoetan da balioz
koa. Zer da N-zko hondarretaz? 1924.ean, bide egokia aurkitu
zenean, 0-zko atomotzat identifikatuak izan ziren, a partikulen arrastorik ere geratzen ez zenez, Nak absorbituak izan be
har izan zutelarik. Emaitzak inolako suntsidurarik ez dagoela
argitzen digu; guztiz bestela, eraiketa baten antzeko zerbait
da:
1
17
4
17
N 7 + He 2 = 0 + H1
8
17 delakoak ez du problema berezirik sor
Hor agertzen den 0
tzen, Aston-ek isotopoetaz egindako lanen ondoren: 17 pisu ato
mikozko.Oxigenoa Naturan ez bazegoen ere, Rutherfordek egin be
rria zuen. Alkimisten ametsa errealitate eginik!
1924-30 denbora-tartean, Rtuherforden experientziak mundu
ko laborategi askotan berregin ziren. Hala ere, berrikuntzahan
dirik ez zen egon, ez baitzeukaten a partikulak baino energia
handiagoko jaurtikigairik, atomoaren bonbaztapenean erabiltzea
rren.
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1930.ean, Walter Bothe eta H. Becker-ek Berilioa bonbazta
tu zuten, Geiger zenbatzaile baten laguntzaz, y erradiazio bor
titza aurkituz. Irene Curiek eta Frederic Joliot bere senarrak
ikerketa hauei jarraia eman zieten, parafina eta antzeko materialeak berilioaren erradiaziopean ipinirik. Abiadura handiko
protoiak agertzen zirela behatu zuten. Erradiazio honek atomo-transformakuntzak ere behar ditzake, argazki ionizatuetanager
tzen den bezala. Orain bai, kasu honetan talka behartzen duen
partikularen ibilbidea ezin ikus daiteke, a partikularen talka
ren kasuan ibilbidea argitasun osoaz ikusten delarik. Beronek
bi gauza esan nahi ditzake: edo lainoa egiteko arinegia da,edo
eta kargarik ez du.
Aukera hauk ez dira Bothek lortutakoarekin bat egiten:
erradiazioa Jolioten experimentuak azaltzeko ahulegia da.
James Chadwick-ek topatu zuen ebazpena 1932.ean, Liverpoo
len. Chadwickek, laino-ganbaran, hainbat elementuren kasurako
berilioaren erradioakzioak duen efektuaren makina bat argazki
egin zituen, ondorioetaz zergatikoa aurkitu nahian. Beti azalpen berberaz bukatzen zen: bakarrik partikula kargagabeko batek, H-aren nukleoaren -protoiaren- masaren eta neurriaren antzeko batek azal dezake laino-ganbaran agertzen den talka-prozesua. Protoia eta elektroiaz gain, 3. partikula bat zegoen,
"neutroia" izena hartu zuena. Rutherfordek 1920.erako susmatua
zuen partikula horren izatearen froga zehatza Chadwickek eman
zuen, berilioaren kasurako, a partikuletako bonbaztapena ondo
ko eskemari jarraitzen zaiolarik:
Be

9
4

+ He

4
2

---4. C

12
6

+ n1
0

Neutroiaren aurkipenak bi ondorio garrantzitsu izan zituen
Fisikarentzat. Lehena, atomoa bonbaztatzeko partikula on batedu
kitzea. Neutroiak, karga ez duenez, ez du jasaten nukleoarenkar
ga positiboaren aldarapenik, a partikulari gertatzen zaion erara; nukleorako hurbilketa beste edozein partikula ezaguni baino
askoz ere errazago zaio neutroiari.
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Bigarrena teorikoa izan zen. Isotopoen izatea azalkaitza
zen protoiak eta elektroiak soilik egonez gero. Werner Heisen
berg eta Iger Tamm-ek berehala ikusi zuten Chadwicken aurkikun
deak zailtasun guztiei ebazpen argi eta betirakoa ematen ziela.
Elementu bakoitzak taularen ordenan duen zenbakiaren pareko pro
toi-kopurua du; baina gainera, atomoaren nukleoak neutroiak di
tu, elementu arinetan protoiak bezainbeste, eta pisutsuetan, nu
kleoa oinarrizko partikula askotaz osatuta duten elementuetan,
protoiak baino gehiago. Atomoaren nukleorako soluzio honekegon
kortasun nuklearraren problema gainditu egiten du: protoiaksoi
lik egonez gero, nola egon liteke baturik hain espazio-une txi
kian?
Aldarapen elektrostatikoa dela eta, nukleoa desegin egingo
litzateke. Heisenbergek eta Tammek emandako ebazpenaz, neutroia
oinarri dela, problema ebatzirik geratzen da: neutroiak lotur elementuen gisara jokatzen du, nukleoari kohesioa eta egonkorta
suna emanik. Modu honetara, ba zirudien azkenez, gauzen ordena
eder eta gardena lorturik zegoela, zenbaki osoen legeen arauera
koa. Laugarren partikulatzat fotoia zegoen. Fisikaren oinarrizko problemen ebazpena aurkitua bide zegoen.

Izpi kosmikoak
Prestatu erradioaktiboei buruzko ikerketetan, aireak a, A,
y, izpien bidez lortzen duen eroankortasun-ahalmenaren handike
tak, prestatuaren indarraren hatz bat eskaintzen du. Espero gabekoa agertzen zen neurri hauetan, teoria guztien aurka, aireez
erradiatua ere nabarikiro eroale bihurtzen dela -isolatzaileper
fektua izan beharko lukeen heinean-, partikula kargaturik ezbai
tu. Eroankortasun honek, Lurraren azalean beti dauden materiale
erradioaktiboen hondarretan du azalpen naturala, berauek erradia
zio bukagabea sortzen baitute. Aurreranzko urrats bat gehiago joaz,•ez zen harritzekoa baino, airearen eroankortasuna ezinizan
zitekeela guztiz desegina, nahiz eta berunezko xafla oso lodi ba
tzutaz, erradiazio lurtarra bidean hartua izan. Halaber, harriga
rria gertatu zen Gockel suitzarren aurkikundea, zeinek 1909.ean,
2000m-tara airearen eroankortasuna gutxien jota, Lurraren azalean
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bezain indartsua zela eman baitzuen ezagutzera. Guztiz bestela,
erradioaktibitateak altueraz balioa galduz joan zedin zen espero izatekoa.
Ondorio kontraesangarri hauek, Hess austriar doktorea altue
ra desberdinetan zenbait experimentu egitera eraman zuten. Bere
aire-irtenaldi guztietan -globoz egiten zituen bidaiak-, eroankortasuna 100m-etara heltzean jaitsi, baina hortik gora gutxina
ka indartu egiten dela ikusi zuen. 1912.ean 5400m-etaraino heldu zen, aurreko datuak baieztuz: han erradiazioa Lurraren azalean baino bi aldiz ugariago agertzen da.
Efektu honek ezin eduki zezakeen Lurrean iturria. Hessek
horrela zioen:
"behakuntza hauen emaitzak azalgarria dirudi, gure atmosferaren
goraldetik sarkortasun-indar oso handizko partikulak sartzen di
rela onartzen badugu".
Adierazpen honek fisikarien artean kezka sortu zuen. Urte
bat geroago Werner Kohlhorster globo batetan 9000m-etaraino hel
du zen, eta han Hess-en behakuntza eta susmakizunak baieztuegin
zituen: Kohlhorsterren neurketek, erradiazioa 10.000m-etaraLur-azalean baino 10 aldiz indartsuago dela zioten. Hala ere, kezkak iraun egin zuen, ez baitzen posible erradiazio kosmikoharri
garri haien inolako azalpenik ematerik.
1929.ean, Erich Regener Stuttgarteko irakaslea itsas maila
tik 250m-tara murgildu zen, itsas depresio batetan behera. Hantxe ere aurkitu ziren izpi kosmikoen hondarrak, bertan beren si
nestezinezko sarkortasun-indarraren froga zutelarik. 1932.ean
Andersonek laino-ganbara bat eraiki zuen, beraren bidez erradia
zio harrigarri haik aztertzeko asmoz. Lehen emaitzek protoi eta
elektroien izatea agerterazi zuten. Egun batez, ordea, ondorio
harrigarri batetaz topatu zen: elektroi batek aurkako jokabidea
izan zuen; eremu elektriko baten aurrean, élektroiak protoiaren
ibilbidea eraman zuen, hau da, partikula positibo baten tankera
ra jokatu zuen. Geroztiko ikerketek, partikulak elektroiarenkar
ga bera, baina aurkako zeinua duela frogatu zuten, masa ber-
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bera delarik. Positroi hitzaz deitu zitzaion. Positroia, elektroia ez bezala, ez da gure munduaren elementu osagarri egonko
rra, denboraldi oso txikian desagertzen baita.
a izpiak, protoiak, elektroiak, positroiak: erradiazio kosmikoak, begi bistakoa denez, neurri handiko energiaz bultza
tutako hainbat partikula posible eta ezposibleren nahasketa da.
Fenomeno berrien efektuak eta zergatikoak ezagutu eta bereizte
ko saioek, beste aurkikunde harrigarri batetara eraman zuten;
Anderson-ek eta bere landike zen Neddermeyer-ek, 1936.ean, par
tikula ezezagun baten hatza aurkitu zuten. Iraupen hain laburreko partikula honi, mesoi izenaz ezagutzen zaio, eta Yukawa
fisikari japondarraren aurresanekin ados dago.
Zein zen izpi kosmikoen sorburua? Oraingoz,ezdagoaieruak
besterik. Ba liteke, izarren leherketatatik etortzea, bai Fran
tses Bidekoenetik, bai kanpokoenetatik. Halaber, izar finkoek
-eguzkiak edo- emitituak izan litezke, bertako erupzioek, muga
tuak izanik ere, erradiazioaren indarrean eragina baitute.
Errazena, hala ere, energia indartsuenak, izarren etaizar
multzoen artean dauden eremu magnetikoek azeleratuak izan daitezen da. Partikula hauk eremu hauetan, Lurrera heldu baino le
hen, miloika urtetan egoten direnez, denbora sobera dute, azeleratuz joanik, ia C argi-abiadurara heltzeko.
Izpi kosmikoek, beren iturri ezezagunaz aparte, Atomoaren
Fisikaren mundua irauli egin dute, zaildu. Unibertsoaren estruk
turaren hiru osagairen eskema -protoia, neutroia eta elektroiarena, alegia-, eskema eder eta sinplea, egin berria zela apurtu
zen. Beste zenbait partikula ere zeuden: positroia, mesoia,...,
eta ba zirudien Unibertsoa handituz zihoala. Dirac-ek 1934.ean,
Nobel Saria zela eta, horrela zioen:
"Esan daiteke, azken urteetan, oinarrizko partikulen kopu
ruak nahiko urdurigarri den handitzerako joera agertu duela".
Aspaldiko experientzia agertzen zen berriro: mundu zundae
zina, nahiz eta gure ezagupenak aurrerakada geroz eta sakona-
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goak lortu, beti enigma eta zer ezkutu bukagabeak gordetzen di
tuena.

Materia eta antimateria
1928.ean Diracek azken itxura eman zion Mekanika Kuantikoa
ri, Erlatibitatearen Teoria kontutan harturik. Aurrerago esandu
gun bezala, partikula ez behatutakoen aurresana zelaeta, ezzuen
onarpen handirik izan. Diracen ekuazioen simetriatik energiegoe
ra negatiboen izatea sortzen da:
E

± V c 2 p2

+ (mo c2)2 ;

izanik,

zeinuari loturiko soluzioa, energia total erlatibista negatiboa
ri dagokio, kontzeptu hau, Erlatibitatearen Teoriarekiko, energia total negatiboa Mekanika Klasikoarekiko den bezain traketsa
delarik.
Alde negatiboa, beraren errealitate fisikoaren ezaz bazter
tu egin ordez, Diracek ekuazio osoaren ondorioak landu zituen,
emaitza oso interesgarritara helduz.

E*

i

Alboko irudian, energi mailen diagrama bat agertzenda,
E = ± . c 2 p2
,m c2,2 ekua
, 0 )

V

zioa errepresentatzen duena.
Agertzen den energi mailan
espektro etengabea egon balego, energia positibozko elektroi aske guztiak maila
hauen arteko trantsizioak egiteko prest leudeke, ener
giaaproposa fotoien bidez
emitituz. Berau, noski, ez
dago experimentuekin ados,
inoiz ez baita elektroi as
2

keek berez hv?.. 2m c energiazko fotoiak emiti dezaten ikusi.
o
Diracen eritziz ordea, zailtasun hau gaindigarria litzateke,
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energia negatibozko maila guztiak espazioaren puntu guztietan
normalean beterik daudela suposatuko bagenu. Suposamen honen
arauera,hutsa energia negatibozko elektroi-itsaso bat litzate
ke. Hau bai dago experimentuekin ados. Adibidez, karga negati
boa, uniformeki banatuta balego, ezin izango litzateke detektatua
izan, eta horretaz ez luke gorputz kargatu batetan eraginik izango. Antzeko kontsideroek, energia negatibozko elektroien
itsaso baten propietate "ohiak", experimentu "ohi" batetan agertu ez izateko modukoak zirela frogatu zuten.
Diracen hutsaren teoria, ordea, ez da guztiz "hutsa", ex
perimentuen bidez froga daitezkeen zenbait propietate berri
aurresaten baititu.
Elektroi aske batekiko energi mailen diagramak ondoko auke
ra ematen digu, fotoi baten absortzioaz energi maila negatiboan
dagoen elektroi bat exzitatzekoa.
Energia negatibozko maila guztiak beteta daudenez, elektroiak energia positibozko maila ezbete batetara exzitatuaizan
behar du. Prozesu honetarako energia minimoa, noski, hv= 2m0c2
da, eta prozesuaren ondorioa, energia positibozko maila batetan
elektroi baten agerpena, eta halaber energia negatibozko maila
batetan zulo batena. Frogagarria da, energi maila negatibo bate
tako zulo batek, energia positibozko maila batetako elektroi po
sitibo baten propietate optiko eta mekaniko guztiak dituela.
Diracen "zuloen teoria" hau, aurkako argudioak agertu ez
baziren ere, ausartegia zen, fisikari askoren eritziz. Diracen
profeziak espekulaziotzat hartuak izan ziren, formulismo matematiko batek sortutako desbideraketak zirelakotan. Hau guztiau,
Andersonek 1932.ean energia negatibozko zulo bat identifikatu
zuenerarte: positroia, alegia. Modu honetara, Diracen teoria
onartua izan zen, gure munduaren imajina isladatua litzatekeen
mundu baten posibilitatea zabalduz, gure mundua bezain erreala
den antidundua, lege berberek zuzendutakoa, baina berari buruz
ko berri egoera oso labur eta berezitan besterik eduki ezin de
zekegunekoa.
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Positroi eta elektroi bat topatu egiten direnean, partiku
la biak ezereztu egiten dira, desintegratu egiten dira, y erra
diazioa sortuz: zuloa bete egiten da. Andersonek positroia aur
kitu eta denbora laburrean, beraren desintegrazio-prozesua behatu eta fotografiatu zen. Sortutako y fotoiaren energiak,
2
ekuazio eisteindarrak aurresaten duen balio exaktua du.

E = mc

Alderantzizko kasua ere ematen da: y izpiek -uhin-luzera
X izpiek baino laburragokoak- Diracen zulo bat zabaltzen dute,
hau da, elektroi eta positroi bikiak sortzen dituzte. Masa eta
argia ez dira inolaz ere munduaren azken osagai elementalak,
bi modutara kontsidera daitezkeen agerpen aldakorrak baizik:
uhinak eta partikulak.
Oinarrizko partikulen munduaezzenhasiabesterik. 1930.eko
hasieran, Fermi ordurarte konpondu gabeko erradioaktibitatearen
problema aztertzen ari zela, 3 erradiazio erradioaktiboen artetik,

A

izpiek arraroki jokatzen zutela zirudien. Elementu erra-

dioaktibo batek emititutako

p

izpiek, hau da, elektroiek, abia-

dura oso desberdinak zituzten, Energiaren Kontserbazioaren Prin
tzipioarekin ados ez zegoena. Jadanik 1931.ean Paulik, kargarik
gabeko eta masa txikiko partikula berri baten eraginaren gorabe
hera egongo zela susmatzen zuen. Neutroia, Chadwickek 1932.ean
aurkitutakoa, ezin izan zitekeen, pisutsuegia baitzen. 1934.ean,
Fermik Diracen ekuazioen arauera aztertu zuen problema:ondorioa,
kargarik gabekoa eta elektroia baino askoz txikiagoa litzatekeen
partikula baten aurresana izan zen. Neutrinoa izenez deitu zion
(Pauliren hipotesia segituz).
Nola aurkituko zuten, hain mehea izanik? Bilakera lan handikoa izan zen, eta 20 urte itxaron behar izan zen, 1956.ean Es
tatu Batuetan neutrino egokiak ekoitzi ahal izan zirenerarte;
neutrino horren arinak ziren, inguruneaz modu ikusgarri batez
jokatu behar zutela.

Nahiz eta neutrinoaren hipotesiak B'erradiazioaren problema ebazten zuen, beraren teoriakkalkulu-erroreazekarren,nukleoa
ren barruan protoiak eta neutroiakmantentzen dituzten indarrak
kalkulatzerakoan.Ebazpena HidekiYukawafisikari japondarrak eman
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zuen; 1935.ean partikula berri baten izatea suposatzen zuen lan
bat argitaratzean: Fermik ekarritako partikulaz gain, beste par
tikula berri bat gehitzea zen beharrezko, nukleoen lotur indarren formula exaktua aurkituko bazen. Yukawak aurresandako partikulak elektroiak baino masa 300 aldiz handiagoa zuen, eta kar
ga negatiboa. 1936.ean, Anderson eta Neddermeyerren behakuntzek
Yukawaren hipotesia baiezten zutela zirudien. Mesoiak aurkitu zituzten, karga negatibozkopartikulak,elektroiak baino 300 aldiz
masa handiagokoak. Geroztiko ikerketa batek, mesoiek Yukawaren partikulen propietate desberdinak zituztela frogatu zuen. Bizitza luzeagoa dute, eta masa nahiko txikiagoa.
Denboraldi batez, Yukawaren teoria ahantzia izan zen. Biga
rren gerraren urteak ziren. Fisikariak teoria fisikoen aplikazio teknikoetan zeuden interesaturik, eta ez azken datu berritzaileetan. Nukleoaren apurketa zeninteresgarria, eta ez baturik mantentzen duten indarrak (hurrengo kapituluan aztertuko du
gu Fisikaren garai hartako bilakaera).
1947.ean,gerra bukatu ondoren,izan zen Yukawak aurresanda
ko partikula aurkitu zela. Gaur egun hartzen duen izena n me
soia da; elektroiak baino masa 273 alditan handiagoa du, eta
elektroiak baino masa 207 alditan handiagoa duen Andersonen
mesoiaren desberdina da.
Halaber, Diracen antipartikulen teoriak gerraondoan baiez
pen berriak eduki zituen. Positroiaren aurkikundearen geroztik,
fisikariek protoi negatiboaren posibilitateari jaramon egin zio
ten, protoiarekin elektroi-positroi erlazio bera sortuko bide
zelarik.
2rotoiak elektroiak baino ia 2000 aldiz pisutsuagoak dire
nez, protoi negatiboen produkzioak energia izugarria behar zu
en.
Horrela hasi zen jaurtikigai nuklearrei beharrezko energia
hori emango lieketen azeleragailuen eraikikuntzari buruzkopro
jektuak, projektu goizaleak. Azkenez, 1955.ean, Emile Segre eta
O. Chamberlain fisikariek protoi negatiboak behatu zituztela
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eman zuten argitara; protoi negatibo horik 62 BeV-zko -mila mi
lioi eV- energiazko jaurtikigaitaz bonbaztatutako zuriek emiti
tuak ziren.
Protoi negatiboen izatearen froga, materiaren propietateei
buruzko aurresan teoriko baten frogapen enpirikoaren adibide oso
ona da, nahiz eta teoria egina izan zen garaiean sinestezinairu
ditu. Harriduraz dakusagu Unibertsoaren eraikipenaren estruktura matematikoa, beraren propietate hartugarrien eta jakintsuek
ezaguna azaltzeko erabiltzen dituzten ikurren -ikur inmateriale
ak, eredu mental batzuri lotutakoak- arteko lotura ikusiz,errea
la eta ezezaguna azaldu eta ezagutzeko indar berberaz erabiltzen
dutelarik.
Geroztik, 1956.ean, antineutroiak aurkitu ziren, hauda, le
hengo erlazio bera neutroiekiko mantentzen duten partikulak. Ka
su honetan, karga elektrikoaren ezak antineutroien ezagupena za
ildu egiten du: neutroia eta antineutroiaren arteko erlazioaeta
desberdintasuna, bakarrik elkarren arteko desintegrazio-ahalmenaz ikus daiteke.
Materia arrunta osatzen dutenprotoi, elektroi eta neutroiak
antiegoera hauetan izatea eduki dezaketenez, partikulahauek osa
tutako antimateria susma dezakegu. Antimateriaren propietate fisiko eta kimiko guztiek, materia arruntaren berberak izan behar
dute, eta bi harri "anti n eratakoak diren ala ez jakiteko modu ba
karra biak elkarren ondoan ipintzea da. Ezer gertatzen ez bada,
materia-mota berberekoak dira; leherketa izugarri batez ezerezta
tu egiten badira, "anti n eratakoak dira.

Antimateriaren izatearen posibilitateak Astronomia eta Kos
mologiari problema izugarriak ekartzen dizkie. Unibertsoan dagoen materia guztia, mota berekoa ote da, ala bi motetako matetiazko zatiak ote daude, Unibertsoan irregularki banaturik? Pen
tsatzekoa da gure izar-sistemaren barruan, Frantses Bidearen ba
rruan, alegia, materia guztia mota berekoa ote den. Horrela ez ba
litz, izarren eta izarrarteko materia difusoen arteko ezereztapenak erradiazio oso indartsua sortuko luke, erradiazio behagarria. Baina, gure espaziokide hurbilena, Andromeda nebulosa,eta
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espazioan zehar ehun miloika dauden beste galaxiak, materia-mo
ta berberaz osatuak ote daude, ala erdikako materia-motennahas
keta bat ote dugu? Unibertsoaren materia guztia klase berekoa
bada, zergatik gertatzen da horrela? Eta bietarikoa baldin bada
bata bestetik exklusiboak direnak, nola banatu dira elkarretik? Galderek oraingoz horretan diraute. Etorkizunean, agian,
erantzuna aurkituko da.

Fisika nuklearra. Fisio atomikoa
Urte batzu atzera jotzen dugu hemen. Mendearen laugarren
hamarkadan gaude. 1934.eko Urtarrilaren 15ean, Juliot-Curie ze
nar-emazteek Pariseko Zientzi Akademiaren aurrean, beren ikerkuntzen emaitzak aurkeztu zituzten. A1, Bo eta Mg-tik, a parti
kulen bidezko bonbaztapenaz, P, N, Si elementu erradioaktibo
artifizialak sortzen dira.
Fisikari frantsesen lanen argitarapenak Fermi Fisika Expe
rimentalezko zenbait saiotara bultzatu zuen. Juliot-Curiek lor
penak bakarrik elementu arinenetaz eduki zituzten. a partikulak erabili ordez, neutroiak erabiliko balira, eta neutroiak elektrikoki neutroak direnez, nukleotara errazago heldu ahal
izango lukete, agian nukleo handiagoak ere landu ahal izangoli
ratekeelarik.
Fermik, Be-a neutroizko iturri-gisa erabiliz, 68 elementu
desberdin bonbaztatu zituen, H-tik hasita, pisutsuenerarte, U-rarte. Bide honetatik, eta Juliot-Curieren lanaren ezagupenetik
bi hilabete geroagora -1934.eko apirila-, Fermik 47 elementutako sustantzia erradioaktiboen lorpena ezagutu erazi zuen.
Fermiren lorpen harrigarriak, bonbaztapen-partikulatzat
neutroiak erabiltzean datza. Hala ere, neutroi hauek zailtasun
bat dakarte: beren karga eza dela eta, neutroi askok, nukleoaren aurka talka egin eta errebotatu egiten dute, nahi den efek
tua lortu gabe. Errebote hau neutroi geldiroak erabiliz bazter
tu beharko zen, partikula geldiroek, beste partikulekin erreak
zionatzeko, arinek baino posibilitate gehiago baitituzte.
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Bere lanak neutroi motelez segituz, Fermi Uranioaz hasi zen bereziki saiatzen. Lau aktibitate-mota desberdin aurkituzi
tuen, eta aurkitutako lau elementu erradioaktibo berriak zeintzu diren argi eta garbi utzi nahi izan zuen. Ordurarte eginda
ko experimentu guztien arauera, espero izatekoa zena, Uranioaren isotopo erradioaktiboak edo beronetik hurbileko elementuenak izan zitezen zen, hala nola protaktinio 91, torio 90, edo
agian aktinio 89a. Elementu berriak identifikatzeko saio guztiak, ordea, alferrikakoak agertu ziren. Fermik orduan hipotesi ausart bat eman zuen. Agian, Uranioa baino elementu pisutsuagoak osatzen ziren, eta ez arinagoak. 1934.ean, ekainean,
bere hipotesia argitaratu zuen: Uranioa neutroietaz bonbaztatuz, elementu berriak sortzen dira, Naturan ia desagertutakoak:
transuranioak. 1935.ean egindako ikerketek Fermiren hipotesia
baieztu egiten zutela zirudien, ez ordea, nolabaiteko emaitza
kontraesangarriak agertu ezik. Azkenez, 1936.ean, Fermik bere'
lanak bukatutzat eman zituen, eta Fisikaren beste arlo batzuta
ra jo zuen.
1935.etik, Otto Hahn-en laborategian, Fermik neutroietaz
egindako eraldakuntza atomikoak errepikatzen ari ziren. Fermik
txostena eman eta berehala hasi ziren kezkak. Ida Noddakkimika
ri alemanak, errazena Uranioaren atomoaren fisioa, bi zati ber
din agerturik, eman zedin zela esan zuen. Ez zuen, halabaina,
enpirikoki bere ideiak frogatzeko saiorik egin. Lortutako ezagupenaren arauera, idea honek bide okerrekoa zirudien, eta Otto
Hahn eta Lise Meitner-ek Fermiren experimentuetaz egindako
saioek ez zioten inolako laguntzarik eman. Hala ere, Hahn eta
Strassman kontrolezko experimentu berriren egikeran hasi ziren,
Radioaren isotopo ezagunen nahasketak erabiliz, erraz banatzekoak baitira. Sustantzia berriak ez zituen normak segitzen, eta
hainbat asteren hona eta harako experimentuen geroztik, Hahn
eta Strassmannek, 1938.eko abenduaren 12an, "Die Naturwissenschaflen" aldizkarian, beren lanak azaldu zituzten, bertan era
ernai eta arduratsuz, honako hau esaten zutelarik:
"gure radiozko isotopoek barioaren propietateak dituztelakotan
gara; kimikarien ikuspegitik, gorputz hauk radioa ez direla esan
beharko genuke, barioa baizik. Kimikari nuklearren ikuspegitik
ezin ausart gaitezke horrelako datoa ematera, gaurrarte Fisika
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Nuklearrean egin diren experientzia guztiak kontraesaten baiti
tu".
Hahnek emaitzak Lise Mestnerreri azaldu zizkion, beronek
"fisio nuklearra" esakera asmatuz. Berau, Otto Frisch-ekin batera lanean ariturik, uranioaren fisioaren prozesuaren imajina
plastiko batetara heldu zen: uranioaren nukleoa, bere 235 neutroi eta protoiak eta guzti, neutroien bonbaztapenaren pean le
hertu egiten da bi zatitan, ur-tanta lodi bat balitzbezala. Ho
nek energi kantitate izugarria askatzen du. 2 zatiek, karga po
sitiboa dutelarik, elkarri aldendu egingo baitiote, bata beste
tik biolentzia handiaz urrunduz. Geroago, neutroi-kopuru oso
handia askatu beharko zela kalkulatu zen. 1939.eko martxoaren
27an, Frederic Joliotek, espero zen bezala, neutroi askeak pro
duzitzen direla komunikatu zuen, berauek uraniozkoatomoberriak
zatituz, berriz ere neutroi askeak produzitzen dituztelarik.
Geldierazten ez bazen, kate erreakzio bat sor zitekeen, prozesua gehiagora joatean.

Fisika eta Kimikazko aldizkari guztiek, 1939.eko udaberrian,
"kate erreakzioa" nozioaz eta beraren esannahiaz eztabaidatu zu
ten. Nukleo atomikoen arteko kate erreakzio hori maila handian
lortuko balitz, energi kantitate izugarriaren askapena espero
izatekoa litzateke, beronen parean, leherketa kimiko indartsuenen energia irrigarria litzatekeelarik.
Fisio nuklearraren teknikak garatzen ari zirenean 2.gerra
mundiala hasi zen. Gertaera honek, aurrerantzean egindako iker
keta guztiak argitaratuak ez izatea behartu zuen, seguritatea
zela eta. Ordutik aurrera, gerran sarturik zeuden estatuen arteko lasterketa bat hasi zen, energia atomikoa ezagutu, eta ba
tez ere kontrolatu eta erabiltzekotan.
Lehenengoz gertaera "dezepzionagarri" bat aurkitu zen, eta
zera izan zen, fisioaren fenomenoa agertzen duena ez dela uranioaren isotopo garrantzitsuena, baizik eta U235 isotopoa, natu
ran 0,7%-ko neurrian soilik dagoena.
Gainera, U238delakoak, uranio naturalaren 99,3%-a osatzen
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duena, ez da sustantzia neutroa, baizik eta neutroiak bizikiro
absorbitzen ditueln, eta hain maila handian jaten ditu, U235-ak
sor lezakeen edozein kate erreakzio ito egiten duela.
Bi bide bakarrik zeuden egoerari irtenbidea emateko: edo
U235 eta U238 direlakoak banatu, edo nola edo hala uranio natu
ralean berean kate erreakzioa sortzen saiatu, U238 isotopoa no
labait neutroietatik urrun mantenduz. Erreakzioa uranio natura
lean sortzeko bideak eta asmakizunak, gehienbat Fermik burutu
zituen, eta "moderazioa" deritzon printzipioan zeuden oinarriturik. Uranioaren isotopo pisutsua ,batez ere,neutroi arinen egarri zela ikusi zuen, U235 delakoak neutroi geldiroekin errazago erreakzionatuz. Uranioaren nukleoren fisioan emititutako neutroiak abiadura oso handikoak direnez, abiadura hori apaldu egin beharko da U238-ak ordez, U235-ak absorbi ditzan.
Berau, uranio naturala "moderatzailea" deiturikoaren kantitate handietaz nahasiz lortzen da, hau da, inolako neutroizaleta
sunik gabeko sustantzia bat nahasiz, beronek talka-prozesuetan
neutroiei energia zinetikoaren zati eder bat galdu erazten bai
2
tie. Bi moderatzaile baliozkoenak deuterio -H - eta karbonoa1
14
ren -C
atomoak
zirela
ikusi
zen.
Lehen
pila
atomikoak C-zko
6
moderatzailea erabiltzen zuen; Fermik Chicagon egina izan zen,
eta 1941.eko abenduaren 2rako martxan ipinia. Kate erreakzio
nuklearrak pila moderatzaileetan oso astiro garatzen dira, eta
ezin izan daitezke helburu paketsu edo militarren asmoz erabiliak.
U 235 isotopoaren nukleoen arteko fisiozko kate erreakzio
bat gertatzen den bitartean, zenbait neutroi U238-zko nukleoek
absorbituak izaten dira, ondoko erreakzioak sortuz:
238
U 92
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Elementu transuranikoa denplutonioak-Pu-, U235 -en propie
tate berberak ditu, baina indar handiagoz azalduak. Neutroien
eraginaz errazago ezereztatzen da, eta beraren fisioa neutroi-kopuru oso handi baten askapenaz batera ematen da. Gainera, uranioaren propietate kimikoen propietate desberdinak dituenez,
pilan prozesua bukatzen denean, geratzen den uraniotik errazba
natzen da.
Kate fisio guztien inguruan agertzen den kontzepturik garrantzizkoena "tamainu kritikoa" deritzona da. U235 puruzko za
ti baten barruan, edo eta Pu239-zko baten barruan fisiozko pro
zesu berezi bat gertatzen denean, desintegrazio nuklearra gertatzen den puntutik zenbait fisio-neutroi bidaliak izaten dira.
Fisio-neutroi batek, beste nukleo batez topatzeko, materialean
zehar ibili behar duen batezbesteko distantzia 10 bat cm.- takoa da; uranio-zatia distntzia hori baino txikiagoa bada, fisio-neutroi gehienak, beste fisiorik behartu gabe, zatiarenhor
metan kanpora joango dira. Fisioa jasan dezakeen materiale batetan, kate erreakzio bat sortuko dela segurtatu ahal izateko
adina neutroi askatuto dituen materiale-kantitate txikienari,
materiale horren tamainu kritikoa, edo masa kritikoa deritzo.
Leherketa nuklearra lortzeko, materiale fisionagarrizko za
ti zeharo gainkritikoa eraiki behar da, baina denboraldi osola
burrez egin beharra dago, egina eduki arte kate erreakzioa mai
la ikusgarrian gerta ez dadin. Zera hau, masa azpikritiko bat
beste baten aurka botaz lor daiteke, kate erreakzioa bi zatiak
guztiz batu arte maila garrantzizkoan gerta ez dadineko abiadu
ra nahikoz botaz.
Ba daude metodo hobeak, sekretuak bestalde, gauza bera lor
tzeko.
Energia produzitzekotan, kate erreakzioa era kontrolatu ba
tetan lOrtu nahi bada, zatia tamainu kritikotik ahal bezain hur
bil mantendu behar da beti. Berau, "kontrolezko zartak" erabiliz lortzen da (adibidez, borozko zartak, boroak neutroiak absorbitzen baititu).
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Geroztik, fisioaren aurkako erreakzioak ere lortu izan di
ra: fusiozko erreakzioak deiturikoak. Prozesu honetan, ondoko
erreakzioak sortzen dira:
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1

1

1
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D

2
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2
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1
1

3
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3
3
2 + He
2

4
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Askatutako energia fisiozko prozesuetan askatutakoa baino
askoz ere handiagoa da. Erreakzio-mota hau da, antza, izarrak
hain bero mantenduz, bertan gertatzen dena, energi kantitate izugarria askaturik. Seguraski, izarren barruan gertatutako fu
sio-prozesuetan sortzen dira elementu gehienak, oinarrizko ele
mentuetatik, H eta He-tik, alegia. Gaur egunerarte ez da lortu
izan, fisioaren modura,fusioa ere erreaktoreetan kontrolaturik
irautea Agian, datozen urteetan lortuko da. Energia honenkon
trola, energiaren problemaren ebazpentzat emana izan da, energi kantitate izugarriaren askapena, eta H eta He-en ugaritasuna direla eta.

224

FISIKAREN ETORKIZUNA
Fisikaren munduaren alor ikusgarrienetariko bat oinarrizko partikulek betetzen dute. Zer da oinarrizko partikula bat?
Otto Frich-ek horrela erantzuten du:
"Jakin nahiko nuke. Materia atomotaz osatuta dago, atomoak
elektroi eta nukleotaz, nukleoek protoi eta neutroiak dauzkate.
Zati txiki eta txikiagoak aurkitzeko jokoak aurrera joko otedu?
Zenbat denboraz? Egiaz, joko-erregelak aldatu egiten dira. Protoiak hiru azpiunitate dituela esan da, "quark" direlakoak, bakoitzak protoiaren masa baino handiagokoak.... Horretaz, balite
ke oinarrizko partikulen bilaketak masa txikiagotara ez eramatea, iraganean bezala. A,B eta C-ren konposatutzat ematen bada,
berdin-berdin kontsidera dezakegu B, A eta C-ren antipartikularen konposatutzat. Batzutan, ikuspuntu biak berdinkiro onargarriak izaten dira; orduan, zein da partikula konposatua? Beharbada, partikula guztiak dira oinarrizkoak, baina batzu besteak
baino oinarrizkoagoak...".
0. Frischen hitzetatik, partikula azpiatomikoen berri emateko moduko teoria berri baten beharra agertzen da. Hainbat fisikariren saioak honetara zuzendurik daude. Fisikari gehienek
lantzen duten beste arlo bat, Erlatibitatearen Teoria Orokorra,
Mekanika Kuantikoa eta Elektromagnetismoa lotzeko teoria batera
tu baten agerpenari buruzko lanarena da; hau da, Fisika ezagun
guztiaren baketa. Hain zuzen ere, A. Einsteinek, Erlatibitatea
ren Teoria Orokorrari tankera definitiboa eman ondoren, "eremu
bateratuaren" teoria baten bilaketara jo zuen. Beti lurjo zuen,
ordea, teoria atomikoa kontutan hartu ez baitzuen. Asko dira,
mendearen hasieraren pareko une iraultzaile bat espero duten fi
sikriak, zeinean han antsiatutako Teoria Bateratua agertuko baita. Lana neketsua da, matematika oso sofistikatuak behar dira. Etorkizunak emango digu erantzuna.

II. FISIKAREN GARAPENAZ EZTABAIDA
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FISIKAREN GARAPENAZ EZTABAIDA

Gure egunetara helduak gara. Dagoeneko, historian zehar Fi
sikaren garapenak eduki dituen urrats eta gorabehera nagusiak aztertuak ditugu. Eta oraintxe dugu aukera onena, garapen horren
nolakoa aztertzeko. Krisi-mende honetan, eta Zientziakgizartean
hartu duen garrantzi izugarria dela eta, beronen filosofia, metodologia eta garapenari buruzko eztabaidak indar biziaz dirau.
Eta honetaz arituko gara.
Zein da, bada, Fisikaren -eta Zientziaren- metodologia?
Zeintzu dira fisikarien motibazio nagusiak? Zeintzu jokabideen
zergatikoak? Nola doa aurrera Fisika? Aurrera al doa?

Ikuspegi klasikoa. Ikasketen eragina
Intuitiboki edo, edonork esan lezake, garapena lineala de

la, eta pilakorra. Hau da, historian zehar zientzilariak naturaren muinera hurbildu nahi izan duela, bide hobez edo okerragoz, eta bata bestearen jarraian, teoriak agertu izanik, pauso
ka, naturan gertatzen diren fenomenoen azalpen zehatzagoak lor
tu direla. Ez hauen guztion zergatikoaz, baina bai behintzat
nolakoaz.
Ikuspuntu hau, hala ere, ez da erabat onartzekoa. Zer dugu ba, ideia hauen oinarrian, horrela pentsatzera garamatzana?
Komunitate zientifikoak kide berriak hezterakoan, heldu be
rriari bere arloko eduki-multzoa azaltzerakoan, ikuspegi historikoa galdu izaten du, eta goikoa ematen. Ez ditu Zientziaren
lorpenak beren ingurune historikoan kokatzen, baizik eta oraina
ren ikuspuntuaz aztertzen. Bestalde, didaktikaren izenean, eta
arrazoi.z, maila batetan, historian zehar egon diren gorabeherak
gainditu egiten ditu, eta pauso nagusiak azaltzen, akumulatiboki, teoria xehe eta zaharrenetik berri eta zehatzeneraino. Horrela, fakultateetan, eskoletan eta textu-liburuetan lortzen du
gun Fisikaren garapenaren ikuspegia, ia lineala da, filosofi al
daketak, eztabaida latzenak, edo eta pertsonaiahistoriko haien
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jokabidearen zergatikoak erraz galduz. Fisikaren historia, naturako gertaerei hurbiltzeko tresna matematikoaren bilakaera
bihurtzen zaigu.
Horri jarraikiz, ondoko ikuspegia emango genuke:
Gizona, aitzinatik hasia da natura ezagutu nahian, eta, bai
filosofiaren bidez, bai joko matematikoaren bidez, natura menpe
ratu nahi izan du. Zientzilariek beren teoriak sortu eta garatu
dituzte, errealitate objetiboak emandako datuen arauera. Datu berriek teoria ezeztu izan dutenean -teorien aurresanen eta datu enpirikoen deskonformetasuna dela eta-, teoria berri baten
beharra agertu izan da, eta sortu ere, aurreko teoriak azal ezin
zitzakeen gertaerak azalduz. Horretaz, bi teorien arteko trantsizioa datu enpirikoek bideratzen dute, inolako subjetibotasu
nik gabe, aurrekoa ezeztua izanik, eta geroztikoakaurresanezez
tagarriak emanik, prozesua berrizta dadin arte.
Teoria berriak, zaharrak zuen balioa ezin baztertuz, berori kasu partikulartzat hartzen du eremu konkretu eta mugatu batetan.
Eta horrelaxe osatu dugu, gutxi gorabehera, Zientziaren
ikuspegi klasikoa: teorien segida, bakoitza noizbait datu enpi
rikoen arauera gutxiegizkotzat hartua, eta hurrengo bati leku
emanik, beronek hura barruan duela, eta beren zeregin razionalean eta objetibotasunaren bilazkoan, ezeztagarri diren aurresanak sortzen dituela.

T.S. Kuhn, ikuspegi berrien aitzindari.
Honaino ikuspegi "ortodoxoa li . Baina besterik esan dutenak
ere ba dira, eta bide hobetik agian, hainbat adibidetan ikusten
den bezala. Eta Zientziaren garapen historikoaren ikuspuntu berriaren aitzindaritzat, T.S. Kuhn har dezakegu.
Kuhnek Zientziaren ikuspegi arras desberdina ematen digu.
Berak dioenez, Zientziaren garapenean bi egoera desberdin ager
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tzen dira: bata, Zientzia normalarena, ikertze-programa baten
barruan Zientziaren hedatze pilakorra. Komunitateak oinarri ko
mun bat du, guztiek onartua, paradigma bat, eta beronen garatzean saiatzen da. Beti, noski, agertzen dira gertaera enpirikoetatiko urrunketak, baina hauk baztertuak izatendira, edoeta
aurrerabide bilakatzen dira, urrunketa horien ebazte-nahian ikertze programetan sartuak izanik. Beraz, ezeztapenak ez du
-eta adibideak ez dira falta- teoriak zuzenean atzera botatzeko indarrik.
Orain bai, batzutan, komunitatearen sektore batetan atsekabea sortzen da. Errealitatetiko urrunketek handiegiak dirudi
te, edo zerbait du teoriak gogozkoa ez zaiena. Orduan dator Zi
entziaren bigarren aurpegia: iraultza zientifikoak, zientzia
normalezko bi garairen arteko jarraitasun-ebazpena dira. Hauetan, zutik dirauen paradigma -teoria edo-, kritikatua eta azke
nez eragotzia izaten da, beraren lekuan beste berri bat ipinirik.
Eta hemen dator eztabaidarik gogorrena. Kuhnek dioenez,bi
paradigmen defendatzaileen artean sortzen den eztabaidan ez da
go aukera objektiborik edo bestea baino razionalagorik, ideia-multzo batekiko konpromezua baizik, ia fede-konpromezua, datu
objektiboek erabakitzen ez dutena, zerikusi handia badute ere.
Bi paradigmak ez dira neurgarriak. Bakoitzak bere oinarrizko ideiak eta filosofia ditu, eta hortaz, sortzen diren ikerpen-programak ere desberdinak dira. Batentzat garrantzizkoa zena,
besteak ez bide du problema zientifikotzat hartuko. Eztabaidak
ez du oinarri objektip o-enpiriko garbirik, egon, hainbat datu
enpiriko badaude ere, baina interpretazio desberdinei lotuak.
Bi teoriak, elkar bizitze garaian, ezeztatzeko adinako hamaika
datu enpirikoz topatuko dira. Baina defendatzaileek, beren kon
promezu teorikoa aurrera eramanik, geroagoko soluzio baten esperoan, aurrera joko dute, gauzak bistakoegiak izan daitezen
arte. Eta horrela izan behar du, bestalde, ez bailuketebestela
ez teoria bata, ez bestea problemak ebazteko adina garatuko.
Orduan, gutxinaka, komunitate guztiak ideia berriak onartuegin
go ditu, berriro Zientzia normalezko sasoi batetan sartuaz, pa
radigma berriaren garapen-lanetan.
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Nola ebazten da, beraz, eztabaida? Nola jotzen dute zientzilariek ideia berrietara, bide razional hutsik ez badago?
Hau, eta beti Kuhni jarraikiz, ez da Zientziaren problema, Psi
kologia edo Soziologiarena baino. Hala ere, pentsatzekoa den bezalaxe, gazteek, beren ideiak paradigma zaharrei hain estuki loturik ez dituztenek, errazagoonartzendituzteideiaberriak.
Motiboak: asko izan daitezke; edertasunaren indarra, harmoniarena, xehetasun matematikoa, orokortasuna, konsistentzia, edo
bai eta datu enpiriko berrien indarra ere, nola ez, bainaazken
hau ebazpuntu izan ezik, beste faktore soil bat bihurtuz. Hain
zuzen ere, ikuspuntu honek sortu zuen erreakzio gogorrena pentsadore klasikoagoengan.
Azkenez, batzuk ez dute inoiz ideia berrietara joko, eta
orduan urteek izango dute zeresana: zaharrak, eta ideia zaharretara lotuenak desagertuz joango dira, gazteek beren lekua
hartuz.
Eta azkenez, esan dezagun Kuhnekin batera, teoria zaharra
normalean ezin onar daitekeela zuzenean teoria berriaren kasu
partikulartzat, teoria berria onartzeko zaharra baztertu behar
izaten baita, tresna numerikoaz, metodologiaz eta filosofiaz.

Konparabide bat
Hau guztiau argitzeko, adibide bat azter dezakegu laburrean: gure mendeko iraultzetako baten sorrera, Erlatibitatea
rena. Einsteinek teoria berria gauzatzerakoan, hainbat eragin
garri eduki zituen, eta txikiena, agian, Michelson-Morleyren
experimentua. Edertasunaren eta harmoniaren beharra, arlo banatuak bateratzekoa...., ez dago garbi, bestalde, orduan M.M.-ren experimentua ezagutzen zuenik ere. Azken batez, horregatik balitz, Ritz-ek beste soluzio baliokide bat eman zuen, bai
na inork ez zion garrantzirik eman, nahiz eta urte asko pasatu
arte, praktikak ezeztatua ez izan (indarrik ez baitzuen, eta
honek ez dirudi ezer objektiborik).
Einsteinen teoriak zuzenean izan zuen arrakasta handia.
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Zergatik? Orduan beraren aurresanak frogatzeko ziren, eta logi
ka guztien aurkako zirudien. Baina aipatutako arrazoi subjekti
boak medio, zientzilari-multzo bat teoria berriei atxeki zitzaien. Izan ere, horrela izan ez balitz, inork ez baitzukeen
teoria behar bezainbeste garatuko, baiezpen enpirikoak lor zitzan arte.
Azkenez, Newtonen Mekanika Klasikoa Erlatibistaren kasube
rezi eta mugatutzat har al dezakegu? Kuhnek ezetz diosku, C
egitean, ekuazio berberak lortzen badira ere, han agertzen diren kontzeptuak guztiz desberdinak baitira, eta halaber oinarrian dagoen esannahia ere.
Tartekoak ere sortu dira bi ikuspuntu hauen artean. Eta bi
ikuspuntuen defendatzaile gogorrenak ere nolabait aldatu. Ez ga
ra gehiago luzatuko. Bakarrik aipatu honen guztionen garrantzi
berezia, zientzia sozialekin eta egoera politiko-sozialekin ez
baita zailegia konparaketak sortzea, eta kultur eremua gaindituz, problema sozio-politikoetara heltzen baita eztabaida hau.

ZIENTZIA ETA GIZARTEA
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ZIENTZIA ETA GIZARTEA

Zientzilarien bizimoduaren eta paperaren oinarrizko aldaketa.
Jadanik ikusia dugu, gure mende honetan Fisikak -edo Fisi
karen abangoardia teorikoak- izan duen garapen izugarria. Baina orain arte ez dugu ikusi, beronek Fisikaren munduarizereka
rri dion, edo are eta gehiago, hau guztiau gizonaren lorpeneta
ra zerk ekarri duen.
Fisikaren ikuspuntuetan eta ezagupenetan bilakaera oso za
bala izan bada ere, ez da txikiagoa izan komunitate zientifiko
berarena, maila guztietan.

Maila zientifikoa XX. mendearen hasieran
Bestela, ahalegin gaitezen mende-hasieraz mintzatzen, eta
berehala konturatuko gara honetaz. Gure mendera heltzerakoan,
ez ziren munduan 15.000 batikertzaile zientifiko besterikizango. Eta gehienak Alemania, Frantzia eta Inglaterran finkaturik,
berauetan baitzegoen ikerketaren ardatza eta indarra.
Eta hau guztiau mantentzeko gastuak zeharo bestelakoak ziren, dudarik gabe. Gaur egunekoak ikusiz, oso txikiak: urteroko
ehuneko 10etik gorako handitzea egon da harrez geroztik, urte
batzutan 25%-ekoa.
Orduan, oraindik ere, ikerketaren subentzioa ez zegoen gobernuen esku. Oraindik Fisikagintza pribatuak ihardun ziharduen,
laborategi txikitan, eta partikularren esku. Eta horretaz, iker
ketak zekarren eragina mugatua zen: orduko tresnen hobekuntza
eta beste tresna berri batzuren agerpena; baina garapen ekonomikoaz eta teknologia industrialaz zerikusi handiegirik eduki
gabe.
Bestalde, pentsa dezagun, zientzilarien bizimodua oraingoen
oso desberdina zela. Orduan, eta adibide gisa, hainbestek, erradioaktibitatearen inguruko ikerketan aritu zirenean, estatuz es-
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tatu ibiltzean, mugak pasatzeko eta aduana-problemarik ez edukitzearren, muestra erradioaktiboak bere gain eramaten zituzten. Orduan ez zegoen sekretu beharrik -geroago egon izan den
bezala-. Bakoitzak bere ikerketen berri ematen zuen. Eta orain
dik ere zientzilariak paper "positiboa" jokatzen zuela esan ge
nezake. Kontzientzia garbi eduki zezakeen. Ba zirudien zientzi
larien lana baiezkorra zela gizartearentzat, beronek zituenpro
blemen eta konfliktuen gain.
Gauzak berriz, zeharo aldatu dira, eta egoera honen bilakaera ikusten saiatuko gara.

Ikerketaren zabalkuntza
Geroztik ikerketa-indarra oso eta oso handitu da. Orduan
15.000 zirenak, orain miliotik gorakoak dira. Gastuak ere oso
handitu dira, esan dugun bezala, egoera guztiz aldatuz, gizar
tea aldatu den bezalaxe.
Materialeen garestitze izugarriak eta -beste arrazoiakere
ba daude, aurrerago ikusiko dugun bezala-, finantziabideak aldatzera behartu du. Hasieran Zientzia pribatuazenak, bi gerren
arteko garaian industriak finantziatua izatera jo zuen, prozesu produktiboan eragin handiagoa edukirik, Zientziaren seme-ala
ba diren aurrerapen teknikoak komertzializatuz -hala nola, auto
mobilak eta beste-. Gerrondoan berriz, monopolioen gizarte kapi
talistan, finantziaketa gobernuen eta monopolio hauen esku dago
-mundu kapitalistan-, gerrarekin loturik ekonomia kapitalista
sendotzeko bide ederra eskainiz -ikus aurreragokoa-. Horrela ez
dago jadanik partikularren aportazio nabaririk.
Bide horretatik, Zientziaren indarra industrian eta teknikan oso handitu da. Gaur egun, ikerketa errrentagarri bihurtu
da, eta horretaz, mundu kapitalistan berez bizitzeko eskubidea
lortu du.
Lehen, urte asko behar ziren, gizarteak aurrerapen zientifikoen onurez parte har zezan. Gaur egun, tarte hori zeharo txi
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kitu da -are eta gehiago gerra garaian, ikusiko dugunez-, zori
onerako edo zoritxarrerako.
Azkenez, Zientziaren garapenaren fokoak era aldatu egindi
ra. Gaur egun bi estatuk dute hartua, beste guztien gainetik,
Zientziaren aintzindaritza: Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak. Bi hauen ondoan, Europako lana eta beste lekuetako lanaia
ia mespreziagarri bihurtu da, bai gerren inguruko produkzioan,
bai programa espazialetan, bai abangoardiako Fisika Teorikoan
eta abarretan.
Eta hau are eta gehiago indartu da, beste munduko herrial
deetako zientzilarien emigrazio dela eta. Gaur egun, edozein
zientzilarik, baliozko lan bat egiteko, horietako batetara jo
beharko du. Eta horrela gertatzen da, batez ere, gerra-denbora
tatik hasita eta ordutik aurrera segituz.

Gerra eta planifikazioa
Aldaketa honetan, eta Zientziaren egoera orokorrean, gerrak
paper izugarria izan du, eta du oraindik gure mende honetan. Lehenengoz, gerrak eta beronek sorturiko beharrek eman diote ikerketari zeregin handiena; gero eta handiagoa. Eta hau ez da kasua
la. Irabazpenez soilik mugi erazi dakiokeeneko gizarte honetan,
kapitalismoak eta monopolioek irabazpide izugarria aurkitu dute
gerran eta harma-industrian. Eta honetaz, teoria neokapitalistak
betez, kapitalismoa sendotu egiten da, era batez, projektu sozia
listak oso baldintzatuz, beraietan ere harma-industriarako gasta
tze-beharra agertuz.
Keynes-ek teorizatu zuen bezala, kapitalismoa bizierazteko,
estatu-gastuak dira beharrezko, produkzio-stoock-ei irteera ema
teko, eta krisiak gainditzeko. Baina estatuaren lanaren frui:bUa, konpetentzia sortuz, merkatura joan ez dadin, gastu aparte
koak behar dira. Hauk gerraren garaian sortu ziren lehenengoz,
2. gerraz kapitalismoa krisitik irtenik, eta geroztik, eta batez ere Estatu Batuetan, harma-industrian eta programa espazia
letan -hauk behera joan dira nahiko- gastu izugarriak egitean,
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hainbeste sektorerentzat eta monopoliorentzat irtenbideak eta
garabideak sortuz.
Fisikaren arlotik urrundu garela? Bai, nolabait. Baina ha
labeharrez, ondokoa hobeto ulertzeko. Gobernuek hartu dute iker
ketaren finantziaketa eta garaketa, baina nondik norakoa ondo
finkatuz: Estatu Batuetan ikerketa-indarraren 90%-a gerra-indus
triara zihoan 1961.ean -eta antzera oraintxe; datu zehatzik ez
badugu ere-. Ez da horrela harritzekoa, gure gizartearen aurre
rapen ezagunenak eta aurreratuenak gerraren ingurukoak izatea:
energia nuklearra, hegazkin supertsonikoak, eta abar.
Bigarrenez, gerrak beste zerbait oso garrantzizko bat eka
rri zuen: planifikapena. Sobietar Batasunean jadanik martxan ba
zegoen ere, 2. gerrak erakutsi zigun, Zientziaren eta ikerketa
ren planifikazioaren beharraz, beronen ahalmenaren izugarrizkoaz. 2. gerran, Zientzia, Teknika eta gizartearenartekoelkar-loturak zeharo gogortu ziren, Zientziaren abangoardia bizitza
ri hurbilduz, eta erabilkortasun-epeak txikituz. Hor dugu 1937-1945. urteen arteko epea, fisioaren berri izatetik lehenengo
lehergailu nuklearra botatzerako zazpi urtetako epea. Eta hortxe frogatu zen Zientziaren potentzialtasun izugarria, gizarte
baten indarra egiaz helburu baten funtzioan ipinitakoan.
Beste hainbat alorretan ere horrela izan zen, medikuntzan
-antibiotikoen zabalkuntza adibidez- eta abarretan.
Geroztik ekarpen indibidualak, kasualak edo eta ustegabekoak mespreziagarriakdira.Ezdagoela n zientzilari liberalik",
esango genuke.
Azkenez zerbait esan beharra dago; zientzilariak ez direla
jadanik, egiaren bila eta giza ontasunaren bilako lanean soilik
diharduten pertsona batzu. Zientzilariei mila problema etikoeta
moral sortu zaizkie, hurrengo puntuan zertxobait aztertuko dugu
nez. Ez dago zertaz ari garen ikusi besterik: gerra gorabehera,
energia nuklearra, gizarte kapitalista. Hitz hauek ez dirudite
giza ontasunaz inolaz ere loturikakoak.
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Zientzilariaren papera

Lehenengoz, eta berriro ere, esan beharra dago, aspaldi ho
netan ez dela bidezko zientzilari "liberala" bere kontu lan egi
ten zuena, uranioa sakelean zeramana, gobernuekiko loturarik ez
zuena, beste norbaiten laguntzaz bere ikerpen-tresnak egiten zi
tuena.
Gaur egun, edozein ikerpen-tresnak milioi asko balio ditu;
partikulen ikerketan zenbait mila milioitako tresnak erabiltzen
dira, eta hau ez dago edonoren esku, ez eta askotan gobernuen esku ere (bakar batzu kenduz).
Horrela, zientzilari gehienen lanak gobernuekiko menpetasun zuzena du, batez ere EB eta SB.ekoena. Bide honetatik, fak
tore berri batzu sortu dira zientzilarien lanean.
Lehenengoz, eta programa eta estruktura batzutan sartua da
goenez, zientzilariari oso zaila zaio paper kritikoa hartzea,
sistemarekiko oposizio serio bat eramatea. Boterearen jokabidea
segituko du erraz; eta honek behartzen du askotan zientzilaria,
aldaketa sozialaren aurkako bihurtzera.
Aintzindari-papera, askatzaile-papera oso galduta dago.
Bigarrenez, eta ikusi dugun bezala, ikerketa-indar handie
na gerraren ingurukoa denez, eta aurrerapen handienak gerrarako erabiltzen direnez, zientzilaria aurrera segi ala ez segitze
ko aukeran aurkitzen da. Zilegi ote da, adibidez, bakterien inguruan ikerpen-programa batetan segitzea, beronetik hilketa kolektiboak eta gerra bakteriologikoa garatzeko bide bat besterik
za6altzeko ez bada?
Horrelako problemak sortzen zaizkio zientzilariari.
Honen aurrean, komunitate zientifikoaren erantzuna ezin
esan dezakegu gogorra izan denik, gorabeherak egon badira ere.
Eta hor ditugu lehergailu atomikoaren inguruko gorabeherak, ko

237

munitate zientifikoaren bakearen aldeko elkarketa-saioak, eta
abar. Baina askotan zientzilariak, ostrukak egiten omen duena
egin du: burua gorde. Horrela, zientzi lana berez ontzat hartuz, eta zeharo aseptizatuz, lan horren eta bere ondoriosozia
len elkarrekiko lotura ezin itxiagoa ikusi nahi ez izanik,
zientzilariek askotan, beren lanetan ihardun dute, egiaren bi
la zirelakoan, eta edozein kultur lanetan bezala, gizonaren
onerakoan.

Zientziaren ideologia eta gobernuen zerikusia
Ba dago gure mende honetan boterearen eta Zientziaren arte
ko beste lotura-mota gogorrago bat, aurreko arazoari datxekiona:
zientzilariaren lanaren baldintzapena, boterearen beharren arau
era. Hau lehenengoz Hitlerren Alemanian sortu zen. Aurretik, eta
esan dugunez, zientzilariaren lana berez ontzat hartzen zen. Bai
na honen garaian, eta beraren teoria arrazisten izenean, zientzilari juduen jazarpenetik hasita, eta teoria zientifikoen jazarpenetik segituz,botereak -kasu hartan, botere faszistak- bere ikuspuntua inposatu nahi izan zuen -esan behar da, halaber,
inkisizioaren denboretan eta, horrelako beste zerbait ba dugula-. Horren ondorioz, hainbat eta hainbat zientzilari beste lu
rraldetara joatera behartuak izan ziren.
Geroztik, horrelako beste zerbait dugu EBetan. Gerra-gara
pena dela eta, fenomeno berri bat sortzen da mundu zientifikoan:
sekretuaren beharra. Gerraren inguruko aurrerapenak sekretuan
gordetzeko beharraren izenean sortu zen, EB.etan egon zen jende kritikoaren aurkako jazarpena (sorgin-ehiza zeritzotena).
Gaur egun, gauzak sofistikatuago egiten dira. Ez dira ema
tenberrogeitahamargarreninguruko urteetan eman ziren purgaketa
prozesuak -Robert Oppenheimerrena, kasu-, baina ezin utz deza• kegu aipatu gabe ikerketa boterearen eskuetan dagoenik, eta per
tsona otzanago batzu aurrera eramanik, eta beste kritikoago ba
tzu baztertuz, selekzioa boterearen esku dagoenik.
Azkenez, SB.a ere aipatu beharra dago, eta hango gertaerak,
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stalinismoaren eskutik etorriak, zientzilarien lanaren zentsura
ideologikoa sortuz, eta hango lan guztiari filosofia dominantearen enfokea halabeharrez emanik. Hau da behintzat gizarte sozialistaren kritikoek, eta SBean dagoen sistema konkretuarenkri
tikoek esaten digutena, arrazoi-falta gabe, seguruen.

Zientzia eta Teknika
Zientziak abangoardia-papera hartu du gizartean, eta Zientzia eta Teknikaren arteko loturak aldatu egin dira. Historian
zehar, Zientziak garapen ekonomiko eta teknikoan izan duen eragina motela izan da. Zientzilariak ez du paper berezirik izan.
Ikertzailerik ez da egon. Aurrerabide teknikoak artisauek berek
behartzen zituzten, lanaren beharren arauera, eta beronen erraz
teko eta hobetzeko nahian.
Aipatutako egoera zeharo aldatu da. Gaur egun -etaguremen
deko ezagugarritzat har dezakegun zerbait da-, Zientziak paper
berezia hartu du. Ikerketa zientifikoa Teknikaren aurretik doa,
askotan, hala ere, beronek behartuta, elkarrekiko interakzioak
bata zein bestea aurrera eramanik.
Ikerketa zientifikoa errentagarri bihurtu da, eta beraz,
bizitzeko eskubidea lortu du gure gizarte kapitalistan. Hala
ere, mugak hor daude. Irabaziaren arauera aritu izanik, Zientzia mugatua aurkitzen da, eta ez dago egiazko ahalegin kolek
tiborik.
Ez da horrela gertatzen SBean, eta beste herrialde sozialistetan. Han mugak bestelakoak dira, batez ere burokratizazio
ak, bizi dugun transiziozko egoera nahastu honek eta bi blokeen
arteko burrukak sortutakoak. Han ere gerra-aurrekontuak izugarriak dira; Zientziaren ikuspegia han ere"desarrollista"da,eta
abar.
Edonola ere, industrian eta Teknikan, Zientziaren eta iker
ketaren eragina nabaria da. Horrela, industri sektore batzu zuzenean Zientziatik sortuak dira, hala nola, Kimika eta Elektri-
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zitatea -ez gara ari Fisikaz soilik-. Etabestesektoreetan ere
eragina nabaria da, bai lorpenetan, bai sistemetan. Adibidez,
serie-produkzioa, masangoa, eta abar. Eta azken honetan paper
berezia dute industria mekanikoak-gehienez XIX. mendekoZientzian
oinarritua, hots, kotxeak, garraioak-, eta industria honek be
hartuta beste hainbat sektorek, siderurgiak, plastikoeketaaba
rrek ere.
Azkenez, honek guztionek gure mendearen azken zatian izan
dituen bi ezaugarri aipatuko ditugu: lehenengoz, Teknikareneta
Industriaren zabalkuntza, merkatua zabalduz eta energiaren banaketa zabalduz, bai industrian, bai hiri-bideetan, bai etxeetan energia erabilkor eta merkea edukirik -petrolioa, elektri' zitatea...-.
Eta bigarrena, automazioa eta automatismoaren sorrera eta
hedakuntza. Eta hau fenomeno berria da historian. Azken batez,
eta esan dugunez, barne-errekuntzazko motorraren eta industria
gehienaren oinarria XIX. mendeko Zientzian dago, iraultzaindus
trialetik aurrera, gizonak bere indarra ordezkatzeko asmatutako errekurtsu eta tresnetan. Garatuak eta hobetuak, baina bide
beretikoak. Bigarren fenomeno hau, automazioarena, aldiz, hurrengo urrats kualitatibo bat da: gizonaren zentzumenen ordezko tresnak, eta hauen bidez, gizonaren zentzumenen indarraren
eta ahalmenaren handitzea.
Geroz eta gehiago jotzen da prozesu industrialak autoerre
gulatzera, faktore guztiak sistema automatikoz eta elektronikoz
erregulatuz.

Fisikaren espezializazioa eta banaketa
Fisika teorikora nolabait itzuliz, zera dakusagu: azken
mendeetako, eta batez ere azken mendeko garapen izugarriaren
eraginaz, Fisika geroz eta zabalagoa bihurtzen zaigula, espe
zializazio handiagoa eskatuz. Eta ez hori bakarrik, eskaintza
ia esklusiboa eskatuz. XX. mendeko Leibnitz edo Leonardo bat
ez da posible. Gaur egun, fisikariek beste kultur arloetan ez
dute ezagupen zabalegirik; askotan oso txikia . Horrela ar
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lo batetan espezialista onenetarikoa den batek, beste batzutan
ez du azken joeren berririk ezagutu ere egiten, eta globalitatea galdu egiten da. Are eta gehiago Fisikaren arazo filosofiko eta ideologikoetara bagoaz.
2. maila batetan, gizartetiko urrunketa sortu da, eta honetan ondoko faktoreak du zerikusi handia: mende honetako teoria berrien mekanizismoarekiko apurketa, eta apriorismo logikoen aldaketak. Erloju-makinariazko mundutik kontzeptu matematikoen mundura joan gara. Hori dela eta, profanoarentzat gaur
eguneko abangoardiazko Fisika ez da ulergarria, eta gizartea
desinformatuta dago; alabeharrez, ia, ia.
Gauza bera esan genezake zientifikoen paperaz eta lanaz,
eta gastu izugarrien erabilkeraz. Esfortzu zientifiko orokorra
ren desbiderapen izugarria herriaren ondo ikusia hartzen ari
da, gauzak doazen bideari jarraikiz, eta aldaketa-asmo handiegirik agertu gabe.

IV, FISIKA BERRIAREN ARAZO FILOSOFIKOAK

242

FISIKA BERRIAREN ARAZO FILOSOFIKOAK

ERLATIBITATEAREN TEORIA
Espazioa eta denboraz sortutako arazoak
- Ikuspegi klasikoa: Kant-en analisia
Erlatibitatearen Teoriak espazioaren eta denboraren kontzep
tuen inguruan sortu zituen aldaketak ikusi aurretik, zera aztertu behar dugu, gainki ez bada ere, filosofia etateoriaklasikoan
kontzeptu hauk nola sortzen diren, eta zein paper duten Fisikan
eta ezagupenean.
Horretarako, ikuspuntu klasikoa Kant-i jarraikizaurkeztuko
dugu.
Beronek dioenez, espazio eta denbora ez dira datu enpiriko
batzu, ez berauen multzoaren abstrakzioz lortzen diren kontzeptu enpirikoak. Aurrerago daude nolabait, ezagupenaren prozesuan.
Edozein experientzia posible izan dadin, eta edozein ezagupen
posible izan dadin, aurretik baldintza minimo batzu ditugu beha
rrezko, baldintza hauen ezaz ezagupena ezinezkoa bilakatuz. Bal
dintza hauk, guztion espirituan "a priori" ipiniak -hau da,
apriorismoak-, intuitiboak dira: objektuen eta ezagupenaren erlazioa berehalakoa denekoak.
Honetaz, eta ezagupen fisikoari goazkiola, apriorismo hauk
espazio eta denboraren kontzeptuak dira. Edozein ezagupen edo
gertaera enpirikoren aurrean daudelarik -berorik posible izateko beharrezko diren baldintzak bezala-, ez dira inolaz ere enpi
rikoki frogagarriak, ez ezeztagarriak.
Nola lotzen zaio hau guztiau errealitate enpirikoari? Espa
zio eta denboraren kontzeptuak apriorikoak izanda, non sortzen
da kontzeptu intuitibo hauen eta errealitatearen arteko lotura?
Azken batez, azterketa fisikoak erabili egiten ditu ideia hauk,
eta bai neurtu ere.
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Fenomenoak, fenomeno enpirikoak, experientziaren objektuen
erara ordenatzen ditugu. Nola? Erlazio-kategoriak direla medio.
Hauek, ulermenaren kontzeptu soilak izanik, posiblea egiten digute fenomenoak experientziaren objektutan ordenatzea, konkretu
ki pertzeptzioen multzoa denbora-erlazioz ordenatuz.
Eta hemen sortzen da denboraren batasunaren beharra. Behar
hau, fenomenoak kategorien bidez denboralki ordenatzean "a prio
ri" eduki beharra dutenean agertzen da.
Horretaz, denboraren batasuna erlazio-kategorietaz batera
agertzen da. Zeintzu dira kategoria hauk?: sustantzia, kausali
tatea eta elkarrekiko eragina.
Hau dela eta, bi gertaeren arteko erlazio denborala bigarren kategoriak emango digu: fenomenoei kausalitatea aplikatuz,
segida denborala lortzen dugu. Bi gertaeren artean, A eta B-ren
artean, ondoko erlazioetako bat edukiko dugu, edo t A

t B , edo

tB ,«5tA . Eta era berean, A eta B aldiberekoak izango dira, aurre
ko bi erlazioak batera betetzen badira. Horretaz, A B-ren kausa
izango da, eta B A-rena.
Fenomenoei kategoriak aplikatuz, erlazio denboral bat lor
tu dugu, bakarra, bateratua eta behatzailearen arauerakotasunik
gabekoa. Baina honetaz gainera dinamikoa, denbora absolutuari
loturik ez dagoena -horrelakorik ez baitugu; denbora ez da zer
enpiriko bat-. Bide horretatik A gertaerak B gertaera denboran
kokatuko du, eta alderantziz.
Fenomeno batek, halabaina, beste baten denbora-unea finka
dezan, kausazko erlazio batek behar du egon: aurrekoa bigarrenaren kausa izatea. Horretaz, edozein sustantziak bere gain era
man behar du beste sustantzia batzuren alde batzuren kausalitatea -beraren kausaz diren aldeetakoa-, eta bigarren hauen kausa
litatearen efektuena.
Goiko guztiaz, pertzeptzioei erlazio-kategoriak aplikatuz,
denborarenunitatea lortu dugu. Beronek zera dakarkigu, fenomeno
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enpirikoak, kategoria konkretu horien bidez experientziaren ob
jektutan ordenagarriak diren bitartean, denboraren 6itatesoil
batetan ordenatuak geratzea.
Noraino da hau bidezkoa?

- Einsteinen analisia
Zerbait geratu da airean lehengo azterketan. Hori guztiori
gure errealitatean aplikagarria ote da?
Orain arte maila teoriko batetan ibili gara. Eta klasikoki
hor geratu zen gauza. Filosofia horrekin ados zegoen Mekanika
Klasikoa ,ez zuen ezezpen enpiriko garbirik. Zerbait falta zen,
hala ere, azterketa horretan. Kausalitatea definitzean, ez dugu
aztertu emandako definizioa enpirikoki posiblea den. Eta posible den ikus dezagun, zera hartu behar dugu kontutan, bi gertae
ren aldiberekotasuna nola definitu dugun. Goikoari jarraikiz,
bi gertaerak leku berean gertatutakoak ez balira, tA = tB dela
esan ahal genezan, nolabaiteko seinale bat beharko genuke, guz
tiz arina, gertaera bata eta bestea elkarrekin lotu zitzan. Hau
besterik gabe onartu zuten ikuspegi klasikoan, baina ez ziren
arduratu beraren frogaketa enpirikoaren bidezkotasunaz.
Geroztik jakin izan den bezala, C argiaren abiadura muga-abiadura izanik, eta berau finitoa izanik -XVI. mendetik ezaguna zen gauza-, ezin esan dezakegu oso urrun dauden bi gertae
ra aldibereko direnentz, aldiberekotasunaren beste definiziorik
asmatzen ez badugu behintzat.
Aztertzen ari garen honetan, gure mendeko Fisikaren metodo
logiaen punturik agian garrantzizkoena agertzen zaigu, geroago
Fisika mikroskopikoan agertuko zena ere: behatutakoaren eta behatzailearen arteko interakzioa.
Hemen sortzen den aukera ondokoa da:
Edo Fisika Naturaren Zientzia objektiboa da, eta behatzai
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learen eraginatik at formulatua eta garatua. Honetaz, ez litza
teke ezertarako arrazoi onik behatzailearen neurpen-arazoa,eta
Mekanika Klasikoa izango genuke baliozkoa. Orain, lortutako da
tuak eta aurresanak ez lirateke enpirikoki frogagarriak eta aplikagarriak, orduan, neurpen-prozesuaren gorabeheretaz eraikitako aplikazio-teoria bat gainezarri beharko geniokeelarik.
Edo bestela, eta gaur egun onartu izan den aukera da, Fisi
ka, Natura behatzaileari agertzen zaion bezala azaldu beharduen
teoria bat da. Bide honetatik Mekanika Erlatibistan ginateke.
Panorama berrialaburkiazal

&

duz, esan behar dugu, ondoko irudian ikusten den beza

etorkizuna

la, oraina zabaldu egin dena, eta etorkizuna eta iragana argi-konoa deritzonari
oraina ►
X

mugatuta geratu direna. Muga argiaren abiadurak ematen digu:
X = ct

leh na
X 1 gertaera jatorrian ipiniz, X 2 gertaera, X 1 delakoarekiko argi-konoan bale
go, zera beteko litzateke:
2
2
2
c (t 2 - t ) - (X 2 - X ) > 0
1
1

' X 2 berriz, argi-konotik kanpo badago, ondokoa beteko da:
c

2

(t - t )
2
1

2

- (X -X 1 )
2

2

< 0

Lehenengo kasuan, 1 eta 2 gertaerak denborak banaturik dau
dela esaten da. Horrelako kasuek batetzen dute argi-konoa, eta
beraietan kausalitate klasikoa baliozkoa da. Etorkizuna ondo de
finiturik dago.
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Bigarren kasuan, gertaerak espazioak banaturik daudelaesa
ten da, eta kasu honetan, eta behetzailearen eta gertaeren higi
dura erlatiboaren arauera, suzesio denborala aldagarria da. Ez
dago kausalitate klasiko posiblerik.
Bukatzeko, alde batera utzi ditugun espazioaren eta masaren arazoak aipatuko ditugu. Ez dira horren garrantzizko, logi
ka herritarrarentzat denboraren arazoa bezain harrigarriak izan
ahal badute ere. Teoria berriaren ondorioz espazioa ez da berdina guztiontzat, behatzailearen higidura erlatiboak beraren neurketak baldintzatu egiten baititu -espazioaren laburpen famatua-. Eta bestalde, masa-energia erlazio itxia, energiaren
kontserbazioan faktore berri hau agertuz: masa, energiaren bes
te adierazpide bat bezala.

Espazio euklidearraren arazoa. Teoria Orokorra.
Klasikoki, eta grekoen denboratatik, Euklidesen Geometria
izan da enpirikoki baliozkotzat eman den bakarra. Eta horrela
iraun du gure menderarte.
Hala ere, aurreko mendeetan -Gaussen garaitik honuntz-,
sortuta zegoen Geometriaren arazoa. Euklidesen axiomatako azke
na -bi zuzen paralelorena- aldatu egin zitekeen, koherentzia
logikoa apurtu gabe. Are eta gehiago: Geometria berriak sortu
ziren. Helmholtz-ek Poincar-k eta horrelakoek, Einsteinek bai
no lehen, esana zuten Euklidesen Geometriaren aldeko aukeranez
zegoela oinarri enpirikorik. Eta azkenez Einsteinek, bere Erla
tibitatearen Teoria Orokorrean, Riemann-en Geometria hartuzuen
baliozkotzat, Euklidesena baztertuz.
Zer esan nahi du aldaketa honek? Beroni erantzuteko, bi
geometriak gainki aztertuko ditugu, eta Geometria egiteko modua ere:

- Euklidesen Geometria
Arazo honetan ere, denborarenarekin sortzen zaigun •antzekoa
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dugu. Klasikoki, Geometria ondoko eran onartzen zen, bere kontzeptuak eraikitzen dituen teoria bat bezala, eta eraikiketaho
rren logikaz bere axiomak sortzen dira ondorio bezala. Horretaz,
Geometria "espazio" intuizioan eraikitzen da, imajina idealen
bidez, imajina hauk apriorikoak izanik. Geometria honek ba du
aplikazio enpirikoa. Horretarako, bi baldintza dira beharrezko:
bata, erregela zurrunen izatea; bigarrena, erregela hoien mugi
kortasun mugagabea. Horrela, erregela horietaz objektu enpirikoak neur ditzakegu, eta zuzenean espazio euklidearra dugu.
Kontutan hartu behar dugu, erregelak egiteko, logikaeukli
dearra erabili badugu, berauekin egindako edozein neurketak es
pazio euklidearraren ideiara garamatzala. Kurpil ero honetatik
ezin irten gintezke.
Problema bat sortzen zaigu, dena dela: ipini ditugun bi
baldintzak posible al dira? Aurretik posible izatea zer den ja
kin beharko genuke. Normalean, klasikoek ez zuten eskatzen espazio teorikoaren imajina idealak enpirikoki zehazki betegarri
ak izatea. Bai ordea, kasu idealetarantz joatean, teoria geroz
eta hertsikiago segitu izatea. Horrela, kasu, ezin lor genezake T zehazki konstanterik, erregela bat guztiz zurruna izan ZP
din; baina imajina dezakegu egoera hori, eta T=kte egoeraz erre
gela zurrun bat lortu (beste arazo bat dugu zurruna denentz jakiterakoan, baina ez gara horretan sartuko).
Arazo larriagoa dakarkigu mugikortasun mugagabeak. Erlatibitatearen Teoria Orokorrak frogatu duen bezala, grabitazio-ere
muaren eragina zer guztiek jasaten dute, bai gorputzek eta partikulek, bai uhinek eta argi-izpiek ere. Gainera, ez dago grabi
tazio-eremutik kanpoko gorputzik, grabitazio-eremuaren eragina
oso urrutiraino baita nabarikorra; eta ez espazio-gunetik eragin honetatik at, beti baitirau, besteren ezean, multzo kosmikoaren eraginaren arrastoak. Horretaz, grabitazio-eremuak dakar
kigun arazoa ezin kontsidera dezakegu egoera idealetiko urrunke
ta bat, unibertsoan berezkoa baita eremu hau (eremu gidaria).
Hau ez zuten kontutan hartzen klasikoek, gure mailan, intuizioak ideia prezientifikoak sortzen dituen mailan, mugikortasuna mugagabea baita, eta ez da problemarik sortzen. Baina,
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maila kosmiko batetara goazela -10

50

inguruko partikula-ordena-

problema sortzen da, eta gure ideiak aldatu egin beharko ditugu.

- Einsteinen Teoria Orokorra. Riemannen Geometria
Hemen dator Einsteinen ekarpena. Honek zera diosku, gure
eraikiketa teoriko guztietan elementu enpirikoki baliozkoakera
bili behar ditugula. Horretaz, Geometria eraikitzeko prozesua
aldatu egiten du Einsteinek. Erregela gisa, zer errealbatzuhar
tzen ditU; inertziarik gabeko partikulen ibilbideak, edo etaar
gi-izpien ibilbideak, eta hau oinarri dela, Geometria -horrela
deitu ahal badiogu- enpirikoa eraikitzen du. Geometria hau, da
tu enpirikoetaz halabeharrez , Riemannena da, eta ez Euklidese
na.
Garrantzizko aldaketa bat egon da hemen. Jadanik ez dugu
"espazio" intuizioan eta imajina puru soilaz egin Geometria be
rria. Geometriaren zernolakoa lortzeko, teoria fisiko egin bat
aplikatu behar izan dugu, espazio enpirikoa Riemannena dela ja
kitearren. Berau ulertzekoa dugu, bakarrik pentsatuz gero, gure intuizioa eta bizi gareneko espazio sentsoriala kasu honeta
rako oso mugatuak direla, eta gugandik kanpo dagoen maila bate
tara heldu behar izan dugula.
Hemen ere bi aukera ditugu. Bata, matematikoki Euklidesen
teoria onartu, bertoko parametroak ilunak izanik -frogaezinezkoak-. Beroni mugikortasun mugatua ezarriz -datu enpirikoek emandakoa-, Riemannen Geometria lortzen dugu, "a priori" egina.
Bigarren aukera zera da, magnitude ikusgarrien teoria egin,
neurgailuak -noski, hauen legeek eta teoriarenek kontsistenteak
izap beharko dute- errealitate enpirikoan aukeratuz. Riemannen
"Geometria" lortuko dugu ere, baina ez "a priori".
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FISIKA MIKROSKOPIKO BERRIA
Planteiamendu berriak
Hemen ere sortzen zaigu positibismoaren eraginak XX. mende
ko Fisikari ekarri dion punturik garrantzitsuena: datu enpirikoen Fisika onartzea, eta bide honetatik, behakizun-behatzaile
harremana hartzea kontutan.
Mundu klasikoan, mundu makroskopikoan, behatzaileari ez zaio inolako garrantzirik eman. Egia da, mundua ezagutzekodatu
enpirikoen beharra dagoela, eta horretaz, datu hauk behatzaile
konkretu batzuren eskutatik eta prozesu eta egoera konkretu batzutan lortuko ditugula; baina berauen eraginamespreziagarride
la onartzen dugu, edo bihur daitekeela behintzat, teoria fisikoak, enpirismoak dakartzan errore teknikoak gaindituz lortzen
direlarik. Hau dela eta, datu enpirikoak biltzerakoan, errore-tarteak finkatu beharko ditugu, eta ahal bezainbeste txikitu,
prozesuak findu eginaz.
Ikuspegi honek beste garrantzizko ideia bat du azpian, inplizitoki: kontinuitatearena. Hau da, praktikoki izan ezik ere,
teorikoki imajina dezakegula perfekzionatze mugagabea, datu enpirikoen errorea guztiz desager dadin arte txikituz.
Gure behakizuna zer mikroskopikobatbada,gauzak bestelakoak dira. Gure behagailuak eta neurgailuak atomoz eginak dira,
eta ezin ukan ditzakete mundu mikroskopikoaren gainetiko "fintasunik". Maila honetan, behapen-prozesuaren eragina ez da jadanik mespreziagarria, oso kontutan hartzekoa baizik.
Hemen ere bi aukera genituzke. Bata, lehengoan jarraitzea,
teoria klasikoa, errefutagaitza, eta datu enpirikotatik urruna
bihurtuz. Berorri neurpen-prozesuaren teoria exaktua gainezarriz, datu enpirikoetara helduko ginateke. Beste bidea zera da,
gure aurrean agertzen diren bezala harturiko datu enpirikoenFi
sika positibista egitea; gertaeren deskribaketa, horretaz. Hau
honela, gure neurgailuek dituzten legeen arauera mugatuak egon
go lirateke teoriak. Eta neurgailu ber horien legeak FisikaKuan
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tikoarenak direnez, horixe berorixe lortuko genuke: Fisika Kuan
tikoa.
Honetan, berriz ere, behatzailearen eta behatutakoaren arteko harremana teorian sartzen da, eta honen ondorioz, filosofia
eta metodologia klasikoen aurkako zenbait ideia agertzen zaizki
gu.
Hala nola, diskontinuitatea. Enpirikoki emana zaigu energiaren diskontinuitatea. Argi-izpiak -fotoiak-, energi aldaketak eta, diskontinuoak dira. Errealitate enpiriko guztiadiskon
tinuoa agertzen zaigu. Aurrekoa onartuz, errealitatearen ezagu
pen diskontinuoa gure teoria fisikoetara eramango dugu.
Eta esan behar oso garrantzi handia duela diskontinuitate
honek. Ideia klasiko sendoenetariko bat apurtu egin dugu: kontinuitatearena. Are eta gehiago, batzuren eritziz diskontinuitatea ardatz bihurtu da teorian:
"Atomoen izatea ez da guretzat gertaera fundamental bat
(...), baizik eta fenomeno askoz orokorrago eta inguratzaile
baten alde berezi bat: diskontinuitate kuantikoarena, alegia.
Gertaera fundamentala (...) 'diskontinuitatea' da". Jordan-ek
esandakoa.

Diskontinuitatea. Indeterminazioa
Datu zehatzetan gehiegi sartu gabe, esan behar dugu proble
ma zera dela, neuketa idealenak ere prezisio-muga bat duela. Mu
ga hau ez dago prozesu konkretu batean edo bestean; naturan derrigorrezko zerbait da. Adibidetxo bat: klasikoki, partikulabat
kokatzeko eta berataz informazioa lortzeko, x eta p aldakari ka
nonikoak behar genituen. Atomo batetako elektroi bat nahi badugu behatu / ezin eduki dezakegu horietaz datu exakturik. Posizioa -x- lortzeko, elektroia argiaz "argiztatu" behar dugu. Hau
da, mikroskopio batetan atomoari argia heleraziz fotoi batek
elektroiaren aurka talka egin dezanean, elektroia kokaturik edu
kiko dugu. Argi naturalaz ezer gutxi egin genezake. Beronen
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uhin-luzera atomo guztia baino handiagoa izanik, zehaztasuna
irrigarria litzateke. Orduan, uhin-luzera txikiagoak erabiltze
ra beharturik aurkituko ginateke. Adibidez, X izpitako mikroskopio bat erabiliz -uhin-luzera oso txikikoa-, fotoia eta elek
troiaren arteko talkak elektroia lekuz oso ongi kokatuko luke.
X izpien fotoiek, ordea, eduki energetiko oso handia dute, eta
talkaren ondorioz, energi aldaketa dela eta, ez genekike ezer
ere p delakoaz. Are eta gehiago, talkaren eraginaz, elektroia
atomotik kanpo-H-aren kasuan- geratuko litzateke gehienetan.
Aurreko adibidetxoak apur bat argitugaitu:raunduatomikoan,
partikula bat behatzerakoan, neurri batzuren finkapenak beste
batzuren indefinitzea dakarkigu. Hau da, partikula baten propietate batzu zehazki lortu ahal baditugu ere, prozesu horretan beste propietate batzuren informazioa desagertu egiten zai
gu. Hauxe da indeterminazioaren arazoa.
Honen adierazpide matematikoa horrelakoa da:

Ax.Ap

?,

Planken konstantea
z

Jn E .

?, 11

x aldakariaren ezagupena handituz, p delakoaren ezazagupe
na handituko da ere, eta horrela aldakari konjokatu guztien ka
suan.
Partikulen edo eta izpien fotoien bikoiztasuna ez da, bide batez, paradojiko gertatuko, indeterminazioa dela eta, zer
batek bere aurpegi gorpuzkularra azaltzen digunean, automatiko
ki bere uhin-izakeraren propietateak desagertu egiten baitira.
Horretaz, ez dira partikulak eta uhinak egongo, baiziketa
zer bakoitza partikula edo uhin gisara azalduko zaigu, guk behatzen duguneko moduaren arauera.
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Fisika Kuantikoa eta Kausalitatea
- Egoera klasikoa
Klasikoki kausalitatea guztiz baliozkotzat ematen zen. Kant-en eritziz, ez bakarrik baliozkoa, baizik eta aurretik beharrez
koa den proposizioa da: apriorikoa.
Kausalitaterik gabe ez bide dago experientzia eta ezagupenik, guk ulertzen ditugun eran. Kausalitatea, beti Kanten araue
ra, proposizio sintetikoa da, aurretik ezaguna ez baita; baina
ezagupenean gauzak eta prozesuak eduki ditzagun beharrezkoa denez, apriorikoa da, aprioriko proposizio sintetikoa.
Kausalitatea kategoria aplikatuz ordenatzen ditugu pertzep
tzioak denboralki, jarraia bat lortuz.
Bestalde, kausalitateaz eta sustantziaz, gauzak definitu
egin ditzakegu, eta banatu. Gauza bat, bera dena izango da, berak dituen propietate guztiak lotu diezazkiokegun neurrian. Eta
kausalitateaz, geroagoko une batetan bera dela, eta ez beste bat, erlazio kausala finkatuz baieztu ahal izango dugu.
Fisikaren eredura joaz, berau ondoko eran planteiatzen da:
objektu bat bere x eta p aldakariak ezagutuz finkatzen dugu. Er
lazio kausala ezarriz, objektu hori denboran zehar segitu ahal
izango dugu. Erlazio kausala Hamiltonen ekuazioek ematen digute:
SH

k SP ==

-

H

8X

p baloreek de
Horretaz, objektu bat t o denbora-unean Xo, o
p t direlakoak ezagutu finitzen badute, edozein t unetan x
t'
ahal izango ditugu, baldintza horietan dagoen objektua lehengo
berbera dela baieztuz. Horrela, bi objektu berdin prozesubaten
geroztik berrezagugarriak dira: bata eta bestea zein den jakin
ahal izango dugu, erlazio konkretu bat egonik.
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- Egoera mikroskopikoa
Mundu mikroskopikoan, eta teoria kuantikoaren barnean, gau
zak aldatu egin dira. Zenbait aukera desberdin agertzen zaizkigu, ondoren ikusiko dugun bezala.
Objektu kuantikoak ez dira magnitude guztien neurpenaz kokatzen. Ba dakigunez, magnitude guztiak ez dira batera neurgarriak. Objektu kuantikoa 14 9 > konfigurazio batez kokatzenda. Ber
tan objektuari buruzko informazio guztia dago gordeta, baina magnituderen bat zehaztu nahi izango bagenu, ezagupenean informazio-hutsuneak agertuko lirateke.

49 >

konfigurazioa estatistikaz lortua da, probabilitate

estatistiko horik gidatzen dituzten legeak guztiz kuantitatibo
eta zehatzak dira.
Hemen zenbait aukera ditugu:
Alde batetatik, kausalitate kuantikoa zehazki betetzen da
objektu kuantikoen kasuan. Hemen, erlazio kausalaSchr5dingerren uhin-ekuazioak ematen digu, eta ez Hamiltonen ekuazioek.
IP>

konfigurazioa finkagarria da, eta banagarria, hau da, den

boran zehar jarraigarria (lehen bezala, 1
t

denbora-unetarakoi(P>t

P>o

ezagutuz, edozein

ezagut dezakegu, konfigurazio horretan

agertzen den objektu kuantikoa lehengo berbera dela esan daite
keelarik).
Objektu kuantikoari kausalitate klasikoa aplikatu nahi ba
diogu, aplikaezina dela dakusagu. Kausalitateak esaten zigun X0
eta po ezaguturik X t eta p t ezagut genitzakeela, kausalitate-erlazioa ezarriaz. Orain, objektu kuantikoaren kasuan X 0 eta
p

aldiberean ezin ezagut ditzakegunez, kausalitatea, horrela
o
planteiaturik, ez da aplikagarria.
Azkena, objektu inpropioak hartzen baditugu kontutan, kau
salitatea faltsua da. Objektu inpropioa, magnitude ezagugarri
guztietaz definitutakoari deritzogu -era klasikora, eta bertan
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aldakari oposatuak daudelarik-. Ikusi dugunez, neurpen prozesua
ren eraginaz, indeterminazioak sortzen dira -saltu kuantikoari
loturikoak-, eta ez dago lege kausalik. Hainbat adibide daude
-gorputz erradioaktiboen desintegrazio-erritmoa adibidez-, mun
du mikroskopikoan indeterminazio-faktore bat dagoela erakusten
digutenekoak.
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