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Aitzinsolasa

Eskuetan duzun liburu hau, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi Fakultateko Fisika
Saileko bigarren ikasmailari dagokion programa ofizialaren bidetik egina izan da, bertan
`Mekanika eta Uhinak' ikasgaia lantzeko pentsatua, beren ikasketak euskaraz egitea
aukeratu izan duten ikasleen premietara egokitua. Eta ez soilik ikasleen premietara,
bertako irakasle izan garenon premietara ere, hain zuzen, egile biok talde horrekin egin
bait dugu lan elkarkidetzan, 1987-91 urteen bitartean.
Ikasle-irakasleok premia genuen geure hizkuntzan idatziriko materiala erabiltzeko,
terrninologia finkatzeko, esateko moduak zehazteko, eta, hitz batez, guztiok ohitura
amankomunekoa hartzeko. Mekanika eta Uhinetaz hitz eta lan egiteko eredu garbiaren
premia genuen, lehenago Fisikaren beste arloetan eginikoaren bidetik, gure Fakultateko
Euskara Zientifikoa delako arlokoekin koordinaturik, beste Fakultateetako zientzilarien
lanak gogoan izanik, eta, zer esanik ez, Elhuyar eta UZEI taldekoek jarririko oinarriak
kontutan edukirik. Horrela abiatu ginen, luze samarra izango zen bide batetatik.
Lanaren edukinari dagokionez, gai hauei buruz munduan zehar unibertsitate askotan
erabili ohi diren kontsulta-liburu klasikoak erabili izan ditugu, guztietatik ideiak harturik
gure asmoen arauera, ikasleen maila kontutan harturik eta geure eritzi pedagogikoen
arauera ankeraturik Erabilitako liburuen zerrenda eta erreferentzia, liburuaren azken
partean jarririko bibliografian dator.
Irakasmaterial guztietan gertatzen denaren arauera, ez da lan erabat originala, beste
irakasleek eginiko lanaren sintesi eta ordenamendu berria baizik, nahiz eta zenbait kasutan
hori noraino den horrela galde daitekeen eta itzulpenetik hurbil ere egon gaitezkeen. Hori
argi aitortzen dugu eta horregatik aipatzen ditugu bibliografian. Zer esanik ez, liburu batzu
asko erabili izan ditugu (gustukoak ditugula seinale) kasurako Goldstein, Marion,
French, Crawford, eta horien zordun gara. Dena den, antolamenduaren eta ideien
nahasteen errua gurea da. Ariketa asko examinetan jarritakoak dira, guk asmatuak. Beste
zenbait, bibliografiatik hartuak. Horretaz diogun, euskaldunok `kopiatzaile onak' izatea
nahi genukeela, japoniarren erara. Zeren ikertzaile guztientzat aurkitu diren eta behin
aurkituak izan ondoren guztionak diren teknikak eta jakintzabideak geureganaturik soilik
egin ahal izango bait ditugu bide berriak. Azken batez, zientzilariek elkarrengandik
ikastean eta bakoitza aurrerapauso txikitxo bat emanez lortzen bait da aurrerapen
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zientifikoa' deritzon hori. Eta hori ez da soilik zientzian gertatzen, sormenaren eta
jakintzaren arlo guztietan baizik, Obabakoak liburuan plagioari buruzko gogoetak egitean
gogoratzen zaigun legez. Labur esanda: "Ez dakienak ez daki, eta dakienak, zer daki?".
Eskuzkribua azken lau ikasturteetako irakastaldiak prestatzeko atondu izan genuen,
ikasleei fotokopiatan emanik, euskaraz idatzitako material minimoa eduki zezaten. Egia
esan, horrela eginiko lana guztion (ikasle-irakasleon) mesedetan etorri zaigula uste dugu,
ikasleek berek ere hobetzen lagundu bait digute, beren ohar eta kritikekin eta baita akatsak
zuzentzen ere. Horrela, 1991-92 ikasturtea lana osotzen eta zuzentzen pasatu dugu.
Euskararen idazkerari dagokionez, Euskara Zientifikoa deritzon arloan diharduen gure
lankide Martxel Ensunza-ren laguntza estimagaitza izan dugu, hizkuntzari dagokionez
asko hobatzen lagundu izan diguna, bere begi zorrotzarekin. Baina ez da horretan bukatu
beraren lana, bere esku fina –eta pazientzia– liburuko irudiak egiten jarri bait du, inoiz
amaituko ez genukeela uste genuen lana berau.
Aitzinsolasean egin beharreko aitorpen hauek adierazi ondoren, eta izen berezirik
aipatzeke, eskertu egin nahi genituzke, Fakultatean eta kanpoan lanari ekitero kemena
eman diguten guztiak.
Lan honek jarraitzaile hoberik izango duelakoan.

Egileek
Leioan, 1992.eko Apirilaren 9an
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1. gaia
Koordenatuen transformazioak
eta kalkulu bektoriala

Metodo bektoriala tresna egokia da gertaera fisikoen azterketarako. Gertaera horiek
arautzen dituzten Fisikaren legeak, modu berean agertu behar dira erreferentzi sistema
desberdinetan eta, notazio bektoriala erabiliz, arazo hori gainditurik geratzen da. Esan
behar da, halaber, legeen adierazpenak mota bereko magnitudeen artekoak direla, izaera
bektorialari dagokionez, eta bestalde, notazio bektoriala erabilirik legeak modu trinkoan
ager daitezkeela. Gai honetan, beraz, Fisikan edo, zehazkiago esanda, Mekanikan
erabiltzen den metodo bektorialaz arituko gara. Diogun, hasteko, analisi bektorialaren
garapena J.W. Gibbs (1839-1903) zientzilariari zor zaiola nagusiki, 1880-82 urteetan
finkatu zuelarik. Gaur egunean darabilgun notazioa, 1893. urte inguruan prestatu zuen O.
Heaviside-k (1850-1925).
Bektore kontzeptuari buruz lehenengo maila batetan dugun eritzia, luzera (hots,
modulua), norabidea eta norantza duen segmentu batez adieraz daitekeen magnitudearena
da, eta, egia esan, horrela eginda emaitza egokiak atera ditzakegu; baina hemen
azpimarratu egin nahi dugu, magnitude bektorialek koordenatuen transformazioetan duten
konportamoldea. Beraz, hortik hasiko gara, ondoren bektoreen definizio analitikoa
emateko, eta gero bektoreekin egin daitezkeen eragiketak aztertzeko.
1.1. KOORDENATUEN TRANSFORMAZIOAK.
Espazioko puntu batek, P delakoak, jatorri berbera duten bi erreferentzi sistema
cartesiarretan dituen koordenatuen arteko erlazioa aztertuko dugu. Lehenengo sistemako
koordenatuei

deituko diegu (x,y,z ere berdin erabil ditzakegu, baina batukari

ikurra erabiltzeko hobe da azpindize zenbakituen bidezko notazioa erabiltzea) eta bigarren
sistemakoei x',,x',,x',. Esan bezala, bi sistemetako jatorriak puntu berean daude, hau da,
0 O' Lehenengo pausoan, kasu bidimentsionalean egingo dugu azterketa .

Hurrengo irudian (1.1. irudia) ikus daitekeenez,
x',= x, cos + x, sin 0,

(1-1a)

x',= –x, sin 0 + x, cos 0.

(1-1b)

2

Adierazpen hauek beste era honetara ere eman ditzakegu:

1.1. irudia. Puntu baten koordenatuak jatorri bereko bi sistematan.

cos(x', ,x,) + x, cos(x-',

(1- 2a)

= cos(x', ,x,) + x, cos(x'„x,),

(1- 2b)

= X,

non (x' , , x 1 ) idaztean, x' eta xj ardatzen arteko angelua adierazten dugun. Angelu horren
kosinuari a, deituko diogu,
C OS(X',

,Xi),

(1 - 3)

eta, ondorioz, honelaxe idatziko dugu koordenatuen transformazioa:
.x-', = a,,x, + a12x2,

(1- 4a)

x = a2 ,x,

(1 - 4b)

a,x2.

Bi dimentsiotan eginiko azterketa hau hiru dimentsioren kasurako orokor dezakegu,
ondoko transformazioa lorturik:
+ ai,x3,

(1-5a)

x',= a,,x, + a,,x, + a„x„

(1 - 5b)

a,,x,+ a„x, + a„x„.

(1-5c)

i = a„x,+ a,,x2

Idazkera zerbait laburbil eta trinko dezakegu, batukaria erabilita:

a,,
j=1

(i = 1,2,3).

(1 - 6)
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Askotan, notazioa are gehiago laburtzeko, Einstein-en hitzarmena erabiliko dugu
batukariekin. Hitzarmen honen arauera, azpindize bat gai bereko osagaietan errepikaturik
agertzen denean, batuketa bat dagoela ulertu behar da eta ez da zertan batukari ikurra idatzi
behar. Adibidez, horixe da hain zuzen aurreko adierazpenen j azpindizearekin gertatzen
dena eta, beraz, aipaturiko hitzarmena gogoan dugula, honelaxe ere idatz dezakegu (1-6)
adierazpena:
(1 - 7)

x'
Bestalde, (1-5), (1-6) eta (1-7) adierazpenak matrizialki ere eman ditzakegu,

x,
\.

2

a„

a,,

a,, \ x,\

a2,

a22

a23

a,

3/

(1-8)

x„
,

x' = A x,

(1 - 9)

non
7 a„
A

a2 ,

a„

a 23

a,

a 33 .1

(1-10)

delakoa, transformazioaren matrizea edo biraketa-matrizea den ((3x3) matrizea), eta x' eta
x bi sistemetan P puntuari dagozkion posizio-bektoreak diren (matrizialki idatzirik,

(3x 1)

matrizeak).
1.1.1. Ortogonaltasun-baldintzak.

A matrizearen osagaia den a,, elementua x' , ardatzak x ardatzarekiko duen kosinu
zuzentzailea da. Bistakoa denez, bederatzi a,, horiek ez dira elkarren independenteak; hain
zuzen, erlazio batzu betetzen dituzte, ortogonaltasun-baldintzak deritzenak. Baldintza
horiek aztertzeko, lehenengo eta behin gogoratu egingo ditugu bi propietate geometriko.
Demagun, erreferentzi sistema cartesiar batetan norabide bat hiru ardatzekin osotzen
dituen angeluen bidez –a,fi,y – definitzen dela 1.2.a irudian bezala. Dakigunez, angelu
horien kosinuei kosinu zuzentzaileak deritze eta ondoko erlazioa betetzen dute:
COS

2

2
a + cos

2

+ COS y = 1.
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1.2. Irudia. Kosinu zuzentzaileak.

Bestetik, bi norabide badauzkagu (1.2.b. irudia), beraien arteko angeluaren kosinua
honelaxe adieraz daiteke kosinu zuzentzaileen bidez:
cos 0 = cos a

Aurreko erlazioetan oinarriturik,

a„, elementuen

saiatuko gara.
Horretarako, S' sistemako ardatzak
zuzentzaileak

(1-12)

cos a' + cosfi cosP'+cos ycos y'.

S

artean betetzen diren erlazioak lortzen

sisteman kontsideratuz,

l , a z , a 13 direla konturatuko gara, eta

x'

x'

ardatzaren kosinu

ardatzarenak, a,,,a,,a„.

Bestalde, x' , eta x' 2 ardatzen arteko angeluak TE/2 balio duela kontutan harturik eta (1-12)
adierazpena erabiliz,
cos(x', ,x'2 ) = 0 = a„a, + ai ,a2,

+ a,„a„,

3

^al ,azj =

(1-13)

0,

1=1

eta S' sistemako edozein bi ardatz,

x'

eta x' harturik, orokortu egin dezakegu emaitza

hori, hots,
3

=

0

(i

k).

(1-14)

=1

Beraz, adierazpen honetan hiru erlazio desberdin lortu ditugu. Modu berean, S'-ko ardatz
bakoitzaren kasuan, x', , (1-11) adierazpena erabiliz,

+ af, + af„, = 1,
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(i = 1,2,3)

=1

(1-15)

j=1

dugu, hemen ere hiru erlazio ditugularik. (1-14) eta (1-15) direlakoak adierazpen bakar
batetan bil ditzakegu, Kr&ecker-en delta izeneko ikurra, (5, , erabiliz:
3

I aijaki = 8

(1-16)

ik,

.i=

0, baldin i k bada,

non

Sik

Beraz, (1-16) adierazpenean

(1-17)

1, baldin i = k bada.

elementuen artean dauden sei baldintzak daude bildurik.

Izatez, horrela adierazi ahal badira, aukeratu ditugun sistemak ortogonalak direlako da, eta
horregatik (1-16) adierazpenei ortogonaltasun-baldintzak deritze. Sistema ez-ortogonalen
kasuan ez dira (1-17) adierazpenak betetzen.
1.1.2. Biraketa-matrizearen propietateak.
Berriro itzuliko gara (1-10) adierazpeneko A matrizea aztertzera. Izatez, (1-16)
baldintzak modu matrizialean ere idatz daitezke, honelaxe prezeski,
11

a,,

a

a 21

a 22

a

a32

a

7a

13
23

la

al

azi

a 31 \

112

a 22

a32

a2

a33

33 / \, a 13

Í1

0

0\

0

1

0

0

1,

(1-18)

eta horrela eginda, lehenengo ataleko bigarren matrizeak A matrizearen elementu
berberak dauzkala konturatuko gara, baina leku desberdinetan, alegia, diagonal
nagusiarekiko simetrikoki aldatuta. Era honetako matrizeei, matrize irauliak deritze eta –
gainmarkaren bidez adierazten dira, hots, (A t notazioa ere erabiltzen da). Definizioz,
matrize irauliko i errenkadako eta j zutabeko elementua, jatorrizko matrizearen j
er •enkadako eta i zutabeko elementuaren berdina da, hau da:
a

(1-19)

Honelatan, ba, (1-18) adierazpeneko bigarren atalean unitate matrizea dugularik, modu
honetara idatz dezakegu:
A A = 1,

(1 - 20)
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non 1 delakoa unitate matrizea den. Bestalde, alderantzizko matrizearen definizioa
kontutan dugularik, hots,
A A -1 = 1,

(1-21)

aztertzen ari garen matrizearen kasuan ondokoa betetzen dela dakusagu:
=

(1 - 22)

Propietate hau betetzen duten matrizeei, matrize ortogonalak deritze. Bestela esanda,
matrize ortogonalen kasuan matrize iraulia eta alderantzizko matrizea berdinak dira.
Edozein bi matrize ortogonalen konposizioz beste matrize ortogonal bat lortzen da.
Hori ikusteko, demagun B eta C matrizeak ortogonalak direla, eta azter dezagun bien
biderkadura den A matrizearen izaera:
A = B C baldin bada,
A = CB,

2=1'i3BC= C1C=1.
Beraz, bien biderkaduraz matrize ortogonala lortzen da. Honelatan, bada, matrize
ortogonalen biderkadura barne-eragiketa da, zeinak, erraz froga daitekeenez, propietate
elkarkorra betetzen duen, alegia,
(A B) C = A (B C).
Bestalde, nabaria denez, unitate matrizea ere ortogonala da, edo bestela esanda,
biderkaduraren elementu neutroa ere ortogonala da; eta edozein matrize ortogonalen
matrize iraulia ere ortogonala izaki, alderantzizkoa (elementu simetrikoa) ere ortogonala
da. Ondorioz, matrize ortogonalen multzoak talde-egitura duela esan dezakegu. Dena
dela, talde honek propietate trukakorrik ez duela esan behar da, hots, ez da abeldarra.
1.1.3. Matrize ortogonalen esangura geometrikoa.
Lehenagoko (1-20) adierazpenetik, A matrizea karratua dela kontutan harturik, bertako
matrizeen determinantea lor dezakegu, eta, matrize irauliaren determinanteak
jatorrizkoaren determinantearen balio berbera duenez,
(det A) 2 = 1
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da; ondorioz,
(1-23)

det A = ±1.

Beraz, matrize ortogonalen determinanteek bi balio posible dauzkate, +1 eta -1. Jarraian
ikusiko dugunez, balio bakoitza biraketa-mota bati dagokio. Frogapen sakonik gabe
(matrize ortogonalen balio propioen ekuazioa solido zurrunaren zinematikan aztertuko bait
dugu), zenbait biraketari dagozkien matrizeak aztertuko ditugu, horretarako ardatz
koordenatuen transformazioa grafikoki adieraziz.
ardatzaren inguruan 90°-tako biraketa adieraziko du:

A i matrizeak
X3

x3
x', = x,
2

x' 2 = —x,

A,

0

t

x,

x',

0 O'

{ x' 3 = x,

x,

r0

1

0`

A, = –I

0

0

0

0

1,

detA, = +I.

Modu berean, A 2 matrizeak Ox i ardatzaren inguruan egiten den 90°-tako biraketa
adierazten du:
x',
0 :4-- O'

A2
X'3

(1

0

A2 = 0

0

,0 –1

1

det A, = +1.

0,

Matrize ortogonalek taldea osotzen dutenez, bi biraketa elkarren segidan eginez beste
biraketa bat lortzen da; baina aurreko bi matrizeen biderkaketa eginez ikus daitekeenez,
taldea ez da trukakorra, hots, A,A,
X3

A,A,.
x", = X2

A,
x2

x", = x3
x" 3 = x,

8

0

1

0\

A, = A 2 A, = 0

0

1

0

0

det A, = +1.

Baina alderantziz eginez,
x3

x"
A2

x2

r0

0

1\

A 4 = A , A 2 = —1
0

0

0

—1

0,

det A, = +1.

Ardatz baten inguruko 0 biraketak ere emaitza berbera du, determinanteari dagokionez:
x', = cos (fr x, + sin (fr x2
x' 2 = —sin 4i x, + cos (j) x2

A,

{ x' 3 = x,

cos 0 sin 0
A, = — sin

cos (I) 0

0

0

det A, =

1,

Ostera, hurrengo bi transformazio ortogonaletako determinateak —1 balio du:
x3

x'2

A6
x2

0

A, =

0

—1

0

0

0

1

A7

det A, = —1,

=

x'2

X t2 = -x2

.--••••••nnn

x2

x',

Xt 3 = -x3

ip

9

Koordenatuen transformazioak eta kalkulu bekto •iala

A, =

( -1

0

0

0

—1

0

0

0

—1,

detA, = —1.

Azken bi transformazioak azterturik ikus daitekeenez, kasu horietan ardatzen triedroa
zuzena izatetik alderantzizkoa izatera pasatu da. Hain zuzen ere, A 6 matrizea isladapen
bati dagokio (Oxi x, planoarekiko isladapena) eta A, matrizea, ardatzen alderanzketari.
Beraz, aurreko adibideetan ikusi dugunez, determinanteak +1 balio duenean, A
matrizeak ardatzen biraketa arrunta adierazten du, hots, biraketa propioa deritzona.
Ostera, determinanteak —1 balio duenean, biraketaz gain, A matrizeak ardatzen
alderanzketa ere adierazten du, eta transformazio-mota honi biraketa inpropioa deritzo.
Nolanahi ere, biraketa inpropioak (A_ ikurraz adieraziko ditugunak) beti jar daitezke
biraketa propio baten (A, ikurra) eta alderantzizko baten (S ikurra) biderkaketaren bidez,
honelaxe prezeski:
A
non

S=

A, S SA, ,
7 -1 0 0
0-1
,0

0

0

(1 - 24)
den.

(1 - 25)

—1,

1.1.4. Biraketa-matrizearen interpretazio aktibo eta pasiboa.

Transformazio ortogonalen aurkezpena egitean, (1-9) adierazpena, ardatzen biraketen
puntu baten koordenatuek pairatzen duten aldaketa modura ulertu edo interpretatu dugu.
Baina transformazioaren interpretazio pasibo hori ez da eman litekeen bakarra, eta (1-9)
adierazpena erreferentzi sistema finko batetan aldatuz doan puntu baten koordenatuen
aldaketa modura ere uler daiteke, interpretazio aktiboa eginez. Alboko 1.3. irudi
eskematikoan bi interpretazioak aurkeztu eta azaldu dira. Irudietatik ikus daitekeenez,
kasu bietako biraketak elkarren aurkako norantzaz egiten dira.
1.2. ESKALARE ETA BEKTOREEN DEFINIZIOA
Fisikaren arloan magnitudeak koordenatu-sistemen aldaketetan duten konportamoldearen
arauera sailkatzen dira. Hori dela eta, aurreko atalean aztertu ditugun koordenatuen
transformazioak kontsideratuko ditugu, alegia, (1-6) adierazpenean bezala, puntu baten
koordenatuak (koordenatu cartesiarrak) honelaxe transformatuko dira,

10

x2

0 O'

x,

Interpretazio pasiboa

Interpretazio aktiboa

x'= A x

x'= A x

x': O'P posizio-bektorearen

x': OP' posizio-bektorearen

osagaiak, Ox', x', x' 3

osagaiak.

erreferentzi sisteman.
X :

x : OP posizio-bektorearen

OP posizio-bektorearen

osagaiak.

osagaiak,
erreferentzi sisteman.
Puntu bakarra dago bi erreferentzi

Bi puntu daude, OP = OP' izanik,

sistemetan.

baina erreferentzi sistema
bakarrean.
1.3. irudia. Biraketa-matrizearen interpretazio aktibo eta pasiboa.

(i = 1,2,3),
i=1

non di gaiek (1-16) ortogonaltasun-baldintzak betetzen dituzten.
Definizioz, era horretako transformazio batetan aldaketarik pairatzen ez duen
magnitudeari eskalarea (edo aldaezin eskalarra) deritzo. Beraz, demagun
sisteman magnitude hori ikurraz adierazten dugula eta 0 x' x' x' sisteman

ikurraz.

Definizioz,
Ã.

(1- 26)
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Era berean, demagun Ox,x2x, sistemako

F2 ,

F,) magnitude-multzoak Ox' , x' 2 x' 3

sisteman (F' , 2 ,F' 3 ) balio duela, osagaien arteko erlazioa ondokoa delarik:
3

=1, a,/ ,
.i=

i = 1,2,3).

(1- 27)

I

Kasu honetan F (F,, F2. , F3 ) magnitudeari bektorea deritzo. Bestalde, F,,

F2

eta

direlakoak bektorearen osagaiak dira. Dakusagunez, osagai hauek P puntuaren
koordenatuak bezala transformatzen dira. Hemendik aurrera, bektoreak letra beltz-lodiz
adieraziko ditugu, F, V, R, v, x,.. eta osagaiak letra arrunt eta azpindizez, F„V„ R„ u „ x,;
bestalde, eskalareak letra etzan arruntaz,

a, b, m,...

1.3. ESKALARE ETA BEKTOREEN ARTEKO ERAGIKETAK

Atal honetan eskalare eta bektoreen artean egin daitezkeen eragiketa arruntenak aurkeztuko
ditugu.
1.3.1. Batuketa eta biderkaketa arruntak.

- Bai eskalareekin eta bai bektoreekin, batuketari dagokionez, propietate trukakorra eta
elkarkorra betetzen dira.
- Eskalareak:
a+b=b+a,

(1- 28)

a+(b+c)=(a+b)+c.

(1- 29)

F+G=G+F edo F+G,=G,+F,,

(1- 30)

F+(G+H)=(F+G)+H edo F,+(G,+ H,)=(F,+G,)+ H, .

(1-31)

- Bektoreak:

- Eskalareen arteko biderkadurak eskalarea ematen du:
ab = c,
- Eskalare eta bektore baten arteko biderkadura bektorea da:

(1- 32)
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ÁT;

= G,

(1- 33)

= G, izanik.

(1- 34)

Hori zuzenki froga daiteke honelaxe eginez,
3

3

G' =
J =1

3

nIFJ =

=
/=1

=

.

/=1

1.3.2. Bi bektoreren arteko biderkadura eskalarra.
Definizioz, bi bektoreren arteko biderkadura eskalarra, ondoko eran lortzen den
eskalarea da:
3

F•G=

(1- 35)
i=1

Biderkaketa-mota hau adierazteko, puntu bat idatzi ohi da bi bektoreen artean.
Biderkadura eskalarraren bidez, bektore baten modulua (1F1 edo F ikurraz adieraziko
duguna) defini dezakegu:
/ i,.\• 2 ± F22
= +4 • F =F

±

F32

=

F.

(1- 36)

Bi posizio-bektoreren arteko biderkadura eskalarra bektoreok osotzen duten
angeluaren kosinuaren bidez adieraz daiteke:
A • B = ABcos(A,B).

(1- 37)

Bestalde, O jatorritik P(x, , x 2 , x 3 ) punturainoko distantzia honelaxe adieraz daiteke:
(1-38)

OP

Modu berean, espazioko bi punturen arteko distantzia zuzenki adieraz dezakegu.
Demagun bi puntuen koordenatuak A(A,, A2 , A, ) eta B(B, , B2 , B3 ) direla; orduan
(OB – 0A)• (OB – OA) = 1, (B, –

(1- 39)
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Bistakoa da, beraz, transformazio ortogonaletan kontserbatu egiten direla puntuen arteko
distantziak, eskalareak izaki.
Biderkaketa eskalarrak propietate trukakorra eta batuketarekiko propietate banakorra
betetzen ditu:
F•G=G•F,

(1- 40)

F•(G+H)=F•G+F•H.

(1- 41)

1.3.3. Bi bektoreren arteko biderkadura bektoriala.
Definizioz, F eta G bektoreen arteko biderkadura bektoriala, ondoko osagaiak dituen
bektorea da:
=IdeijkFiG,,

(1- 42)

j,k

non Eijk L vi-Civita-ren dentsitatea deritzona den, ondoko balioa daukalarik:
= 0,

eiik

bi azpindize errepikatzen badira,

+1,

baldin i, j,k indizeek permutazio bikoitia osotzen badute,

= –1,

baldin i, j,k indizeek permutazio bakoitia osotzen badute.

=

(1- 43)

Horrela definituriko magnitudea, bektore bat da (izatez, bektore axiala edo ardatz-bektorea
edo sasibektorea ere deitua) eta biraketa propioetan bektore modura transformatzen da.
Era bektorialean idazterakoan, x ikurraren bidez adierazten da,

V = F x G,

(1- 44)

nahiz eta bestelako ikurrak ere erabiltzen diren (F n G gehienbat). Beraren osagaiak
explizituki lor daitezke, adibidez:
3
=

= E 123 F2 G3 E132F3G21
j,k=1

zeren beste e, guztiak nuluak bait dira, hots,
VI = F2G3 – F3G2 ,
eta modu berean,

(1- 45a)
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F,G, – F,G,,

(1- 45b)

= F, G2 – F,G,.

(1- 45c)

V2 =

Ohar modura diogun ezen geroago, bertsoreak definitu ondoren, biderkadura bektoriala
(1-56) eran definituko dugula. Biderkadura bektorialaren esangura geometrikoa oso erraz
bila daiteke posizio-bektoreen kasuan. Biderkadura bektorialaren modulua,
Fx=

(1 - 46)

FGsin(F,G),

bi bektoreen moduluen eta bien arteko angeluaren sinuaren arteko biderkaketaz lortzen da.
Bestalde, bektorearen norabidea F eta G bektoreek osotzen duten planoaren
perpendikularra da eta norantza torlojuaren hitzarmenaren arauerakoa ( Triedro zuzena edo
alderantzizkoa den arau, zeren ardatz-bektorea bait da). Hori dela eta, gainazal launak
bektore normal batez adieraz daitezke, moduluaren balioa azalerarena izanik.
Zuzenki ikus daitekeenez,
F x G = –G x F,

(1- 47)

hots, biderkaketa bektoriala antitrukakorra da. Bestetik, orohar ez da elkarkorra,
F x (G x H) (F x G) x H kasu orokorrean.

(1- 48)

1.3.4. Hiru bektoreren arteko biderkadura mixtoa.
Modu honetara definitzen da hiru bektoreren arteko biderkadura mixtoa:
F • (G x H)

k.

(1- 49)

i,j,k

Definiziotik bertatik zuzenki ikus daitekeenez, bektoreen permutazioaren ordena gordez,
ez da aldatzen biderkadura mixtoaren balioa, eta aldaketa egitean, zeinua aldatzen da, hots:
F•(GxH)=G•(HxF)=H•(FxG)=
=–F•(HxG)=–G•(FxH)=--11•(GxF).

(1– 50)

Bestalde, (1-49) adierazpena ondoko determinantearen garapenaz lor daiteke:
F]

F•(GxH)=

F2 F3

G, G, G3

FF

H2 H3

(1-51)

15

Koordenatuen transformazioak eta kalkulu bektoriala

Esangura geometrikoari dagokionez, biderkadura mixtoak F, G eta H bektoreak alde
modura dituen paralelepipedoaren bolumena adierazten du. Azken ohar modura, diogun
ezen liburu batzutan biderkadura mixtoa (FGH) idazkeraz adierazten dela.
1.3.5. Bertsoreak.
Sarri, bektoreak ardatz koordenatuen norabideetan dituzten osagaien batuketaren bidez
adierazi ohi dira eta horretarako norabide adierazi ohi dira eta horretarako norabide
horietakobertsore edo unitate bektoreak erabiltzen dira. Bertsoreak e,,e,,e (edo i,j,k)
ikurrez adierazten dira, honelaxe erabiltzen direlarik:
3
V=

V,e, + V2e, + e =

(1 - 52)
1-1

Ardatz errektangeluarren kasuan,
ei •

=

,

(1- 53)

3

e, x ej =

(1- 54)

eta orduan bektorearen osagaiak honelaxe lor daitezke:
V = V • e,.

(1-55)

Kasuhorretan, biderkadura bektoriala era honetara eman daiteke:
e,

e,

e3

FxG= F, F,

F3

G, G,

(1- 56)

G3

1.4. BEKTORE BATEN DERIBATUA ESKALARE BATEKIKO
Mekanikaren arloan askotan deribatu egin behar izaten dira magnitude bektorialak eskalare
batekiko (denborarekiko, gehienetan). Ikus dezagun eragiketa hori nola egiten den eta zer
motatako magnitudea lortzen den.
Funtzio eskalar bat, f = f(s), s aldagai eskalarrarekiko deribatzean, biak magnitude
eskalarrak izanik, ez dute inolako aldaketarik jasaten koordenatu-sistemaren
transformaziopean eta, beraz, emaitza ere eskalarra da (f = f' eta s = s'), hau da,
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df _ df' _ r df \'
ds ds' \,ds

(1- 57)

Modu berean s aldagai eskalarraren funtzio bektorial bat ba dugu, F(s), beraren
deribatuak koordenatuen transformaziopean duen konportamoldea azter dezakegu.
Beraren osagaiak, F, (s), honelaxe aldatzen dira:
(1-58)

eta a elementuek s aldagaiaren menpekotasunik ez dutenez (eta gainera ds = ds' izanik),

dF',
ds'

d
ds

n
F =

dFi`
ds ,

(1- 59)

Honelatan, ba, (dF,. I ds) kantitateak bektoreen osagaien modura transformatzen direnez,
bektore baten osagaiak direla esango dugu. Bektore berria lehenengoaren deribatua da eta
dF ds ikurraz adieraziko dugu.
Bektoreen baturen eta biderkaduren deribatuek kalkuluko arau arruntak betetzen
dituzte, hots:

d
ds

— (F +G) =

dF

dG

+
ds ds '

dG
d
dF
ds
ds
ds
d
dF
dG
— (FxG)=— xG+Fx
ds
ds
ds
d ((pF) = dgo F± (pdF
ds •
ds
ds
— (F • G) = •G+F•

1.4.1. Partikula baten posizio-bektorea, abiadura eta azelerazioa.

Partikulen Dinamikaren garapenari begira, garrantzi handia du, partikulen higidura
bektoreen bidez adierazteak. Horretarako, posizioa, abiadura eta azelerazioa adieraziko
duten bektoreak behar ditugu. Posizio-bektorea denboraren funtzioa den bektore baten
bidez, r = r(t), adierazten da eta beste biak beraren deribatuaren bidez, hau da:
r = r(t),
dr

v — = r,

dt

(1- 64)
(1 - 65)
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a=

2
dv d r
dt

=

dt2

= r.

(1 - 66)

Ohar gisa diogun ezen, denborarekiko deribatuak deribatzen den magnitudearen ikurraren
gainean puntu bat jarriz adierazteko ohitura dagoela.
1 . 5 . KOORDENATU LERROMAKURTU ORTOGONALAK.

Orain arte, espazioko puntuak definitzeko, koordenatu cartesiarrak erabili izan ditugu;
baina hau ez da beharrezkoa eta ez beti komenigarria ere. Batzutan, problemaren simetria
geometrikoak tartean direlarik, bestelako koordenatu-mota batzu erabiltzea komeni da.
Mekanikan erabiltzen dugun espazioak hiru dimentsio ditu. Beraz, edozein puntu
kokatzeko, hiru parametro (edo koordenatu) beharko ditugu. Bira u,,u,,u, aipaturiko
parametroak. Izatez, parametro hauek hiru gainazal-familia adierazten dituzte, bakoitzaren
balio konstante baterako (adibidez , u, = ktea) familiako gainazal bat adierazten
delarik (kasu honetan, .f,(x,y,z) = u, = ktea), zeina gainazal kurboa izan daitekeen.
Koordenatu bezala erabili ahal izateko, espazioko puntu bakoitzetik familia bakoitzeko
gainazal bakar bat pasatu behar da (puntu singularrak egon daitezke).

1.4. irudia. P puntuko ardatz lerrornakurtuak.

Demagun espazioko P puntua (1.4. Irudia). P puntutik pasatzen diren gainazal
koordenatuen arteko ebakidurek hiru ardatz lerromakurtu edo kurbilineoak sortzen
dituzte, Pul ,Pu, eta Pu„ ardatz koordenatuak deituko ditugunak. Hiru lerro horiek P
puntuan ortogonalak badira, koordenatu ortogonalak ditugula esango dugu. Atal honetan
era horretako koordenatu lerromakurtu ortogonalak aztertuko ditugu. Konkretuago
esanda, koordenatu zilindriko eta esferikoak.
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1.5. irudia. P puntuko u ardatz lerromakurtuko bektore unitario tangentea.

Lehenengo eta behin P puntuari dagozkion bektore unitarioak aztertuko ditugu (1.5.
Irudia). Erreferentzia gisa, kalkuluak Ox,x,x, sistema cartesiarrean egingo ditugu.
Sistema horretan P puntuaren posizio-bektorea OP = r(up u,,u,) da. Pu, ardatz
koordenatuko puntuek u, parametroa aldatuz lortzen dira, beste bi parametroak konstante
edukiz; hortaz, drldu, deribatuak ardatz koordenatuaren tangentearen norabidea duelarik,
honelaxe lor dezakegu norabide horretako bektore unitarioa:
rh

e, =

du,

(1- 67)

dr
du,

Modu honetan, ba, koordenatu lerromakurtuen sisteman definiturik dauzkagu P puntuari
dagozkion bektore unitarioak. Horien arauera, P puntuko edozein bektore honelaxe
adieraziko dugu sistema horretan:
F=

(1- 68)

eta koordenatu-sistema ortogonala bada,
(1- 69)

baldintza beteko da.
1.5.1. Koordenatu zilindrikoak
Gainazal-koordenatuak era honetara definitzen dira jatorrizko sistema cartesiarrean:
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p erradioko zilindroak, ardatza Oz ardatzean dutelarik. Parametro

p = ktea:

honen balioak 0 5_ p 5_ +.0 tartean daude.
=

ktea:

Oxz planoarekin rp angelua osotzen duten plano bertikalak, 0 z

ardatza barnean dutelarik. Beraren balioak 0 (19 27c tartean daude.
z = ktea:

Oxy planotik z distantziara dauden plano horizontalak (sistema

cartesiarrean bezala). Beraren balioak

tartean daude.

1.6. irudia. Koordenatu zilindrikoen kasuan P puntuari dagozkion

gainazal koordenatuak eta bektore unitarioak.

1.6. irudian ikus daitekeenez, P puntuari dagozkion ardatz koordenatuak ondokoak dira:
up : P puntutik Oz ardatza ebakiz pasatzen den lerro zuzen en-adiala.
u (p :

P puntutik pasatzen den p erradioko zirkunferentzia horizontala.

u,: P puntutik pasatzen den lerro zuzen bertikala.
P puntuari Oxyz sisteman dagokion posizio-bektorea honelaxe eman daiteke:

r = pep + ze,.

(1- 70)

Kalkuluak errazteko, posizio-bektore hori j, k bektore unitarioen bidez ere eman
dezakegu:
r =..vi+yi+zk =pcosyp i+psingoj+zk.

(1-71)

Horrela eginez, P puntuan koordenatu zilindrikoei dagozkien bektore unitarioak kalkula
ditzakegu (1-67)-ren bidez:
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dr

dp

eP

_ cos

dr

(pi + sin (pj

-Nicos 2

go +

sin 2

go

dp

ep = cos goi + sin goj,

(1- 72a)

= –sin goi + cos (i9j,

(1- 72b)

e, = k.

(1- 72c)

Erraz ikus daitekeenez, ep ,e (p , eta e_ bertsoreak elkarren ortogonalak dira eta, ordena
horretan, triedro zuzena osotzen dute:
eP xe =e='• e xe= =eP'• e xe P =e .

(1 - 73)

Bestalde, (1-72) erlazioen bidez, bektore ber batek koordenatu cartesiarretan eta
zilindrikoetan dituen osagaien arteko erlazioa lor daiteke:
F =- Fy i + Frj + F_k = Fpep

(1- 74a)

+ Fp e Ç,,+ F_e.„

F = Fp (cos (pi + sin (pj) + Fg,(–sin goi + cos j)

+

(1- 74b)

F,k.

Beraz, ondoko baliokidetzak dauzkagu:
F, =

Fp

cos

sin go,

(1- 75a)

F, =

Fp

sin go + F„, cos cp,

(1- 75b)

F

—

(1- 75c)

= F_.

1.5.2. Koordenatu esferikoak.
Gainazal koordenatuak era honetan definitzen dira jatorrizko sistema cartesiarrean:
r=

ktea:

r

erradioko esferak, zentrua koordenatu-sistemaren jatorrian dutelarik.

Parametro honen balioak 0

r +00

tartean daude.

0 = ktea: Ardatza Oz ardatzean eta erpina jatorrian duten konoak, ardatzaren eta

sortzailearen arteko angelua 9 delarik. Beraren balioak 0 5.. O z
go

ktea:

tartean daude.
Oxz planoarekin rp angelua osotzen duten plano bertikalak,
barnean dutelarik. Beraren balioak 0 5_

go 5..2z

Oz

tartean daude.

ardatza
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1.7. irudia. Koordenatu esferikoen kasuan P puntuari dagozkion
gainazal koordenatuak eta bektore unitarioak.

1.7. irudian ikus daitekeenez, P puntuari dagozkion ardatz koordenatuak ondokoak dira:
u, : O jatorritik eta P puntutik pasatzen den lerro zuzen erradiala.
u,: P puntutik pasaturik eta go angeluari dagokion plano bertikalean dagoen r

erradioko zirkunferentzia.
u<p :

P puntutik pasaturik zentrua Oz ardatzean duen zirkunferentzia horizontala.

P puntuari dagokion posizio-bektorea honelaxe azal daiteke:

r = re .

(1 - 76)

Kalkuluak errazteko, bektore hau j, k bektore unitarioen bidez eman daiteke:
r = xi+yj+zk = rsinOcos(pi+rsinesin(pj+rcosOk.

(1- 77)

Horrela eginez, P puntuan koordenatu esferikoei dagozkien bektore unitarioak kalkula
ditzakegu:
dr

e . = dr

_

dr

sin O cos (pi + sin 0 sin (pj + cos Ok

-\./sin 2

0 cos 2 +

sin 2 6 sin2

go + cos2 O

dr

e, = sin O cos (pi + sin 9 sin (pj + cos Ok,

(1- 78a)

cos 0 cos (pi + cos sin (pj – sin Ok,

(1- 78b)

e =

e = –sin (pi + cos (pj.

(1 - 78c)
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Kasu honetan ere, e, ,e, eta e Ç, bektoreak elkarren ortogonalak dira eta, ordena horretan,
triedro zuzena osotzen dute.
Bestalde, (1-78) adierazpenen bidez, bektore ber batek koordenatu cartesiarretan eta
esferikoetan dituen osagaien arteko erlazioa lor daiteke, emaitza ondokoa delarik:
F, = F, sin cos + Fe cos 0 cos – sin cp,

(1- 79a)

F. = F, sin 0 sin + Fo cos 0 sin + cos

(1- 79b)

F = F, cos – Fe sin 0.

(1- 79c)

1.5.3. Magnitude zinematikoak koordenatu lerromakurtuetan.
Atal honetan lehenagoko (1-64), (1-65) eta (1-66) adierazpenak koordenatu-mota
desberdinetan emango ditugu, osagaietan banaturik.
Koordenatu cartesiarretan ez dago inolako zailtasunik, zeren j, k bertsoreek balio
berbera bait dute espazioko puntu guztietan eta, ondorioz, dil dt = dj1 dt = dk/dt = 0.
Posizio-bektorea, abiadura eta azelerazioa honelaxe azaltzen dira, x(t) = y(t) = 1(t)
funtzioak kontutan hartuz:
r = xityj+zk,

(1- 80)

v = + + ±k,

(1-81)

a=Ïi+jij+k.

(1- 82)

Ez da gauza berbera gertatzen koordenatu lerromakurtuetan, puntutik puntura bektore
unitarioak aldatuz bait doaz. Adibidez, har ditzagun koordenatu zilindrikoak eta
kontsidera dezagun, puntu materialaren koordenatuak p(t), yo(t) eta z(t) funtzioen bidez
eman daitezkeela. (1-70) adierazpena gogoraturik,
r = pel, + ze„
eta berori deribatuz,
= Pep + pe p +

Beraz, lehenik

eta

(1- 83)

kalkulatu behar ditugu. Hain zuzen, (1-72) adierazpenak

deribatuz,
ēp = –Osin (pi + cos (pj = (Pe,p ,

(1 -84a)

23

Koordenatuen transformazioak eta kalkulu bektoriala

= – „,

(1– 84b)

= 0.

(1-84c)

Emaitza hauek (1-83)-ra eramanez, abiadurak koordenatu zilindrikoetan dituen osagaiak
lortuko ditugu:
(1- 85)

v = Pep + pc.pe + ±e_.

Era berean azelerazioaren adierazpena lor daiteke:
a = - pOlep +

(2150 + piMe + ze.

(I - 86)

Aurreko azterketa koordenatu esferikoekin errepikatuz gero, ondoko emaitzak lortuko
dira:
e,. =

+
+

e, =

=

OsinOeg,,

(I - 87a)

OcosOeÇ„

(1- 87b)

– ipcosee,,

(1-87c)

r = re,.,

(I- 88)

v=t=re + r e +/-Osin0e,p,

(1-89)

a = = – r – r sin 2 0) er
+(rÕ +

–

sin cos 0) e, +

+(r sin 0 + 2 r sin + 2 r

cos 0) e(i).

(1- 90)

1 . 6 . GRADIENTEA ETA ERAGILE DIFERENTZIALAK

Aurreko atal batetan bektoreen deribatua aztertu dugu, baina eskalare batekiko (denbora
izaten dena). Oraingoan, puntuaren funtzioak diren magnitudeen deribazioaz arituko gara,
eta horretarako eragile bektorial oinarrizkoa aztertuko dugu, gradientea alegia. Bestalde,
kalkulu guztiak koordenatu cartesiarretan egingo ditugu, nahiz eta x,,x,,x, notazioa
erabili.
Demagun rp funtzio eskalarra dugula, espazioalde batetako x, koordenatuen
Koordenatuekiko
funtzio jarrai, uniforme eta explizitua dena: yo(x , y,z) edo (p(x, , x„
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deribatuak azter ditzakegu, dgoldx, . Koordenatuen transformazio ortogonala (A) egitean,
--> (x',,x',,x'3), tp hori eskalare bat denez, tp'(x'„x'2, x' 3 ) = (p(x„x,x,), eta
deribazioaren arauak segituz:
go' (x' ,,x'

)=

, x,), x2 (x' ,,x,
dgo'

dgo dx,

dx',

dx, ax',.

(1-91)

Baina bestalde, (1-6) transformazioaren alderantzizkotik,
(1- 92)

x

eta beronen deribatua eginez,
dx

a

=

dx',

ax',
k,

dx

,

=1a
k, =

(1 - 93)

Beraz, (1-91)-ra eramanez,
dgo'

dgo

v

dx'

(1 - 94)

dx,

eta adierazpen hau modu honetara interpreta dezakegu: agoldx , direlakoak bektoreen
osagaien modura transformatzen dira. Bektore horri rp funtzioaren gradientea
deritzo eta grathp edo V(p ikurrez adierazten da,

grathp Vyo

I a(P
dx,

ei,

(1-95)

edo nahiago bada, koordenatu cartesiarrak expreski adierazirik,

V c, o =

dtp

dgo

ago

dx dy

dz

1+—j+—k.

(1- 95bis)

go funtzioa eskalare bat den arren, grathp bektore bat da. Bestalde, puntuaren edozein

funtzio eskalarrekin antzera egin daitekeenez, nabla eragilea defini daiteke horrelako
funtzioei aplikatzeko:
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(1- 96)

Ikus dezagun zein den gradiente eragilearen esangura geometrikoa. Demagun
espazioan eremu eskalarra dugula. funtzioak balio berbera dueneko puntuen
multzoek, gainazal ekipotentzialak osotzen dituzte. Beraz, gainazal ekipotentziala ondoko
ekuazio hau betetzen duten puntuek osotzen dute:
(p(xl,x,,x,)= ktea.

(1 - 97)

Bestetik, kontsidera dezagun funtzioak bi puntu oso hurbilen artean, (x„x2 ,x3 ) eta
(x, + dx,,x2 + dx2 ,x,+ dx,), duen aldaketa, dcp, eta adieraz dezagun aldaketa hori kalkulu
diferentzialaren bidez, bi puntuen arteko posizio-bektorea ds = dx,i + dx,j+ dx3k dela
kontutan harturik:
d(P dz
dcp = d(P
— dx+ d(P dy+—
dx
dy
dz

,

dcp
dx =V cp • ds.
dx,

(1 - 98)

Adierazpen honetan oinarrituz, grathp bektorearen norabidea zein den defini dezakegu.
Kasurako, eman dezagun aukeratutako puntuak gainazal ekipotentzial berekoak direla.
Orduan ds bektorea gainazalean dago eta bestalde dcp = 0 da. Honelatan, ba, grackp
bektorearen norabidea gainazalaren perpendikularra dela ondorioztatuko dugu.
Azter dezagun jarraian, gradiente bektorearen modulua zein den. Horretarako ds
honela ipin dezakegu:
ds = nds,

(1- 99)

n delakoa norabide horretako bektore unitarioa izanik. Hortaz,
dy9 = grathp • nds,

(1-100)

±P
d = grackp • n.
ds
Azken emaitza honek tp funtzioaren deribatu direkzionala ematen digu. = 1 denez
gero, (1-101)-ren arauera, deribatu direkzionalak balio maximoa izango du grathp eta n
bektoreak elkarren paraleloak direnean. Kasu horretan,
cP )
ds

= igrackpl.

(1 -102)
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alegia, gradiente bektorearen modulua tp funtzioaren deribatu direkzional maximoa da.
Bukatzeko, Mekanikaren arloan hurrengo eragile hauek ia erabiltzen ez diren arren
(nahiz eta Fluidoen Mekanikan eta Fisikaren beste arlo batzutan oso erabiliak izan), nabla
eragilearen bidez zehatz daitezkeen beste eragile diferentzial hauek definituko ditugu,
koordenatu cartesiarrak erabiliz.
- Dibergentzia. Funtzio bektorial baten gainean, A(x,, , ), V eragileaz modu
eskalarrean eraginez lortzen da:
divA V • A =

arl aA dA dA dA dA

dx

+

=

+

dy

dz

+
+
.
dx, dx, dx3

(1 -103)

- Errotazionala. Funtzio bektorial baten gainean, A(x,,x„x3), V eragileaz modu
bektorialean eraginez lortzen da:
rotA

dA,
\ dx 2 dx 3 /

e, +

dA, dA,\

e, +

\. ax- /

dA,

dA,

d_v2

e.
3
(1- 104)
j

- Laplacetar eragilea. Nabla eragilea bi aldiz segidan eskalarki biderkatuz eragitean
sortzen da:
,

V•V

=

d2

+

dx 2

dy 2

+

=

d7 2dxf

(1 -105)

Eskalare baten gainean eragitean emaitza hau dugu:
V2

dy2 + dz 2 '

dx`

(1-106)

eta bektore baten gainean eragitean,
V2F =

d2 F d2F d2F
+

dx 2

dy2

+

(1 -107)

Eragile diferentzial hauek bestelako koordenatu-motetan duten itxura 1.9. atalean ageri
da, gehigarri modura.
1.7. BEKTOREEN INTEGRAZIOA
Modu desberdinetako integrazioak ager daitezke eremu bektorialetan. Mekanikari
dagokionez, gehien ageri dena, lanarekin lotuta doana da. Kasu horretan, F eremua
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badugu, ondoko lerro-integrala ageri ohi da espazioko A eta B puntuen artean:
(1-108)

ds = sA
f •

Adierazpen honetan ds elementuak kurba konkretu batetan zehar hartu behar izaten dira
(partikularen ibilbidea izan ohi dena), hurrengo irudian adierazi den modura (1.8. irudia).

1.8. irudia. Integrala AB kurban barrena egin behar da.

Kasu orokorrean, A eta B puntuen arteko integralak tarteko kurbaren menpekotasuna
du. Baina beste kasu batzutan, integralak balio berbera du tarteko bidea edozein delarik
ere; hots, A eta B puntuen menpekotasuna du soil-soilik. Horrelakoetan F eremu
bektoriala kontserbakorra dela esaten da. Frogatu egin daitekeenez, eremua
kontserbakorra den kasuetan, beste eremu eskalar bat, cp, existitzen da, zeinaren
gradientea F eremu bektoriala den, hau da,
grathp

= F.

(1-109)

go eremuari eremu potentziala deritzo eta oso kontzeptu baliagarria da Mekanikaren arloan
(izatez, Mekanikan –grathp = F idazteko ohitura dago; ikus 2.5. atala). Kasu horretan,

f

grathp • ds =

jA d (P = 49 B

A•

alegia, A eta B puntuen menpekotasuna du soilik, esan dugunez.
Bestalde, bestelako integrazioak ere egin daitezke eremu bektorialen kasuan, hala nola
V bolumenera hedatutako integrala:
AdV

= e I AI dV + e 2 f Ag/V +

-

A,dV ,
-
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non dV bolumen-elementu diferentziala den eta

bolumen-integrala (zenbait liburutan
n

.f.fL ere idatzi ohi da). Halaber, gainazal batetan zeharreko fluxua honelaxe definitzen
da:
(I) fA • dS,
s

non dS gainazal-elementu diferentziala den eta

delakoa gainazal-integrala (batzutan

Sis ere idazten da). Integral hauekin ere integrazio-teorema batzu eman daitezke, baina
liburu honetan alde batetara utziko ditugu, analisi bektorialeko textuliburuetan aurki bait
daitezke.
1.8. FRENET-EN FORMULAK. KOORDENATU INTRINTSEKOAK
Orain arte, ardatz koordenatuak aukeratzerakoan, espazioko erreferentzi sistemarekin
batera definitu izan ditugu, eta definizioan ez dugu ezertarako partikularen higidurabaldintzarik sartu. Zenbait kasutan, ordea, puntuaren ibilbidea definizioan bertan kontutan
hartzea komeni da, eta hain zuzen ere horixe da koordenatu int •intsekoak deritzenak
definitzean egiten dena.

1.9. irudia. Bektore unitario tangentea.

Orohar, puntuaren ibilbidea kurba abaildu bat izango da, beraren posizio-bektorea
parametro bakar baten funtzioan jarri ahal izango delarik. Parametro modura, kurbako
puntu finko batetik, A puntutik, P puntu generikora kurban barrena dagoen distantzia, s,
har daiteke, hots,
r = r(s).

(1-113)
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Saia gaitezen, bada, ibilbidearen puntu bakoitzean eta ibilbidean oinarrituz, bektoreen
osagaiak adierazteko triedro ortogonal zuzen bat definitzen. (1-113) deribatuz,
dr
ds

= u,

lortuko dugu, hots, kurbaren tangentearen norabideko bektore unitarioa (1.8. irudia),
zeren dr bektoreak tangentearen norabidea bait du eta = ds bait da, alegia, limitean
arkua kordaren berdina bait da.
Horrela definituriko u, bektore unitarioa, aldatuz joango da puntutik puntura. Zein
izango da aldaketa horren balioa, du T ds alegia? Bektore horren norabideaz zerbait esan
dezakegu, zeren
=

0

1 edo u, • u,
2u,

=

1 denez,

du

(1-115)
(1-116)

= ,

ds

hau da, u, eta du, I ds elkarren perpendikularrak dira (du r I ds 0 bada behintzat).
Modulua zein den ikusteko, azter dezagun 1.10. irudia.

1.10. irudia. Bektore tangentearen aldaketa bektore unitario
normalaren bidez ematen da.

Bertan, kurba abaildua izan arren, zati txikian launa bailitzen har dezakegu (plano
oskulatzailean), eta bigarren ordenako infinitesimoak arbuiatuz, ondoko erlazio
geometrikoak dauzkagu:
= dO,

non R delakoa kurbadura-erradioa den, hots,

ds = RdO,
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duT
ds

=

dO

1
==k
Rd0 R

(1-1 7)

non k delakoa puntuko kurbadura izeneko parametroa den. Beraz, kurbadura-erradioaren
norabideko u, bektore unitarioa hartuz, hauxe idatz dezakegu:
du,
= kuN.
ds
Hain zuzen ere, u T eta u N bektoreek plano oskulatzailea definitzen dute, bere barnean P
puntua duelarik. ibilbidearen bektore unitario tangentea da eta u N bektore unitario
normala.

1.11. irudia. P puntuari dagozkion plano oskulatzailea eta triedro intrintsekoa.

Ba ditugu jadanik triedroaren lehenengo bektore unitario biak. Hirugarrena lortzea
erraza da, triedro ortogonal zuzena lortu nahi dugu eta. Era honetara definitzen da puntu
bakoitzeko bektore unitario binormala:
UT X U N .

(1-119)

Beraz, osotuta daukagu P puntuko triedroa, triedro intrintsekoa deritzolarik,
ordena horretan triedro zuzena delarik eta ibilbideko beste edozein puntutan antzera defini
daitekeelarik.
Bukatzeko, u N eta u, bektoreen aldaketa azter dezakegu, hots, du N lds eta duBlds.
Batetik, uN = 1 denez, beraren aldaketak beste bi bektore unitarioek osotzen duten
planoan egon behar du, zeren eta u, eta du N lds elkarren perpendikularrak bait dira.
Hortaz,
du
N = Äm T + ruB,
ds

(1-120)
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non Å. eta T jarraian zehaztuko ditugun bi parametro diren. Bestalde, (1-119)
adierazpenetik:

dud
du,
du
= (u, xu,) =
xu,
x ds" = ku Nx u, +
ds
ds
ds
du
B = TU T X U B = –ru,.
ds
T

+ ru B),
(1-121)

parametroak kurbaren propietate bat adierazten du eta tortsioa deritzo. Beraren bidez,

eta (1-120) adierazpenarekin konparatuz,

du N_ d(uBX T
ds
ds

=

du
ds

X duT
XU +U
T
B

ds

azkenean ondoko emaitza dugularik,

du N
= ku, +
ds

(1-122)

hau da, lehenago jarritako parametro ezezaguna, kurbadurarekin erlazionatuta dago,

= –k . Horrela lorturiko (1-118), (1-121) eta (1-122) adierazpenei Frenet-en .formulak
deritze eta triedro intrintsekoaren bektore unitarioen aldaketa definitzen dute.
Adibide modura, zenbait kasu berezi azter ditzakegu. Demagun, esate baterako,
partikularen ibilbidea zuzena dela. Orduan u T = ktea da eta ondorioz,
du

ds

=0

k = 0,

hots, kurbadura nulua da; izan behar zuen bezala, noski.
Bigarren adibide gisa, jo dezagun ibilbidea launa dela. Orduan ibilbide osoa plano
oskulatzailean dago, hots, u B = ktea , eta ondorioz,

du B = o
ds

r=0,

hau da, tortsiorik ez dago.
Bestalde, zinematikan interesatzen zaizkigun magnitudeek triedro intrintsekoan dituzten
osagaiak kalkula ditzakegu.
- ahiadura:

dr dr ds
dt ds dt

v=—=

V=

SUT,

(1-123)
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alegia, abiadurak tangentearen norabidea duela azpimarratzen da.
- azelerazioa:

a=

dv d0.1,)
dt

=

. du, ds
= su,
ds dt

(1-124)

= su, +s

dt

Azelerazioaren adierazpenetik ondorio hau lor dezakegu: Azelerazioak ez du osagairik
binormalaren norabidean, eta F = ma denez, indarra plano oskulatzailean dago; gainera,
beti du ibilbidearen barrukalderako norantza (k.2u,„).

1.9. ERAGILE DIFERENTZIALAK
KOORDENATU LERROMAKURTUETAN.

1.6. atalean aipaturiko eragile diferentzialak, koordenatu cartesiarretan emanak izan dira,
baina bestelako koordenatu lerromakurtuetan ere eman daitezke, nahiz eta orduan itxura
pixka bat aldatzen den. Lorpenerako azalpenik eman gabe, hona hemen eragile horiek
koordenatu zilindriko eta esferikotan duten idazkera.
1.9.1. Koordenatu zilindrikoak.

VV = e

+e

+e
p dcp
az
dF
aF
1 d
V F — — (pF)+
+ p dp
p dgo
dz,
1 dE
dF„ dF
VxF=ep
(p
\p d
dz
dz
dp
•

dp

1 a

n
(pF,,)

dp

V2V =

p ap

V •F

1
=

r2

d
ar

e,

dp

+

(1 - 128)

(p).

1 aV
1 dV
+e
ar
r ae
'`) r sin 9 d(p'
1
1
a
)
(F, sin 0)+
r sin d6+
rsin

dV

(1 - 127)

1 d2 V
d2V
—,
+
.
p- dyo-

1 d ( av

p

dFp`
p dy9

1.9.2. Koordenatu esferikoak (r,

=

(1-126)

=

+e

VV

(1-125)

ee

(1-129)
aFg,
d(p

(1-130)
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VxF=e.

1

r dF,

rsin

V2V =

1 d (

r2 dr

d1/

1

d
F sin 0)
sin 0 d0 (

sin 0

dyo

— +
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d

dr
1

(1- F,) + e

j

d

r2 sini9 de

dF
+
dy9 ,

1

r ar

sin 0

(r

dF,`

di/`
1
d21/
+.
dO
sin2 9 dy92

(1-131)

(1-132)
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1.10. ARIKETAK.
1.- Zer balio eduki behar du x elementuak, A matrizea ortogonala izan dadin?
( N,[2
2
A=

n/2

2

1
2
1
2
2

1\
2
1
2
2

2.- Froga ezazu bi bektoreren arteko biderkadura eskalarra benetako eskalarea dela.
3.- Lor ezazu triangeluei dagokien kosinuaren formula, kalkulu bektoriala erabiliz.
4.- Kalkula ezazu v, = 2i – j + k eta v, = 3i + 4j – k bektoreek osotzen duten
planoaren perpendikularra den bektore unitarioa.
5.- Hiru puntu ez-lerrokatu emanik,
a) Lor ezazu definitzen duten planoaren perpendikularra den bektore unitarioa.
b) Idatz ezazu bektorialki planoaren ekuazioa.
6.- Ondoko hiru puntuak emanik, A (1,2,3), B (1,3,2), C (-1,-1,-1), lor ezazu
hiruren artean osotzen duten triangeluaren azalera.
7.- Egiazta ezazu ezen ondoko adierazpenak zuzenak direla:
a) A x (B x C) = (A • C)B — (A • B)C.

b)

x B) • (C x D) = A • [B x (C x D)] = (A C)(B • D) — (A • 1D)(B • C).

c) (A x B) x (C x D) = [(A x B) • D]C — [(A x B) • C]D = (ABD)C — (ABC)D.
8.- Froga ezazu ezen p, q eta r bektoreak edozeintzu direlarik, ondoko baldintza
betetzen dela identikoki:

px(qxr)+qx(r xp)+rx(pxq)= 0.
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9.-

p eta q bektoreak edozeintzu direlarik, froga ezazu ezen p bektoreak q bektorearen
perpendikularra den norabidean duen osagaia, honelaxe adieraz daitekeela:

Pl –

qx(pxq)
'

2

Zein da q bektorearen paraleloa den norabidean duen osagaia (p„)?
10.- Koordenatu zilindriko eta esferikoei dagozkien bolumen-elementu diferentzialak
irudikatu eta kalkulatu.
11.- Lor itzazu posizio-bektorearen, abiaduraren, azelerazioaren eta energia zinetikoaren
adierazpenak koordenatu zilindriko eta esferikoetan.
12.- Lor ezazu Ax + By + Cz = D planoaren perpendikularra den bektore unitarioa.
13.- F bektorea kostantea bada, froga ezazu ezen

grad(F • r) =

F dela.

14.- Kalkula ezazu P(1,-1,2) puntuan 2xz 2 – 3xy – 4z = 7 gainazalaren tangentea den
planoaren ekuazioa, metodo bektoriala erabiliz.
15.- P(1,3,2) puntuan, zein norabidetan da maximoa

= 2xz – y 2 funtzioaren

deribatua? Zein da funtzio horrek 2i -3j + 6k norabidean duen deribatua?
16.- Froga ezazu ezen elipse batek puntu batetan duen tangentea puntu horren erradio
bektoreen erdikaria dela.
17.- Lor ezazu gradiente eragilearen adierazpena koordenatu zilindriko eta esferikoetan.

Newton-en Mekanika

37

2. gaia
Newton-en Mekanika

Gai honetan Newton-en mekanikaren laburpen kritikoa egiten saiatuko gara.
Hirurehun urte iragan dira Newton-ek bere lana argitaratu zuenetik (1687) eta, egia esan,
berak emandako legeak guztiz emankorrak gertatu dira Fisikaren historian. Horregatik,
textuliburu askotan lege horiek jakintzat ematen dira besterik gabe, eta pasatu egiten dira
ziztu bizian, beren benetako esangurari buruzko azterketa berezirik egin gabe. Geure
aldetik, ekidin egin nahi izan dugu, neurri batez behinipehin, zulo berean erortzea, eta
mekanikaren funtsezko legeak era zehatzagoan aurkezten saiatu gara, ikasleak ere
Fisikaren oinarriaren eztabaidagarritasunaz kontura daitezen. Nolabait esan dezakegu,
Newton-en mekanika buztinezko oinak dituen erraldoia dela. Hala ere, beraren aplikazioarloa ondo mugaturik, guztiz tresna baliagarria da.
Beraz, printzipioen aurkezpena egingo dugu gaiaren hasieran, erreferentzi sistema
inertzialen arazoa aztertzeko gero, eta bai partikula baten zein partikula-sistema baten
kontserbazio-printzipioen laburbilduma egiteko ondoren, baina gehiegi luzatu gabe,
holakoak lehenago Fisika Orokorreko textuetan aztertuta bait daude. Bukatzeko, Newtonen Mekanikaren mugak aipatuko dira.
2.1. MEKANIKA NEWTONDARRAREN
OINARRIZKO KONTZEPTUAK

Mekanikaren helburua partikulen dinamikaren azalpen zehatza egitea da. Nolabait esanda,
lege fisiko batzu aurkitu nahi ditugu, era matematikoan adieraziko ditugunak, eta horien
bidez gorputzen higiduraren azalpen matematikoa eman gura dugu.
Horretarako, oinarrizko kontzeptu eta magnitude batzu erabiliko ditugu. Horietariko
lehena, espazio geometrikoarena dugu, eta horrekin batera bi punturen arteko
distantziarena. Newton-en mekanikan espazio geometriko tridimentsionala hartzen da
oinarritzat eta, orduan, bi punturen arteko posizio-bektorea, bektore tridimentsional batez
adierazten da, zeinaren modulua bi puntuen arteko distantzia den. Bigarren oinarrizko
kontzeptua denbora da, alegia bi gertaera puntualen arteko denbora-tartea, zeina
magnitude eskalar absolututzat hartzen den, hau da, edozein behatzailek modu berean eta
kantitate berberaz neurtzen duen. Horrela egitean, mugatu egiten dugu mekanika, geroago
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Galileo-ren Erlatibitatea deituko diogun eremura, eta, bestalde, Newton-en Mekanikaren
oinarrizko kontzeptuek berraztertuak izan beharko dute Einstein-en Mekanikan. Dena den,
lehenago aipaturiko distantzia eta denboraren kontzeptuetan finkaturik, partikulen
abiadura eta azelerazioa defini ditzakegu, aurreko gaian egin dugun modura.
Hirugarren oinarrizko kontzeptua masa delakoa da. Intuitiboki abiaturik, `materiaren
kantitatea' dela esan ohi dugu, baina funtsezko kontzeptu honek arazo sakonagoak
sortzen dizkigu, ikusiko dugunez. Newton-ek modu bitxian gainditu zuen oztopo hori,
'masa = bolumena bider dentsitatea' zela esanez. Ikus daitekeenez, problema desbideratu
egin zuen, neurri batez hiru legeekin ere egin zuen bezala, eta, lege horien irazkina
egitean, zehaztasun-falta hori azpimarratzen saiatuko gara. Edozein kasutan, mekanika
newtondarraren oinarrizko kontzeptuen sendotasun-falta gorabehera, harrigarria da hain
oinarri labainkorren gainean eraikitako Newton-en Mekanikak izan duen eta duen
emankortasuna.
2.2. NEWTON-EN MEKANIKARI BURUZKO
IRUZKIN BATZU

Lege hauek Isaac Newton-ek (1642-1727) eman zituen bere "Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica" (1687) liburuan, nahiz eta berak baino lehenago Galileo-k ere
aurkitu zituen lehenengo biak. Honelaxe eman ditzakegu:
Lehenengo legea: Got• utz orok pausagunean edo higidura uniformean irauten

du, baldin eta heraren gainean indarrik eragiten ez badu.
Bigarren legea: Gorputz baten gainean indar hatek eragitean, denbora unitatean

duen bulkada-aldaketa (momentu linealaren aldaketa) indarraren berdina da, hots,
dp d
F = — = — (mv).
dt dt

(2 -1)

Hirugarren legea: Bi gorputzek elkarri indar egitean , indar horiek norabide

berbera eta elkarren aurkako norantza dute eta intentsitate berdina.
Zenbait iruzkin egingo ditugu lege hauei buruz, norainoko legeak diren ikusteko eta
dauzkaten zenbait hutsune edo akats azpimarratzeko.
Lehenengoak ez du, izatez, esangurarik, aldez aurretik indar kontzeptua definiturik ez
badago. Bestelako arazo bat ere sortzen da, higidura zein sistematatik aztertzen den
kontsideratzean, alegia, erreferentzi sistema nola aukeratzen den kontutan hartzean; arazo
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hau gerorako utziko dugu. Edozertara, lege honek indarra nulua denean balio du eta,
beraz, partikula askearen kasuari dagokio.
Bigarren legean ere zenbait hutsune kontzeptual aurki daitezke. Batetik, bulkada
definitzeko, p mv, Newton masa kontzeptuan oinarritu zen eta arazoa definizio
horretan bertan dago, lehenago aipatu dugun bezala. Bestetik, bigarren lege hori legetzat
baino gehiago indar kontzeptuaren definiziotzat har daiteke.
Hirugarren legeak benetako legearen izaera dauka, baina behin indar kontzeptua ondo
definitu ondoren. Bestalde, lege hau ez dela Naturako lege orokorra esan behar da. Izatez,
indar zentralen kasuan aplikatzen da soilik, hots, indarrek bi partikulak lotzen dituen
norabide bera dutenean. Indarrak partikulen abiaduraren menpekotasuna duenean
(elektrodinamikaren kasuan, adibidez), interakzioa ez da zentrala orokorrean, eta orduan
ezin daiteke hirugarren legea erabil. Arrazoia, interakzioa argiaren abiaduraz hedatzen
delako da. Dena den, indar grabitatorioen kasuan (lehenengo hurbilketan behintzat), indar
elektrostatikoen eta indar elastikoen kasuan erabili egin daiteke hirugarren legea.
Hirugarren legearekin segiturik, aplikagarria den kasuetan, lege hori beste era batetara
eman dezakegu, bertan masa kontzeptuaren definizioa gehituz: "Bi gorputzek sistema
isolatu ideala osotzen dutenean, gorputz horien azelerazioek beti izango dituzte norabide
berberak eta aurkako norantzak, azelerazioen moduluen arteko zatidura konstante
mantentzen delarik. Hain zuzen ere, zatidura hori bi gorputzen masen arteko zatiduraren
alderantzizkoa da". Era honetan eginik, masa kontzeptuaren definizio operatiboa dugu eta
horrela esanguraz bete ditzakegu bigarren legea eta indar kontzeptua.
Ikus dezagun nola iristen garen aurreko enuntziatua ematera. Sistema isolatua osotzen
duten bi gorputz ditugularik, hirugarren legeak hauxe diosku:
F,

(2 - 2)

–F2 ,

eta bigarren legean eman den indar kontzeptuaren definizioa erabiliz,
dp, _
dt

dP2
dt

(2 - 3)

eta gorputz bakoitzaren masak konstante irauten duela kontsideraturik,

MI

dv,,
dt

M2

dv,
dt

(2 - 4)
(2 - 5)

m,a, =
m2 =

al

m,

a,

(2 - 6)
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Honelatan, ba, beti zaigu posible masa konkretu bat unitate modura aukeratzea, m,
adibidez, eta ondoren, azelerazioak konparatuz, m, masa defini dezakegu; azelerazioen
neurketak sistema egokian eginez, noski.
Masaren neurketari buruzko ohar bat egitea komeni da. Gorputz baten masa neurtzeko
normalki erabili ohi den metodoa, gorputz hori `pisatzean' datza. Izatez, metodo hori
erabiltzean, inplizituki, poliki aztertzea komeni den hipotesi honetan finkatzen gara,
alegia, gorputzaren pisua beraren gainean eragiten duen indar grabitatorio hutsa dela eta
interakzio grabitatorioan kontsideratzen den masa, bigarren legean zehaztu dugun masaren
berdina dela. Hau da, bigarren legeko F = m, a adierazpena W = m,g izatera pasatzen
da, W pisuaren indarra eta g grabitatearen azelerazioa izanik. Konturatzen bagara, batetik
m, (masa inertziala) eta bestetik m , (masa grabitazionala edo pisagarria) idatzi ditugu,
berez berdinak zertan izan behar ez dutenak.
Masa inertea, izatez, indar baten eragina dagoenean azelerazioa zer neurritakoa izango
den determinatzen duen magnitudea da. Masa grabitazionala, ordea, gorputzen arteko
indar grabitatorioak determinatzen duena da. Bi gauza ezberdin, beraz.
Hala ere, aintzinadanik konturatu ziren fisikariak bi masa hauen baliokidetasunaz.
Zehatzago esateko, bai Galileo-k eta bai Newton-ek frogaturik zeukaten hori beren
experimentuen zehaztasunaren barnean. Geroago EOtvOs-ek (1890) eta Dicke-k (1959)
egin zituzten doitasun handiko experimentuen ondoren, masa inertziala eta masa
grabitazionala berdinak direla esan dezakegu, 10 11 parte bakoitzeko parte gutxiko
zehaztasunarekin. Gertaera hau oso garrantzizkoa da Erlatibitatearen Teoria Orokorrean;
bertan baliokidetasunaren printzipioa onartzen da, masa inertziala eta masa grabitazionala
berdinak direla dioena hain zuzen.
2.3. MEKANIKA KLASIKOAREN FUNTSEZKO
LEGEAK AURKEZTEKO BESTE ERA BAT

Aurreko atalean egindako iruzkinen bidez, Newton-en hiru legeen mugak ikusi ahal izan
ditugu. Ez da harritzekoa, beraz, beste fisikari batzuk ahaleginak egitea, mekanikaren
funtsezko legeak zehazteko. Hemen aurkeztuko ditugun legeak, Einstein-en jaiotzaren
mendeurrenaren ospaketa zela eta (1979. urtean), R. Lapiedra irakasleak argitaraturiko
artikulutik atera ditugu (ikus bibliografia). Dena den, lan horren aurkezpen laburra baino
ez dugu egingo eta zehaztasun gehiago nahi duenak jatorrizko artikulura jo beharko du.
I. legea: (Aurresankortasunaren printzipioa). Edozein behatzaileren

kasuan, interakzionatzen ari diren partikulen ibilbideak, ekuazio diferentzial
arruntetako sistema baten bidez adierazten dira,
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ci2r,
= a„ (r,„ v, ,t),
dt2

(a,b,c = 1,..,N),

(2 - 7)

non N sistemako partikulen kopurua den.
Ondorioz, a, funtzioek erregulartasun-baldintza nahikoak betetzen badituzte, hasierako
posizio eta abiadura konkretuek ibilbide bakarrak sorterazten dituzte.
II. legea: Partikula isolatu baten kasuan, izar finkoekiko pausagunean dagoen S,
behatzailearekiko,
a=0

(2 - 8)

da, hots, partikularen azelerazioa nulua da.
Egia esan, lege honetan suposatu egiten da ezen ba daudela erizpide egokiak, partikula
bat isolaturik dagoela esateko. Bestalde, lege horren korolario bat atera dezakegu zuzenki.
Baldin (2-8) adierazpena So sistemarekiko betetzen bada, So -rekiko abiadura uniformez
higitzen den beste edozein S sistemarekiko ere betetzen da, hots, edozein inertzi
behatzailerekiko.
Hirugarren legea bi ataletan aurkezten da:
IIIa. legea: Demagun elkarrekin interakzionatzen ari diren bi partikulaz, 1 eta 2,
osoturiko sistema isolatu bat. Bira a,, delakoa 1 partikularen azelerazioa 2

partikularen eraginpean, eta a21 alderantzizkoa. Orduan IIIa. legearen arauera,
inertzi sistema batetatik, bi partikulak berarekiko geldi daudeneko aldiune batetan
neurtzen den a p /a 2 , zatidura, konstantea da, hots, ez du ez aldiunearen, ez
partikulen arteko distantziaren, ez behatzaile inertzialaren menpekotasunik, hau da,
al2
a2,

M

21 •

(2 - 9)

v i 3, 2 =()

IIIb. legea: Demagun orain hiru partikula ditugula, 1, 2 eta 3. Orduan,
m21 I m31 zatiduraren balioa 1 partikularen independentea da.
IIIb. legeari esker, behin txantiloi modura jokatuko duen partikula bat aukeratuz, 1
partikula adibidez, besteen masaz hitz egin dezakegu; hots, hemendik aurrera 2 eta 3
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partikulen masak m, eta m, izango dira.
IV. legea: Demagun

legeko bi partikulen sistema, eta t aldiunean geldi

daudeneko S sistema. Orduan,
mi a i21 0 = m'a2i10'

(2-10)

eta indarraren definizioaz, F = ma, aurreko erlazioa honako hau da.F121 0

= -F2110•

(2-11)

Ohar gisa, IV. lege honen alde bektoriala azpimarratu behar da, zeren moduluen
arteko erlazioa jadanik III. legean emana bait zen.
V.

legea: (Erlatibitatearen printzipioa). Lehenago emandako (2-7)

adierazpena, berbera da behatzaile inertzial guztien kasuan.
Azken batez, honekin ekuazioen aldaezintasuna azpimarratzen da, eta hauxe esan nahi
da: Sistemaz aldatzean, (2-7) adierazpeneko funtzioen argumentuak (t,r„,v , ) aldatu egiten
dira (t' ,r'„,v' „ ) baina, hala ere, a' „ funtzio berriak hasierakoen berdinak dira: a'„= a„.
Funtzio horiek aldaezinak izan daitezen nolakoak izan behar duten, ez dugu hemen
aztertuko. Soilik esan, baldintzak aztertzerakoan, teoriako aldaezintasun-taldea (Galileorena edo Poincar&rena kasu) zein den kontutan hartu beharko dela.
Ikus daitekeenez, bost lege aurkeztu ditugu. Zer erlazio ote daukate Newton-en
legeekin? Hara. Newton-en lehenengo legea hemengo II. legea da. Newton-en hirugarren
legea, IV. legearen barnean dago. Baina hemen beste hiru lege eman dira, kontzeptuak
gehiago zehazturik.
Azken ohar modura, diogun ezen hemen ez dugula masa inertearen eta masa
pisagarriaren arteko baliokidetasuna aurkeztu, hori ez bait da mekanikaren arazo orokorra,
interakzio konkretu bati dagokiona baizik, interakzio grabitatorioari hain zuzen.
2.4. ERREFERENTZI SISTEMA INERTZIALAK
Newton-ek berak ongi ulertu zuen, erreferentzi sistema egokia aukeratzearen premia,
beraren legeetan agertzen diren magnitudeak aldatu egin bait daitezke sistema batetatik
bestetara pasatzean. Beraz, hasteko, guk ere erreferentzi sistemak bi multzotan banatuko
ditugu: inertzialak eta ez-inertzialak.
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Definizioz, Newton-en legeak betetzen direneko erreferentzi sistemei, inertzialak
deritze. Hain zuzen, gai honetan (eta beste gehienetan ere) holako sistemekin egingo dugu
lan, sistema ez-inertzialen kasua eta bertan mekanikaren legeek hartzen duten formaren
azterketa hurrengo gai baterako utzirik (ikus 11. gaia).
Newton-en legeak erreferentzi sistema batetan erabilgarriak badira, sistema horrekiko
abiadura konstantez higitzen den beste sistema batetan ere erabilgarriak izango dira, hau
da, bigarren sistema ere inertziala izango da. Gertaera honi Newton-en erlatibitatearen
printzipioa edo Galileo-ren aldaezintasuna deritzo. Berez, F = mi" ekuazioko hori
aldaezina delako gertatzen da, eta koordenatu espazio-denboralen arteko erlazioari
Galileo-ren transformazioa deritzo, geroago aztertuko duguna.

•

2.1. irudia, S' sistema cw abiadura
angeluarraz ari da biraka S-rekiko. P
puntuaren azelerazioa neurtzean, emaitza
desberdinak lortuko dituzte:

(a),

(a),,

2.2. irudia. S" sistema A azelerazioaz
higitzen ari da S-rekiko. P puntuaren
azelerazioa neurtzean, emaitza
desberdinak lortuko dituzte:

(a),

(a),„

Egindako azalpenen ondoren, praktikan, sistema inertzial bat aurkitzearen arazoa dugu.
Behin holako bat aurkitu eta gero, berarekiko higitzen diren guztiak lor ditzakegu, baina
kontutan izanik berarekiko biraka edo azelerazioz higitzen diren sistemak ez direla
inertzialak. Horrelako bi sistema eskematikoki adierazi dira aurreko irudietan (2.1. eta
2.2. irudiak). Bistakoa da, beraz, S sistema inertziala bada, S' eta S" sistemak ezinertzialak direla. Ostera, sistema inertzialarekiko horrela higitzen ez direnak, hau da,
abiadura uniformez higitzen direnak, horiek inertzialak dira.
Segidan pentsa dezakegu, ea Lurrean arazo arruntetan darabilgun erreferentzi sistema
(gu bizi garenekoa) inertziala ote den. Berehala konturatuko gara, Lurraren biraketaren
kausaz (ekuatorean = 2 R = 3,4 cm/s2 ) sistema hori ez dela inertziala. Izatez,
Lurraren biraketa-abiadura txikia denez, azelerazio hori oso txikia da grabitatearen
azelerazioarekin konparatuz (g = 980 cm/s2 ) eta horregatik problema arruntetan arbuiatu
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egin dezakegu higidura hori, eta geure erreferentzi sistema inertzialtzat har dezakegu
lehenengo hurbilketan. Horrela egin ohi da tresna arrunten kalkuluan, pendul u sinplearen
azterketan edo gorputzen erorketa aztertzean (lehenengo pausoan bederen). Baina zenbait
kasutan hurbilketa hori ez da egokia, hala nola Foucault-en pendulua edo eguratseko
higidurak aztertzean. Horregatik, ba, benetan inertziala izango den sistema bat definitzen
saiatuko gara, izar finkoen sistema deritzona hain zuzen.
Izatez, Newton-en lehenengo bi legeekin gurpil zoro bat sortzen da, definizioei
dagokienez. Zer ote da indarra? Ez da `gauza' bat; gorputzetan sortzen dituen ondorioen
bidez (azelerazioen bidez) definitzen dugu eta hori azelerazioak sistema inertzial batetan
neurturik. Baina sistema inertzialik ezagutzen ez badugu, nola defini dezakegu indarra edo
indarrik eza?
Nola edo hala eten egin behar dugu gurpil zoro hau. Horretarako indarrei buruz
experientziak erakusten digunaz oinarrituko gara. Dakigunez, distantziara eragiten duten
interakzioen kasuan, indarrak moteldu egiten dira distantziarekin, gutxienez beraren
karratuaren arauera. Beraz, beste puntu guztietatik urrunduta dagoen puntu batetan,
indarrik ez dagoela edo, hobeto esan, puntu horrek azeleraziorik ez duela (indarra/masa
zatidura oso txikia delarik) kontsidera dezakegu.
Izarren arteko tarte txikiena 10 18 cm ordenakoa da; bestalde, Lurretik begiratuta,
izarrak geldi daudela esan daiteke (Lurraren biraketa kenduta, noski) eta horregatik izar
finkoak deritze. Beraz, hitzarmen hau onartu ohi da: Izar finkoekin doan erreferentzi
sistema, inertziala da.
Izar finkoen sistema inertzialtzat hartuz, Lurreko gure sistema nolakoa den aztertzea da
hurrengo pausoa, horretarako dauzkagun higidura erlatiboak aztertuko ditugularik,
bakoitzaren garrantzi erlatiboa zein den ikusteko.

a
2.3. Irudia. Lurrarekin finko doan sistema ez da inertziala.

Has gaitezen, ba, Lurrarekin finko doan S sistemarekin. Lurrean beste sistema bat ere
kontsidera dezakegu, prezeski, jatorria Lurraren zentruan izanik ardatzak izar finkoei
begira dauzkana, eta S, ikurraz adieraziko duguna. 2.3 a. irudian adierazi denez, S ez da
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inertziala, S, -rekiko co abiadura angeluarraz (bira bat eguneko) biratzen ari delako. Azter
dezagun, ba, S, -ren inertzialtasun-maila.
Lurrak ere bira bat egiten du urteko Eguzkiaren inguruan. Eguzkian S, sistema
kontsidera dezakegu, ardatzak izar finkoei begira dauzkalarik, S, -ko ardatzen paraleloak
izanik (2.3b irudia). Hala ere S, -ren jatorriak azelerazio zentripetua du Surekiko, beraren
balioa 0,6 cm/s 2 delarik. Beraz, zehaztasunez hitz eginda, S, ere ez da inertziala, nahiz
eta azelerazio hori problema gehienetan arbuiagarria izan.
Hasitako prozesuarekin aurrera egin dezakegu. Eguzkia izar bat da eta, beraz, galaxia
baten parte. Galaxian 1,6 x 10' ' izar inguru daude, hauen artean erlazioa dagoelarik.
Eguzkiak galaxiaren zentruarekiko duen abiadura kalkula daiteke eta horren bidez
dagokion azelerazioa 3 x 10-8 cm/s 2 ordenakoa delarik, hots, guztiz arbuiagarria.
Oraindik gorago ere jo dezakegu, galaxien higidurak aztertuz, baina ez du merezi, gero eta
azelerazio txikiagoak lortzen bait dira.
Beraz, zehaztasun handiz, SE sistema, hots, Eguzkikoa eta izar finkoei begira dagoena,
sistema inertziala dela ondoriozta dezakegu, izar finkoen sistemaren parekoa (azken batez,
Eguzkia izarra bait da). Bestalde, kasuan kasuko zehaztasunaren arauera, S, eta S ere
inertzialtzat hartu ahal izango ditugu noski, beti ere gogoan edukiz ezen ez-inertzialtasuna
kontutan hartzen ez badugu, ulertezin gerta daitezkeen efektuak sor daitezkeela (Coriolisen azelerazioa, Foucault-en pendulua,..).
2 . 5 . PARTIKULA BATEN HIGIDURA-EKUAZIOA
ETA KONTSERBAZIO-TEOREMAK

Atal honetan partikula baten dinamika azaltzen duten ekuazio eta printzipioen laburpena
egingo dugu, nahiz eta azken batetan Newton-en lege berberak diren. Hain zuzen,
bigarren legeak ematen digun higiduraren ekuazioa.
dp d
F = — = — (mv) =
dt dt

(2 -12)

non masa konstantetzat hartu dugun. Ebatzi behar duguna r = r(t) funtzioa da; hortaz,
bigarren ordenako ekuazio diferentziala dugu, eta hori integratzeko F funtzioa ezagutu
behar dugu alde batetik, eta hasierako baldintzak bestetik, hau da, hasierako aldiunean r
eta i direlakoek duten balioa, berauen bidez integrazio-konstanteak kalkulatuko
ditugularik.
F funtzioa mota askotakoa izan daiteke eta, hobeto esanda, F = F(r,r) eran adieraz
dezakegu kasu arruntetan. Atal desberdinetan bana daiteke. Batetik indar eragileak dei
ditzakegunak dauzkagu (adibidez, gorputzen erorketa aztertzean, grabitatearen indarra) eta
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bestetik indar iraungikor edo erresistenteak (marruskaduraren ondorioz sortutakoak).
Orohar, indar iraungikorrak abiaduraren funtzioz adieraz ditzakegu, F = F(v). Indarren
moduluak abiaduraren berredura baten proportzionalak direla kontsideratu ohi da: F a v".
Abiadura txikien kasuan n = 1 hartu ohi da lehenengo hurbilketa batetan eta abiadura
handietan n = 2; bestalde, solidoen arteko marruskadurak ez du abiaduraren
menpekotasunik, kontaktu-indarraren osagai normalarena baizik. Edozein kasutan, indar
osoa ezagutu ondoren, (2-12) ekuazioa integratuz, partikularen higidura ezagutuko dugu.
Dena den, batzutan higidura bera baino interesgarriagoak, higiduran zehar
kontserbatzen diren magnitudeak izaten dira edo, beste hitzekin esanda, kontserbazioteoremak. Jarraian, partikula isolatuari dagozkionak emango ditugu, frogapenik egin
gabe, Fisika Orokorreko edozein textutan aurki bait daitezke.
Lehenengo teorema momentu linealaren kontserbazioari dagokio. Hain zuzen,
"partikula isolatuak inolako eraginik pairatzen ez badu, = 0 da eta, beraz, momentu
lineala, p, denborarekin aldatzen ez den bektore bat izango da". Honetaz kontutan eduki
behar da ezen p delakoa magnitude bektoriala dela eta, beraz, edozein norabidetan duen
osagaia ere kontserbatu egiten dela.
Bigarren teorema momentu angeluarrari dagokio. Hasteko, definizio batzu emango
ditugu. Demagun inertzi sistema batetan r posizio-bektorea duen partikula bat p momentu
linealaz higitzen ari dela eta F indarraren eragina jasaten ari dela. Inertzi sistemaren
jatorriarekiko momentu angeluarra (momentu zinetikoa ere deritzona), L, honelaxe
definitzen da:
L

r x p,

(2 -13)

eta indarrak jatorriarekiko duen indar-momentua, N, honelaxe:
N

r x F.

(2 -14)

Bien arteko erlazioa zuzenki lor daiteke Newton-en bigarren legea erabiliz:

dL
dt

dp
N=rx—
dt '
dp
dr
dp
—xp+rx—=rx—=N.
dt
dt
dt

(2 -15)
(2 -16)

Azken adierazpenean N = 0 egitean, L = ktea dela dakusagu, hots, beste kontserbazioteorema bat dugu, momentu angeluarrarena prezeski: "Indar-momentua nulua denean,
momentu angeluarra kontserbatu egiten da".
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Hirugarren teorema energiari dagokio. Hemen ere zenbait definizio eman beharko
ditugu aurretik. Indar batek partikula baten gainean eragitean, partikula hori 1 puntutik 2
puntura doan bitartean indarrak egiten duen lana, W,,, honelaxe definitzen da:
2

W,,

(2 - 17)

F • dr.

Newton-en bigarren legearen bidez, integrakizun hori diferentzial zehatza dela ikus
daiteke eta, ondorioz, magnitude berri bat definituko dugu, energia zinetikoa, T,
deritzona.

F • dr =

1 d

dv

m— • vdt = — m— (v • v)dt,
2 dt
dt
F •

1 mv2

dr =

2

(2 - 18)

y

Energia zinetikoa definiturik,
(2 - 19)
honelaxe eman dezakegu bi puntuen arteko lana:

2(

2
2
1
1
1
2. `
W,, = d —mv = — mv2 — —mv, = T2 — T,.
2
2

(2 - 20)

Nolabait esan dezakegu, ba, indarrak partikularen gainean egiten duen lanak, energia
zinetikoa handiagotzeko balio duela edo horretan erabiltzen dela.
Dena den, sarri beste modu batetara eta beste magnitude berri baten bidez (energia
potentziala, V, deritzona) adierazi ahal izaten da (2-17) integrala. Izan ere, Fisikako
problema askotan, indarrak egiten duen lanak (berez, lerro-integral batez lortzen dena),
hasierako eta amaierako puntuen menpekotasuna du soilik eta ez puntu horien artean
egiten den bidearena. Horrelakoetan, definizioz, lana bi puntuen energia potentzialen
arteko kendura da:

12F dr =

(2 - 21)

V2

Dakigunez, hori gertatzeko baldintza beharrezko eta nahikoa,

F

indarra energia

potentzialaren gradiente modura (1.6. atala) adierazi ahal izatea da, zehazki:
F =

—gradV.

(2-22)
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Definiziotik bertatik ikus daitekeenez, energia potentziala (magnitude eskalarra,
bestalde) indeterminaturik dago konstante batez, bai (2-21) zein (2-22) adierazpenetan
adierazgarri den bakarra energia potentzialaren aldaketa (potentzial-diferentzia) delarik.
Esan behar da ezen Fisikako problema interesgarri gehienetan energia potentziala
puntuaren funtzioa dela, V = V(r). Batzutan denborarena ere izan daiteke, V = V(r,t),
edota abiadurarena ere, baina mekanikan ez ditugu horrelako kasuak kontsideratuko.
Definizioz, partikularen energia osoa energia zinetikoaren eta energia potentzialaren
batura da:
E T +V .

(2 - 23)

Beraren denborarekiko deribatua hauxe da:
dE dT dV
dt
dt
dt

F • r + gradV • r +

(2 - 24)
at

Diogun, bidenabar, F•gaiak potentzia izeneko magnitudea adierazten duela, hau da,
partikularen gainean egiten den denbora-unitateko lana, energia zinetikoa gehitzekoa
alegia. Denetara, (2-22) kontutan edukiz,
dE
_

dV

dt

dt

(2 - 25)

Beraz, energia potentziala denboraren funtzio explizitua ez denean,
av

=0

E = ktea,

(2 - 26)

dt

energia kontserbatu egiten da. Holako kasuetan indarren eremua kontserbakorra dela
esaten da eta energiaren kontserbazioaren teorema daukagu: "Partikula batek indar-erentu
kontserhakorrean duen energia osoa, ez da denborarekiko aldatzen" .
2.6. PARTIKULA-SISTEMA BATEN EKUAZIOAK
ETA KONTSERBAZIO-TEOREMAK

Aurreko atalean partikula bakar bati buruz esandakoa, n partikulaz osotutako sistema
batetarako zabaltzen saiatuko gara. Partikula horiek modu desberdinetara egon daitezke
batera, adibidez, elkarrekin lotuta egon gabe (gas batetan kasu) edo trinkoki elkarri lotuta
(solido zurrunean bezala). Honelatan, ba, partikulen posizioen askatasun-graduak muga
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ditzaketen loturak egon daitezke, geroago ikusiko dugunez. Dena dela, lehenengo pauso
batetan edonolako sistematarako balio duten erlazioak lortzen saiatuko gara.
Azterketa burutzeko, sistemako partikulen gainean era bitako indarrak eragiten ari
direla kontsideratuko dugu:
- Barne-indarrak, partikula bakoitzaren gainean sistemako beste partikulen kausaz
sortuak. F,, ikurraz j partikulak i partikulan egiten duen indarra adieraziko dugu.
Barne-indarretan Newton-en hirugarren legea betetzen dela onartuko dugu, hots,
(2 - 27)

F=

Gainera, indar biek rij bektorearen norabidea dute, hau da, bi puntuak lotzen dituen
lerroaren norabidea dute
F. = F

1,

(2 - 28)

eta, bestalde,
= 0.

(2 - 29)

Honetaz, berriro ere komeni da gogoratzea, indar elektromagnetikoekin kontuz ibili
behar dela, abiaduraren menpekotasuna edukirik ez bait dute hirugarren legea
betetzen.
Mekanikan darabiltzagun barne-indarren izaera 2.4. irudian adierazi da.

2.4. irudia. Mekanikako barne-indarren izaera, akzio-erreakzioaren
printzipioa beterik

- Kanpo-indarrak, sistemako partikulez kanpoko arrazoi edo eragin batek sortuak.
ikurraz i partikulan eragiten ari den kanpo-indarra adieraziko dugu.
Baldintza hauetan, erreferentzi sistema inertzial batetan honelaxe idatz dezakegu
partikularen higidura-ekuazioa:
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Fi, + F;( ' =

=

(i = 1,..,n).

(2 - 30)

Sistemako partikula guztiei dagozkien (2-28) ekuazioak atalez atal batuz,

+

=

=

d2

(2 -31)

dt2

Baina

+1F,, = 0 dela eta, beraz, bikoteka batuz (2-31)-ko lehenengo gaia nulua dela

kontutan hartuz, eta gero ondoko definizioak eginez,
M
Fi`k

M

sistemaren masa osoa,

(2 - 32)

kanpo - indarren erresultantea,

(2 - 33)

sistemaren masa - zentrua.

(2 - 34)

azkenean honela geratuko zaigu (2-31) adierazpena:

F(') = m

d2R
dt2

(2 - 35)

Adierazpen honetan ikus daitekeenez, partikula-sistema baten masa-zentrua kanpo-indar
erresultantearen eraginpean higitzen da, masa osoa masa-zentruan kontzentraturik bait
legoen.
Sistemaren momentu lineal osoa partikula guztien momentu linealen batura modura
definituz,
(2 -36)

=—
dt

eta (2-35)-tik
F` =

dP
dt

(2 - 37)

dugu, bigarren legea partikula-sistemaren masa-zentruaren higidurarako orokortuz.
Gainera, hortik partikula-sistemaren momentu lineala •en kontserhazio-teorema lor
dezakegu zuzenki. Hain zuzen,
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(2 - 38)

P = ktea,

=0

hots, kanpo-indarren erresultantea nulua bada, partikula-sistemaren momentu lineala
kontserbatu egiten da.
Momentu angeluarrari dagokion teorema ere antzerako moduaz lor daiteke. (2-30)
adierazpeneko gaiak r, faktoreaz bektorialki biderkatuz eta partikula guztiei dagokien
batura eginez,
r, x

x Fi, +1, r; x F,(k) .

=

(2 - 39)

Momentu angeluar osoa eta indar-momentu erresultantea honelaxe definitzen dira:
L
N (k)

x p,,

(2 - 40)

x

(2 - 41)

Jarritako (2-27) eta (2-28) baldintzen arauera, gaiak bikoteka batuz ikus daitekeenez,
r, x

+

x F,,

(r, – r)
i x F , = rij x Fi, = 0,
x

(2 - 42)
(2 - 43)

= 0.

Bestalde,
dL
vi x p,
t =L
—d

r, x

r, x

(2 - 44)

eta, beraz, azkenean hauxe dugu,
dL
= 1n1'),
dt

(2 - 45)

alegia, partikula-sistemaren momentu angeluarraren aldaketa kanpo-indarren
momentuaren kausaz gertatzen dela. Momentu angeluarraren kontserbazio-teorema
zuzenki lortzen da:
N1(') = 0

L = ktea,

(2 - 46)
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hau da, kanpo-indarren momentua nulua bada, sistemaren momentu angeluarra
kontserbatu egiten da.
Honekin batera, ohar bat egingo dugu momentu angeluarra adierazteko moduari buruz.
Hain zuzen ere, lehenago momentu linealarekin egin dugun bezala, momentu angeluarra
masa-zentruaren koordenatuaren bidez adierazten saiatuko gara.
Dakigunez, momentu angeluarra S sistema inertzialeko jatorriari buruz definitzen da.
Partikula bakoitzaren posizio-bektorea honelaxe adieraz daiteke:
(2 - 47)

r,

Hemen agertzen den r' , bektorea i partikularen posizio-bektorea da, baina jatorria masazentruan edukiz ardatzak etengabe S sistemaren paraleloak dituen MZS sisteman, 2.5.
irudian ikus daitekeen bezala.

MZ

ri

MZS

partikularen posizio-bektorea masa-zentruko
erreferentzi sistema paraleloan.
2.5. irudia. ŕ

Ariketa modura erraz froga daitekeenez, honela eman daiteke partikula-sistemaren
momentu angeluarra:
(2 - 48)

L=RxP+1,r',xp'„

hots, bi gai ditugu. Lehenengo gaia, masa guztia masa-zentruan kontzentraturik balego
lortuko genukeena da, eta bigarren gaiak masa-zentruarekiko momentu angeluarra
adierazten du (MZS sisteman neurtuta).
Azkenik, partikula-sistemaren energiaren azterketa egingo dugu. Lehenago bezala,
indar guztiek sistemaren bi egoeren artean, 1 eta 2, egiten duten lana, honelaxe definitu
ohi da:
r2

W2 =

Fi, + k) • dri =

v,dt.

(2 - 49)
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kasu honetan ere energia zinetiko osoa defini dezakegu, partikula guztien energia
zinetikoen batura gisa:
1
,
T —= L—mv-,

2

(2 - 50)

'

eta lehenagoko metodoaz modu honetara adieraz dezakegu lana:
14712 = T,

(2-51)

Ti•

Kontutan har, hemen 1 eta 2 sinboloek ez dutela partikula bakar baten posizioa adierazten,
sistemako partikula guztien egoera baizik.
Energia zinetikoaren kasuan ere lehenago momentu angeluarrarekin (2-48)
adierazpenean egindako banaketaren antzerakoa egin daiteke (ariketa modura egitea
proposatzen dugu), ondoko emaitza lorturik:
1
2

,

T = —M17-

1
,2

,

+1,—Intý-,

(2 - 52)

hots, energia zinetikoa ere bi gaitan banatzen da. Lehenengoa masa guztia masa-zentruan
kontzentraturik bait legoen lortzen dena eta bigarrena MZS sisteman duena.
Azter dezagun orain indar kontserbakorren kasua. Kanpo-indarrak kontserbakorrak
badira,
(2 - 53)

F,(Å) = —grad , V„

non grad , V, delakoak i puntuan i partikularen gainean eragiten duen potentzialak duen
gradientea adierazten duen. Zuzenki ikus daitekeen legez,

(k)

r2
= —1 i l grad i V

i

• dr =

—1, 1c/V
1
=

(2 - 54)

Barne-indarrak kontserbakorrak badira, akzio-erreakzioaren printzipioa bete dadin, era
honetako potentziala behar dugu,
(2 - 55)

zeren orduan,
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= –grady, = +grad i y, = –1F„,

(2 - 56)

bait da, eta hori gradientea ondoko eran ipin daitekeelako,
dy.

Vy. =

' Vr, =
dr,i

Barne-indarren lana kalkulatzean,

j

(2 - 57)
dr

• 1.

dr, gaian era honetako bikoteak bil ditzakegu:

r2
–

(grad,

•

dr,

+

grad

•

dr, ,),

(2 - 58)

Baina (2-55) eta (2-57) gogoraturik,
grad, y, = –grad iVij = grad ij Vij

(2 - 59)

idatz dezakegu. Eta drij = dr, – dr, dela kontutan hartuz, honelaxe ipiniko dugu (2-58)
adierazpena:
2

–f grad, V, •• dr
.1

I

2
= – dV =

2
–

,1

(2 - 60)

eta hori

bikote bakoitzerako. Bikote guztiak kontutan edukiz, honetara adieraziko
dugu barne-indar kontserbakorren lana:
2
.1.2F • d –
i.j

."

--1
2 •

(2 -61)

Beraz, bai kanpo eta bai barne-indarrak kontserbakorrak direnean, partikula-sistemaren
energia potentzial osoa definituko dugu, (2-54) eta (2-61) adierazpenen arauera:
1
2,
Kasu horretan, ohizko modura eginez, partikula-sistemaren energia osoa,
daiteke,
E-=-T+V,

(2 - 62)

E,

defini

(2 - 63)
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eta, eremuak kontserbakorrak izanik, energia osoa kontserbatu egiten da higiduran zehar.
Ohar gisa diogun ezen solido zurrunaren kasuan, dr, = 0 izanik, (2-60) adierazpenean
dV,J = 0 dela eta, beraz, ez dagoela barne-energiaren aldaketarik edo, nahiago bada,

konstantea izanik, ez dela barne-energiarik zertan kontsideratu behar.
2.7. NEWTON-EN MEKANIKAREN MUGAK

Aurreko ataletan aurkeztu ditugun kontserbazio-teoremak Newton-en legeen ondorio
zuzenak izan dira; beraz, beroriek dituzten mugen barruan izango dira erabilgarriak, eta
haiek aplikagarriak ez diren kasuetan, kontuz ibili beharko dugu.
Adibidez, higitzen ari diren karga elektrikoen interakzioaren kasuan hirugarren legea
betetzen ez denez, partikula-sistemei buruz esandakoak arretaz aztertu beharko ditugu.
Indar elektromagnetikoak ohizko esanguran "kontserbakorrak" ez direnez, zenbait
definizio egin beharko ditugu, energiaren kontserbazioa gordetzeko. Azterketa
horretarako "energia elektromagnetikoa" hartu beharko dugu kontutan, baina textu
honetan ez gara horretaz arituko.
Momentu eta energiaren kontserbazio-printzipioak oso emankorrak gertatu dira
Fisikaren historian. Esate baterako, p desintegrazioan itxuraz falta ziren energia eta
bulkadaren ulerpenerako, 1930. urtean Pauli-k neutrinoaren existentzia postulatu zuen.
Postulatu honen bidetik, 1934. urtean Fermi-k teoria egokia eraiki ahal izan zuen
desintegrazio hori azaltzeko, nahiz eta neutrinoaren behaketa Reines-ek eta Cowan-ek
1953. urtean egindako experimenturarte ez iritsi.
Esandakoarekin, pentsatu egin daiteke, elektromagnetikaren mugetatik aparte oztoporik
ez ciuguia, mundu fisikoa Newton-en mekanikaien bidez arakatzeko; baina hori cz da
guztiz egia. Traba praktiko handiak dauzkagu metodoan bertan, batetik ekuazio
bektorialak dauzkagulako eta bestetik ekuazioen integrazioa zaila gerta daitekeelako.
Kasurako, n partikulaz osoturiko sistema badugu, (2-28) bezalako n ekuazio diferentzial
bektorial (3n ekuazio eskalar) dauzkagu,
F`" =

(i = 1,..,n)

(2 - 64)

Pentsa daiteke ezen, indarrak ezagutuz, arazo matematiko hutsa dela. Baina, izatez,
partikulen higidurak mugatzen dituzten loturak egoten dira gehienetan eta, ondorioz,
ekuazioak ez dira elkarren independenteak. Eta ez hori soilik; loturen kausaz sortzen diren
lotura-indarrak ezin ahal izaten dira aldez aurretik ezagutu. Aipaturiko arazo horiek
gainditzeko, baldintza batzuren barnean, koordenatu orokortuak erabili ohi dira, horien
bidez sistemak dituen askatasun-graduak definituz eta horrela, integratu behar diren
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ekuazioen kopurua, askatasun-graduen kopurura laburtuz. Asmo horrekin Euler-ek,
Legendre-k, Lagrange-k, Hamilton-ek eta bestek Mekanika Analitikoa deritzon arloa
garatu zuten, arlo hori hurrengo gaietan aztertuko dugularik. Dena den, diogun ezen,
Mekanika Analitikoa Newton-en Mekanikaren garapen matematikoa dela izatez, nahiz eta
gerorako jauzi batzu emateko (Mekanika Kuantikorakoa adibidez) erabilgarri gertatzen
den.
Ba dira, ordea, Newton-en mekanikaren arlotik irtetea eskatzen duten problema
fisikoak. Hauetariko lehena mundu mikroskopikoaren azterketari dagokiona da. Gure
mailako munduan inplizituki onartzen dugu, posizioa eta momentu lineala denbora berean
nahi adinako doitasunez neur ditzakegula. Baina objektu mikroskopikoekin neurketak
egiterakoan, funtsezko muga bat izango dugu doitasunari dagokionez, hain zuzen ere
Heisenberg-en ziurgabetasunaren printzipioak (1927. urtea) jartzen diguna. Adibidez,
demagun elektroi baten posizioa zehaztu nahi dugula fotoi baten dispertsioaren bidez.
Beronen uhin-izaera dela eta, posizioa Ox ziurgabetasunaz lortu ahal izango dugu eta,
bestalde, neurtzeko ekintzan bertan elektroiaren egoeraren aldaketa sorteraziko dugu,
dispertsioan momentu lineala emango baitzaio. Horrela, bulkadak Ap ziurgabetasuna
izango du. Heisenberg-ek frogatu zuenez, Ax 4p biderkadura beti izango da balio minimo
bat (oso txikia, baina ez nulua) baino handiagoa. Balio hori (10 -27 erg • s ordenakoa) oso
txikia da maila makroskopikoan daudenekin konparaturik, eta horregatik maila horretan
arbuiatu egin dezakegu, Newton-en legeak bere hartan harturik. Baina arrazoi horregatik
Newton-en rnekanika ez da erabilgarria maila mikroskopikoan. Orduan Heisenberg,
Schrdinger, Born, Dirac-ek eta bestek garatutako Mekanika Kuantikoa erabili behar da.
Dena den, esan behar da ezen gorputzen tamaina handituz doan neurrian, Mekanika
Kuantikoa Newton-en mekanikaren itxura hartuz doala, berau haren limitetzat har
daitekeelarik.
Newton-en mekanikak duen beste muga bat, denbora magnitude absolututzat hartzetik
datorrena da. Beraren planteamenduan, sistema batetatik neurtuta bi gertaera elkarren
aldiberekoak badira, beste edozein sistematan ere aldiberekotzat hartzen dira. Baina hor ez
da kontutan hartzen seinalearen abiadura finitua, eta jokabide horrek ondorio okerretara
garamatza, abiadura handiak (argiarenarekin konparagarriak) dituzten problemak
aztertzean. Arazo hori konponbidean jartzen hasi ziren Lorentz, Poincar ē eta Einstein
mende honen hasieran eta irtenbidea Erlatibitatearen Teorian biltzen da.
Distantzia eta tamainu txikietan eta abiadura handietan dituen funtsezko mugez gain,
Newton-en mekanikak arazo praktikoak dauzka partikulen kopurua handia denean.
Adibidez, nola azter gas baten molekulen higidura, zentimetro kubiko bakoitzean I 019
ordenako partikula-kopurua badago. XIX. mendearen bukaera aldean, Boltzmann,
Maxwell, Gibbs, Liouville-k eta bestek metodo egokia garatu zuten holako sistemen
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batezbesteko propietateak aztertzeko. Probabilitateen kalkulutik abiaturik, Mekanika
Estatistikoa garatu zen, era horretako sistemak aztertzeko metodologia duena.
2.8. ZENBAIT ADIBIDE
Newton-en mekanikaren barnean, zenbait adibide aztertuko ditugu ariketa modura,
higidura-ekuazioak praktikan nola ebatz daitezkeen ikusteko eta ekuazio diferentzialak
integratzean integrazio-konstanteak nola lor daitezkeen ulertzeko.
2.8.1. Partikula baten higidura horizontala,
marruskadura duen ingurune batetan.

Ingurunearen marruskaduraren kausaz dagoen indarra abiaduraren proportzionala eta
higiduraren aurkakoa dela kontutan harturik (F = –kmv), higidura x norabidean gertatzen
bada, honelaxe idatz dezakegu Newton-en bigarren legea :
dv
–kmv = ma = m— .
dt
Problema ebaztean, v = v(t) eta x = x(t) lortu nahi ditugu. Aurreko ekuazio
diferentzialean aldagaiak banaturik daudenez, zuzenki egin dezakegu integrazioa:
f dv
v

kjdt,

ln = –kt +
C, integrazio-konstantea higidura baldintzatzen duten hasierako baldintzak emanez lor
dezakegu, sarritan baldintza horiek hasierako posizioa, xo , eta hasierako abiadura vo
direlarik. Demagun, ba, hasierako aldiunean (t = 0) abiadurak vo balio duela. Aurreko
adierazpenetik,
ln u„ = C,,
eta emaitza hau berriro aurreko adierazpenera eramanez,
ln = ln u„ – kt,
v = v„e-kt.
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Abiadura lortu eta gero, x desplazamendua ere lor dezakegu denboraren funtzioan.
Horretarako beste integrazio bat egin behar dugu:
v

dx
dt

dx = vo f dt,
x=

+ C,.

Berriro ere, C, integrazio-konstantea lortzeko hasierako baldintza bat eman behar da.
Adibidez, t = 0 denean x„ = 0 bada,
0 = —1)1- + C, -->
k

VO

Beraz, azkenean
x=

k (1 —

Behin higidura-ekuazioa integratu ondoren, zenbait irazkin egin ditzakegu lortutako
emaitzei buruz. Adibidez, t

—>

egitean, x —> vo I k eta v —> 0, alegia, puntu horretan

gelditzen da partikula. Bestalde, nahi izanez gero, abiadura desplazamenduaren bidez
adieraz dezakegu, zeren biak konparatuz ikusten denez, ondokoa idatz bait dezakegu:

x

=v
—v

k k

v
=v
——
k k

v -= v„ — kx.
hots, abiadura linealki moteltzen da desplazamenduarekin. Noski,
x

t -->

egitean,

vo lk eta v —> 0 .
2.8.2. Partikula baten higidura bertikala marruskadura duen ingurune
batetan (jauskarien problema).

Aurreko adibidearen antzekoa da, baina orain grabitatearen indarra gehitu behar dugu.
Posizioa adierazteko, z koordenatua erabiliko dugu, eta hasierako baldintzak finkatzeko,
partikula h altuerako puntutik abiaduraz gorantz jaurtiki dela kontsideratuko dugu.
Indarrak — mg (grabitatearena) eta —kmv (marruskadurarena) direlarik, honelaxe
geratuko zaigu bigarren legea:
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dv
m — = —mg — kmv.
dt
Ekuazio diferentzial honetan aldagaiak banatuz, zuzenki egin dezakegu integrazioa, hots,
dv= dt,
kv + g
1 ,
—1n(kv + = —t

Hasierako baldintza erabiliz (t = 0,v = vo)„

1 ln(kv„ + = C,,
kv+g
= kt,
kvo + g

ln

azkenean, era honetara adieraz daiteke abiadura:
v=

kv, + g

e—

g

Adierazpen honetatik ikus daitekeenez, denbora handia pasatzean, abiadurak muga-balio
batetara jotzen du (v f):

v -->vf=-k

Alboko grafikoan, (2.6.), abiadurak denborarekin duen eboluzioa azaldu da grafikoki,
abiaduraren moduluaren arauera hiru kasu daudelarik.

2.6. irudia. Abiadurak denborarekiko duen eboluzio (

V negatiboak,

beherantz).
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Bestalde, abiaduraren ekuazioa berriro ere integratuz eta hasierako baldintza
(t = 0, z„ = h) kontutan hartuz, posizioaren ekuazioa erdiets daiteke:

Z=

h

gt kV0 + g

+

k

(1

k'

Izatez, lehen hurbilketa batetan, problema hau parakaidisten jauskerari dagokiona da.
Haiseran azeleratuz doaz, harik eta muga-abiadurara iristen diren bitartean, ordutik aurrera
abiadura konstatez (praktikoki) erortzen direlarik. Bestalde, aipaturiko k konstanteak,
besteren artean, jauskariak gorputzarekin hartzen duen forma edo jarreraren
menpekotasuna du, eta hortik dator forma kontrolatuz muga-abiadura kontrolatzeko
ahalmena. Horrexegatik, hegazkinetik aldi desberdinetan ateratako jauskariak, forma
kontrolatuz (hau da, erortze-abiadura kontrolatuz) elkarrekin bil daitezke airean.
2.8.3. Masa aldakorra duen partikula baten higidura
(kohetearen ekuazioa).

Kohete baten kasuan, bultzada emateko kanporatzen diren gasen kausaz, masa aldatuz
doa denborarekin. Demagun kohetearen masa m(t) funtzioaz adierazten dugula eta
abiadura v (t) funtzioaz. Bestalde, gasak etengabe V abiaduraz irteten direla
(kohetearekiko) joko dugu. V hori modulu konstanteduna dela jo dezakegu, azken batez
motoreen errekuntzaren ondorio bait da, eta motoreak maila berean funtzionatzen ari direla
kontsidera bait dezakegu eredua errazteko. Beraz, kanpoko erreferentzi sistemarekiko
gasek duten abiadura v + V izango da (bektorialki batuz, nahiz eta kontrako norantzakoak
izan, gasak atzerantz jaurtikitzen bait dira).

gasa —dm)

erregaia(—dm)

t aldiunea

t + dt aldiunea

2.7. Irudia. t eta t+dt aldiuneetan kohetearen eta gasaren egoera.
aldiunean erregaia kohetearen parte da; t+dr aldiunean gas bihurturik
dago eta ez dugu kohetekotzat hartzen.
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t aldiunean kohetea kontsideratzean, bertako partetzat hartuko dugu orduan erretzen ari
den erregaia, zeinaren masa –dm izango den, dm koheteak At tartean irabaziko (izatez,
galduko) duen masa izanik. Kohetearen (eta t aldiuneko sistema osoaren) momentu
lineala honako hau izango da:
p = mv.
t+dt aldiunean erregaia gas bihurturik egongo da jadanik eta ez da kohetearen partetzat
hartuko. t aldiuneko sistema osoaren momentu lineala ondokoa izango da:
p + dp =

+ dm)(v + dv) + (–dm)(v +V)1,

Orain sistema honetan + dm) masadun kohetea eta (–dm) masadun gasa ditugu.
Denetara dt tartean sistema osoak irabazi duen momentu lineala, aurreko bi adierazpenen
kenketaz lor daiteke, eta honakoa da,
dp = mdv – Vdm,
zeina F kanpo-indarraren ondorio baino ezin daitekeen izan,
dv dm
dp
.
F=— =m—–V
dt
dt
dt
Ekuazio hau beste modu honetara idazteko ohitura dago,
F + riN = mV,
hots, nolabait kontsideratu egiten da, gasen eraginak indar gehigarri bat egiten duela, mV
baliokoa, bultzada sorterazten duena hain zuzen.
Aurreko ekuazio hori integratu egin daiteke F ezagutuz gero. Adibidez, kanpo-indarrik
ez badago (grabitatearen eragina arbuia daitekeen espazioalde batetan, kasu), F = 0 da, eta
orduan
V dm = mdv,
eta V konstantea dela jorik, kohetearekiko gasa etengabe abiadura berberaz ateratzen bait
da,
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v = V1nm+C.
Hasierako baldintzak v(0) = v„ eta m(0) = m o baldin badira,
m
v — v o = V ln— .
mo
Demagun, esate baterako, kohetearen egituraren masa Mo dela eta erregaiaren masa M
(hasieran), hau da, nzo = Mo M. Beraz, erregai osoa gastatzean har dezakeen
abiadurarik handiena, ondokoa izango da:

v„,„ = v„ — V ln 1 + —
\ Mo
Bestalde, kontutan hartu behar da ezen v eta V abiadurek aurkako norantza dutela. v o = 0
eginik, koheteak V baino abiadura nahiko handiagoa hartu behar badu, M >> M„ izan
behar dela dakusagu. Arrazoi horregatik, koheteak faseka erretzen dira, fase bakoitzean
aurreko adierazpeneko muga gainditu ahal izateko (traba baino egiten ez duen egiturako
masa bazterturik, azken batez).
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2.9. ARIKETAK
1.- Demagun partikula baten gainean eragiten ari den indarra ondoko eran jar daitekeela:
a)

F(r,t) = f (r)g(t),

b)

F(r,t) = f (r)g(t),

c)

F(r,r) = f (r)g(r),

Zein kasutan dira integragarriak higiduraren ekuazioak?
2.- Sistema baten jatorritik projektil bat jaurtiki da v „ abiaduraz eta horizontalarekiko
angelua osotuz. Kalkula ezazu projektil horrek jatorritik pasatuz horizontalarekiko ,(3
angelua ( p< a) osotuko duen zuzena gurutzatzeko behar duen denbora.
3.- Projektil bat v o abiaduraz jaurtiki da eta h altuerara dagoen plano horizontal berean
d distantziara dauden bi puntutatik pasatzen da. Froga ezazu ezen, kainoia irispide
maximoa lortzeko moduan jartzean, puntuen arteko distantzia ondokoa dela:
d=

v

– 4 gh .

g

4.- Partikula bat bertikalki eta gorantz jaurtiki da u o hasierako abiaduraz. Baldin eta
marruskadura-indarra aldiuneko abiaduraren karratuaren proportzionala bada,
orduan partikulak hasierako puntutik berriro pasatzean izango duen abiadura,
0

ll 1)
v–

v(2,

+ v2f

dela frogatu behar da, non v f azken muga-abiadura den.
5.- m masadun partikula bat pausagunetik abiatu da eremu grabitatorio konstante
batetan. Marruskadura-indarra abiaduraren karratuaren proportzionala dela jorik
(hots, – kmv2 ), froga ezazu ezen vo abiaduratik v, abiadurara azeleratzean ibilitako
s distantzia honelaxe adieraz daitekeela:
s=

1
g – kvo2
ln
2k g – kv;
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6.- Partikula bat ingurune batetan higitzen ari da –mk(v 3 + a 2 v) marruskadu raindarraren eraginpean, non k eta a konstante positiboak diren. Froga ezazu ezen
hasierako abiadura edozein delarik ere, partikula ez dela sekula ;r12ka distantzia
baino urrunago joango eta gainera t --> denean soilik geldituko dela.
7.- Atmosferan erortzen ari den ur-tanta baten forma, esferikoa da. Hodei bat
zeharkatzean masa bereganatuz doa, bere zeharkako sekzioaren proportzionala cien
abiadura batez. Demagun hasieran erradioa duen tanta bat v„ abiaduraz sartu (121a
hodei batetan. Marruskadura-indarrik ez dagoela jorik, froga ezazu ezen
a) Erradioa denborarekin linealki hazten dela.
b) ro arbuiagarria denean, hodei barnean abiadura denborarekiko linealki hazt en
dela.
8.- Bi partikularen arteko erakarpen-indarra

f,, = k (r„,_ - r, ) - r (r, - )
VO

da, non k konstantea den, v„ abiadura konstantea eta r

-

r, .

Kalkula ezazu

sistemaren barne-momentu angeluarra.
Zergatik ez da kantitate hori anulatzen? Sistema hori kontserbakorra al da?
9.-

Froga bedi ezen sistemaren jatorritik jaurtikiriko projektil batek jatorriarekiko duen
momentu angeluarrak denborarekiko duen aldaketa, indar eragileak jatorriarekiko
duen momentuaren berdina dela.

10.- Baldin eta projektil baten jatorriarekiko distantzia etengabe hazten bada, lor ezazu
horizontalarekiko hasieran eduki duen angelu maximoa, marruskadurarik ez dagoela
kontsideratuz.

Lagrange-ren ekuazioak

65

3. gaia
Lagrange-ren ekuazioak

Aurreko gaian ikusi dugunez, experientzian oinarriturik eta bertan aipaturiko mugen
barnean, Newton-en Mekanikak zuzenki adierazten ditu partikulen konportamoldeak.
Beraz, nahikoa da higidura Newton-en bigarren legearen arauera deskribitzea; eta, izatez,
higidura oso korapilatsua ez bada, higidura-ekuazioak ere ebazteko modukoak izan
daitezke. Hala ere, gehienetan ekuazioak erabiltzea zail samarra izan daiteke. Esandakoa
are korapilatsuago bihur daiteke, higidura mugatzen duten loturak baldin badaude, zeren
orduan lotura-indarrak ere kontutan hartu behar bait dira, eta zer esanik ez, higiduraekuazioak ebazteko, indar guztiak ezagutu behar bait dira.
Oztopo praktiko horiek gainditzeko, bestelako metodoak asmatu dira. Dena den, argi
utzi behar da metodo hauetan ez direla lege berriak erabiltzen, baizik eta Newton-en
Mekanikaren barnean daudela eta beraren legeen baliogarritasunak zutik dirauela.
Honelatan, ba, gai honetan lortuko ditugun Lagrange-ren ekuazioak Newton-en
ekuazioen baliokideak dira. Fisikaren kontzeptuari dagokionez eduki berbera duten arren,
abantaila praktikoak edukiko dituzte baldintza egokietan, eta zubi modura egingo dute
Hamilton-en printzipioarekin lotzeko.
3.1. LOTUREN SAILKAPENA
N partikulaz osoturiko sistema baten posizioa erabat zehazteko, N posizio-bektore (r,)

edo eta 3N koordenatu Gx-„ y, ,z, finkatu behar ditugu aldiune bakoitzean. Higidurarako
inolako mugarik ez bageneuka, hortaz, 3N askatasun-gradu geneuzkake. Baina hori ez da
gehienetan hon-ela izaten. Mota desberdinetako erlazioak egoten dira koordenatu horien
artean, hurrengo lerroetan nolabait sailkatuko ditugunak. Edozein kasutan, mota
desberdinetako sailkapenak egin daitezkeela esan behar da, sailkapenerako erizpidearen
arauera.
Lehenengo maila batetan, lotura-baldintzaren forma matematikoa kontutan hartuz,
lotura holonomoak dauzkagu. Lotura holonomoen kasuan, baldintza posizio-bektoreak

eta denboraren funtzio batez adieraz daiteke, honelaxe hain zuzen:
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h(r, ,t) = 0.

(3 - 1)

Ostera, adierazpenean partikulen abiadurak ageri badira edota erlazioa inekuazio batez
adierazten bada, lotura ez-holonomoa deritzogu, honelakoa denean adibidez,
hfr, ,

= 0,

(3 - 2)

h(r„i- ,,t)  0.

(3 - 3)

Zenbaitetan interesgarria izaten da azpisailkapen berezia egitea, denborarekiko
menpekotasuna explizituki agertzen den ala ez kontutan hartuz. Horrela, denborarekiko
menpekotasunik agertzen ez duteneko loturei, lotura egonkor edo eskleronomoak deritze,
alegia, aurreko adierazpenetako h funtzioa
dh

dt

=0

(3 - 4)

motakoa denean. Bestetik, menpekotasun hori explizituki agertzen dutenekoei, lotura
higikor edo erreonomoak deritze. Orduan,
dh

dt

 0.

(3 - 5)

Ba da beste erizpide oso baliagarri bat, lotura-indarrek egiten duten lan birtualari
buruzkoa hain zuzen. Hurrengo atalean ikusiko dugunez, lan birtual hori honelaxe
adierazten da:
(3 - 6)

IF,") ,5 r, ,
•

non

F,(1)

loturaren kausaz i partikulan egiten den indarra den eta

8r,

beraren

desplazamendu birtual infinitesimala. Honelatan, ba, lan birtuala nulua denean, lotura
idealak ditugula esan ohi da, hots, marruskadurarik gabeak, eta bestela, lotura ez-idealak.
Bestelako sailkapenik ere egin daiteke, adibidez lotura-baldintza berdintza batez –lotura
bilateralak, (3-1) eta (3-2) bezala)– edo inekuazio batez –lotura unilateralak, (3-3)
adibidez– adierazten diren kontutan hartzean lortzen dena. Dena den, gehien interesatzen
zaizkigunak lotura holonomo idealak dira; beraz, bestelakorik esaten ez dugun bitartean,
halako loturak dituzten sitemak aztertuko ditugu. Horrela ez denean, expreski jakin
eraziko dugu.
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3.2. KOORDENATU OROKORTUAK
Demagun N partikulaz osoturiko sistema bat dugula eta beraien artean (3-1) erako k lotura
holonomo ditugula. Argi dago, 3N koordenatuak ez direla denak independenteak izango,
eta, izatez, guztiak 3N — k koordenaturen bidez adierazi ahal izango ditugula, k loturabaldintzak tartean direlarik. Horregatik, sistemak n= 3N — k askatasun-gradu dituela
esaten da.
Aipaturiko baldintzetan sistemaren egoera aldiune bakoitzean erabat definitzen duen n
kantitateen multzo bat baldin badugu, ikurren bidez adieraziko duguna,
multzo horrek koordenatu orokortuen sistema osotzen duela diogu. Beraz, sistemaren
eboluzio denborala aztertzeko, nahikoa izango dugu, q,(t) funtzioak ezagutzea.
Koordenatu orokortuak aukeratzeko ez da muga berezirik jartzen. Ez dira zertan
koordenatu errektangeluar, zilindriko edo esferikoak izan behar. Ez da ezer esaten
kantitate horien dimentsioari buruz, eta, beraz, luzerak zein angeluak edota energiaren
dimentsioak dauzkaten magnitudeak izan daitezke. Baldintza bakarra, beraien bidez
sistemako partikulen posizioa erabat definitzea da, loturak kontutan harturik noski.
Honetaz ohar bat egin behar da. Normalean koordenatu orokortuen kopurua askatasungraduen kopuruaren berdina da, eta orduan koordenatu orokortuen sistema propioa dela
esan ohi da. Hala ere, batzutan koordenatu orokortu gehiago hartzea komeni izaten da,
gero lotura-ekuazioen bidez lotura-indarrak lortu ahal izateko; orduan sistema inpropioa
dugu.
Partikula-sistema bat deskribitzeko mota desberdinetako koordenatu orokortuen
multzoak aukera daitezke (infinitu multzo, izatez), eta praktikan higidura-ekuazio ahalik
eta sinpleenak emango dituztenak aukeratzea komeni zaigu. Zoritxarrez, ez dago arau
orokorrik koordenatu orokor egokienak aukeratzeko, eta experientziaz garatzen den senaz
baliatu behar da problema bakoitzean.
Berriro ere hasierara itzulita, demagun aukeraturik dugula koordenatu orokortuen
sistema. Orduan, definizioaren arauera, ondoko transformazio-ekuazioen bidez adierazi
ahalko ditugu partikula guztien posizio-bektoreak, (3-1) erako k loturak inplizituki
kontutan harturik:
ri = ri (q i ,t),

(i = 1,...,N; j =1,...,n).

(3 - 7)

Honela, partikula-sistemaren egoera n dimentsiotako espazio batetako puntu baten
bidez adieraziko dugu, dimentsio bakoitza q koordenatu orokortu bati dagokiolarik.
Espazio horri konfigurazioen espazioa deritzo, eta sistemak denboran zehar duen
eboluzioa, espazio horretako kurba baten bidez adieraziko da.
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3.3. D'ALEMBERT-EN PRINTZIPIOA
Erreferentzi sistema inertzial batetan, partikula-sistemako puntu bakoitzaren higiduraekuazioa honelaxe idazten da:
F

=

(i =- 1,..,N).

(3 - 8)

Oraingoan i partikularen gaineko indarrak bi multzotan banatuko ditugu: Batetik indar
eragilea F,( ' ) eta bestetik lotura-indarra F» ) . Kontutan har, banaketa hau aurreko gaian
egindakoaren desberdina dela, han kanpo- eta barne-indarrak banatu bait genituen. Dena
den, arazoa sortzen zaigu, gehienetan lotura-indarra ezagutzen ez dugulako, edo higidura
ezagutu ondoren soilik kalkula dezakegulako. Arazo hori gainditzeko, indar horiek
eliminatzen saiatuko gara, desplazamendu birtualen bidez.
Desplazamendu birtual infinitesimalak, sistemako partikulen aldaketa suposatzen du,
baina sistemak aldiune batetan dituen indar eta loturekin bateragarria izanik. (5r, ikurraz
adierazten da, dr, desplazamendu ei-realetik desberdintzeko, azken hau dt tartean gertatzen
delarik. Desplazamendu birtuala, ordea, ez da denboran gertatzen, eta St = 0 da.
D'Alembert-en printzipioa desplazamendu birtualei dagokie. Printzipio hori lortzeko
lehenengo pauso modura, (3-8) era honetara idazten da,
F, – to, = 0,

(i = 1,..,N),

(3-9)

horrela Dinamikako problema Estatikako batera laburturik nolabait, partikula bakoitza
partikularekin loturik doan erreferentzi sistema ez-inertzialetik aztertuz, horretarako inertzi
indarra

gehituz (arazo hau sistema ez-inertzialen dinamika aztertzean sakonduko

dugu).
Ondoren, (3-9) adierazpenetako ekuazio bakoitza berari dagokion partikularen
desplazamendu birtualaz eskalarki biderkatuz eta partikula guztietarako batura eginez,
N
0,

(3 -10)

i = 0•

(3 - 11)

eta indarren banaketa eginez,

(F,( e)F(I)).
i=1
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Besterik esaten ez den bitartean, lotura-indarrek lan birtualik egiten ez duteneko kasuak
aztertuko ditugu soilik, hau da, lotura idealak kontsideratuko ditugu (marruskadura
dagoeneko kasuetarako metodo berezia prestatu beharko dugu). Lotura idealekin

IF,(" •31-, =0

(3-12)

1=1

da, eta, ondorioz, D'Alembert-en printzipioa lortuko dugu,
N

I(Fi`e)—pi)•(5r, =0,

(3 -13)

bertan indar eragileak soilik kontsideratu behar ditugularik eta lotura-indarrak
formulaziotik kendu ditugularik, hasierako oztopoa gainditurik. Diogun ezen (3-13)-ko
baturako osagaietan ageri diren (F, ( ' ) — gaiak ez direla nuluak kasu orokorrean,
lehengo (3-9) adierazpenean gertatzen zena ez bezala. Arrazoia 4:5r, independenteak ez
izatean datza, tartean loturak bait dira.
D'Alembert-en printzipioa Estatikako problemekin ere erabil daiteke. Horretarako
= 0 egitea besterik ez dugu behar, eta ondorioz hauxe dugu:

Fi(e) •

3r, = 0.

(3- 14)

1=1

Liburu askotan Estatikako emaitza horri lan birtualen printzipioa deritzo.
3.4. LAGRANGE-REN EKUAZIOAK

D'Alembert-en printzipioaren bidez lotura-indarren arazoa gainditu eta gero, goazen orain
desplazamendu birtualak koordenatu orokortuen bidez adieraztera.
Lotura holonomoak edukirik, elkarren independenteak diren n koordenatu orokortu q
aukeratuko ditugu. (3-7) transformazio-ekuazioetan oinarriturik,
r, = ri (qi ,t),

(i = 1,..,N; j = 1,..,n),

dugu eta deribazioz,
dr

dr =
I

dr
dt

dq + = dt,

(3 -15)
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edo abiadurak
;

v" ari
=

A,

(3-16)

dqidt

dira eta desplazamendu birtual infinitesimalak,
or =

(3 - 17)

öq']'
i=1

lor ditzakegu ((St 0 bait da). Beraz, emaitza hauek erabilirik, ikus dezagun nola
geratuko diren D'Alembert-en printzipioko gaiak.
N

N
F,"`•) •

8r, =

i=1

dr.

( "

` )(Sq i
dq

r

\

N

i=i

dr

F';')

Fi c

\

=1,Qi(5q i , (3 - 18)

aq;

.i=i

horretarako indar orokortuak definiturik,
dr

Q

(3 -19)

dq

Esan behar da ezen g koordenatu orokortuek nahitaez luzerak izan behar ez duten bezala,
indar orokortuaren osagaiek ez dutela zertan indar dimentsiodunak izan beharrik. Esan
daitekeena da, ordea,

Q i c5g

biderkadurak lanaren dimentsioak dauzkala.

Bigarren gaiarekin antzera egin dezakegu:
N

N

I l.)/ • 6r;

ar.

"

•
i=1

j=1

.i=1

i=1

dr
dqi

q.

(3 - 20)

Azter dezagun parentesiaren bameko gaia, lehenik ondoko aldaketa eginik,

m,

ar
' =

,

1

.
mr

dt

dr
'

m,

dq,

.
r
'

d ar,
dt dq

(3-21)

Bestalde,
(
dt

da, eta (3-16) ekuaziotik,

"
",

d`r.

qk +

gk d g

d'r

ataqi

(3 -22)
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(
dq ,

d 2 r,

v''

dt

d2r,

(3 - 23)

dq,dq,q1+ dq,dt.

Beraz, azken biak konparaturik,
d

dr,

dr

dt ^ aq ri

\

= dv

dq,,dt

(3 - 24)

dq,

Halaber, (3-16) ekuaziotik ondorio hau atera dezakegu:
dv

ar

=

(3 - 25)

aq,.

Azken bi emaitzak (3-21) adierazpenera eramanez,

i =1

dr

d

d qi

dt

m

V

dv,

d vi

Mi v

d:7/

(3 - 26)

aqi

Bestetik, energia zinetikoa ohiturazko moduan definituz,
1

T

•

v

(3 - 27)

i=1

(3-26) adierazpena honelaxe idatz daiteke:

i =1

dr =

d d

dqi

dt

d
m,V;-

2

j
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dq,2

d dT dT
dt ^ a 4 ii

M

(3- 28)

dq,

eta (3-20)-ra eramanez,

•
i -1

dr

d dT dT
=
=1

dtdqi
;

5q,.

(3 - 29)

Azkenean honelaxe geratuko zaigu D'Alembert-en printzipioa:
dT
dq

ln

(3 — 30)
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guztiak elkarren independenteak direnez gero,

Baina hemen ageri diren

desplazamenduak ere edonolakoak eta elkarren independenteak dira eta, ondorioz,
D'Alembert-en printzipioa bete dadin, ondoko ekuazioak bete behar dira, aurreko
adierazpeneko biderkatzaile guztiak anulatu behar bait dira:
dT
d dT
dq
dt \ dc:// j

,

(3- 31)

=

Ekuazio hauei Lagrange - ren ekuazioak deritze batzutan, nahiz eta izen hau normalki
eremu kontserbakorren kasuan erabiltzen den. Beraz, aurrera eginez, ikus dezagun zer
gertatzen den indar eragileak kontserbakorrak direnean, hots, V energia potentzialaren
gradiente modura defini daitezkeenean, era honetara,
F';' ) = –V,V,

(3 - 32)

non V, horrek i partikula dagoeneko puntuan kalkulaturiko gradientea adierazten duen.
Horrela denean, indar orokortuak honako hauek izango dira:
dr

Qi=1,F,``')

'

V

dr.

'

aqi
N

Qi = L

d17

i+

dV .

al/

dy,

dzi

j+

z dV
Qi =

k

z dx

dV dy,

dx; dq idyi dq

i+

dy
aq,

j+

dz
dq,

dV

(3 -33)

dzi dqi

Bestalde, V = V(r) denez gero, (3-7) transformazio-ekuazioen bidez V = V

) dugu

eta, ondorioz, (3-33)tik,
dV

(3 - 34)

aq,.

(3-31) ekuazioetara itzulirik,

dt (9q i

dT

dV

dqi

dq;

(j =1,..,n),

(3 - 35)
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73

eta V potentzialak abiadura orokortuen menpekotasunik ez duenez, honelaxe idatz
dezakegu.
d d(T – V)
dt
(4,

d(T –V)
dq,

=

(3 - 36)

Hona iritsita, lagrangearra deritzon funtzioa definituko dugu,
L

T –V ,

(3 - 37)

eta beraren bidez honelaxe geratuko dira (3-36) ekuazioak:
d dL
t

dL
= 0,
dq,

(j

= 1,..,n).

(3 - 38)

Ekuazio hauei Lagrange-ren ekuazioak deritze, J.L. Lagrange-k aurkitu bait zituen 1788.
urtean (Euler-Lagrange-ren ekuazioak ere deritze). Denetara, bigarren ordenako n ekuazio
diferentzial dira, hots, askatasun-graduen kopuru bera. Definitutako L funtzioan,
koordenatu orokortuak, abiadura orokortuak eta denbora ager daitezke, hau da,
L = L(q

, ,t).

(3 - 39)

Gogoratu egin behar da, ezen Lagrange-ren ekuazioak baliagarriak izan daitezen, loturek
holonomo eta idealak izan behar dutela eta bestalde indarrak potentzial batetatik eratorri
behar direla. Aldi berean gogoan izan, L funtzioan dagoen energia zinetikoa, partikulasistemak erreferentziako sistema inertzial batetan neurturikoa dela, orduan bait dauka
balioa D'Alembert-en printzipioko p delakoak.
Jarraitutako prozesuan argi ikus daitekeenez, Lagrange-ren ekuazioak zuzenki lortzen
dira Newton-en ekuazioetatik eta, hortaz, bi ekuazio-mota horiek elkarren baliokideak
dira. Argi geratzen da, halaber, Lagrange-ren Dinamika ez dela teoria berri bat, eta soilik
higidura-ekuazioak aztertzeko metodo edo prozedura desberdina baino ez dagoela bertan.
Dena den, prozedura berri horrek zenbait abantail praktiko dauzka, hurrengo lerroetan
ikusiko dugun modura.
Newton-en formulazioaren oinarri nagusia partikula-sistemaren gainean eragiten duten
indarretan finkatzen den bitartean, Lagrange-ren ekuazioetan ez dira indarrak zuzenki
ageri, energia zinetikoa eta potentziala baizik. Indarra magnitude bektoriala denez, oso
kontuz ibili beharko dugu koordenatuen transformazioak egitean. Edozertara, energia
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magnitude eskalarra denez (ardatzen translazio eta biraketa espazialarekiko), Lagrange-ren
ekuazioen aldaezintasuna bermaturik egongo da koordenatuen aldaketetan. Ez hori soilik;
jadanik ez gara ohiturazko sistema ortogonolak erabiltzera mugatuta egongo, eta
koordenatu orokortuek definitzen duten konfigurazio-espazioan arituko gara, problema
bakoitzean komeni diren koordenatuak aukeratuz. Bertan Lagrange-ren ekuazioak
eragiketa eskalarrak eginez lortuko dira.
Bestalde, arlo batzutan ez da posible izaten indarraren adierazpena era explizituan
ematea, baina hala ere energia zinetikoa eta potentziala eman daitezke. Holako kasuetan,
Lagrange-ren metodoa erabili beharko da, noski. Arrazoi honegatik sistema kuantikoetan
honelako metodologia erabili beharko da (Hamilton-en printzipiotik abiatuz, hurrengo
gaian ikusiko dugunez).
3.5. ESTATIKA ANALITIKOA. TORRICELLI-REN TEOREMA
Lagrange-ren ekuazioek sistema mekanikoaren dinamika zehazten digute, eta horien bidez
sistemaren higidura lor dezakegu. Baina zer gertatuko da sistema mekaniko baten oreka
aztertzean, hots, beraren estatika? Zeintzu baldintzatan egongo dira geldi sistemako
partikula guztiak? Zer forma izango dute orduan Lagrange-ren ekuazioek?
Izatez, erabilitako metodo berberaz balia gaitezke, partikulak orekan daudela jorik;
hots, = 0 egin beharko dugu (3-8) adierazpenean. Ondorioz D'Alembert-en printzipioa
(3-14) eran geratuko zaigu, lehenago azaldu dugun bezala, lan birtualen printzipioa lortuz,
baina estatikarako. Dena den, ez gaitezen horretan gera, eta segi dezagun aurrera metodo
analitikoarekin. Hain zuzen, lehengo prozesu berberari jarraiturik, (3-15) eta (3-19)
kontutan hartuz, lan birtualen printzipioa honelaxe geratuko zaigu:

1, Qi

= 0,

(3 - 40)

(=I

baina orain 45. horiek elkarren independenteak direnez –(3-14) adierazpenean ez bezala,
non horiek ez diren zertan nuluak izan behar–, aurreko printzipioa bete dadin indar
orokortu guztiak anulatu behar dira,
Qi = 0,

(j = 1,..,n),

(3-41)

eta ondorioz, Estatika Analitikoa honetara laburbil daiteke: "Errefrrentzi sistema inertzial
batetan sistema mekaniko bat orekan egon dadin indar orokortu guztiak anulatu egin behar
dira" .
Azterketa honetan aurreranzko pauso bat eman dezakegu, eragiten ari diren indarrak
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kontserbakorrak direnean. Orduan (3-34)-ren arauera,

(j = 1,..,n),

(3 - 42)

dugu. Kasu honetan gaudelarik, demagun Lurraren gaineko grabitatea aztertzen ari garela,
hau da, gorputz arrunten estatikan gabiltzala. Orduan partikula bakoitzaren gainean egiten
den indar eragilea, pisua da, hots,
Fi(e) = —m, gk,

(3 - 43)

V =Im,gz,.

(3 - 44)

eta potentziala,

i=1

Dena den, grabitate-zentruaren koordenatua (z„) eta sistema osoaren masa (M) kontutan
harturik,
V = Mgz,

(3 - 45)

da eta hau (3-42) adierazpenera eramanez,
az, =

dq,

'

(j = 1,..,n).

(3 - 46)

Azken emaitza horri Torricelli-ren teorema deritzo, eta honelaxe azal daiteke:
"Grabitatearen eremuaren eraginpean dagoen sistema mekanikoaren oreka-posizioan,
grabitate-zentruaren z„ koordenatuak maximo edo minimo bat du koordenatu
orokortuekiko".
Adibide modura, hurrengo 3.1. irudian adierazitako makilarena jar dezakegu. Makila
hori marruskadurarik gabe dago apoiaturik mahai baten ertzean eta horma batetan; eta
beraren oreka-posizioa lortu nahi da, makila plano bertikalean dagoela jorik.
Argi dago, kasu honetan esandako baldintzak betetzen direla. Makila plano bertikalean
dagoelarik, koordenatu orokortu bakarra dugu, 6 angelua, berau zehazturik partikula
guztien posizioak zehaztuta geratzen bait dira (solido zurruna bait da). Grabitatezentruaren z„ koordenatua 6 angeluaren bidez emanik,
Z

G

=

1
—sin — atani9
2
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a

3.1. irudia. Plano bertikalean dagoen mak ilaren orekaren azterketa.
Loturen kausaz, koordenatu orokortu bakarra du, B angelua.

da eta hortik,
dz GI
= cos 0
= 0 --> cos' 0= 2a
de 2
1
cos2 0
hots, oreka-posizioa

0=

ar cos 2a \--3
/

baliorako gertatuko da.
3.6. ABIADURAREN DEPENDENTZIA DUTEN POTENTZIALAK

(3-31) ekuazioak edonolako indar eragileren kasurako aplikagarriak direla kontutan
harturik, esangura arruntean kontserbakorrak ez diren indarrak ere Lagrange-ren
formalismoan azter daitezke. Demagun, adibidez, indar orokortuak U(q,,q,,t) funtzio
batetatik ondoko eran erator daitezkeela:

Q, =

d dU
dt (9q,

dU
dq,.

(3 - 47)

Kasu horretan (3-31) ekuazioa honelaxe geratuko da,
d dT
dt \ dq,

dT
aq

d dU \
dt \. dq

dU
dq

(j= 1,..,n),

(3 - 48)
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eta lagrangearra honelaxe definiturik,
L

–U ,

(3 - 49)

berriro ere Lagrange-ren ekuazioak dauzkagu, hau da,
d dL
dt da

dL
dqi

0,

=

(j =1,..,n).

(3 - 50)

Erabilitako U funtzioari potentzial orokortua deritzo. Dena den, ez da pentsatu behar
aurkeztutako funtzio hau ariketa edo kuriositate matematikoa besterik ez dela. Hain zuzen
ere, indar elektromagnetikoa Lagrange-ren ekuazioen bidez aztertzeko modua eskaintzen
digu. Azalpenik emango ez badugu ere (horretarako Goldstein-en liburua kontsulta
daiteke, 26. orrialdea), diogun ezen Lorentz-en indar elektromagnetikoa honelaxe azal
daitekeela

F

=

dU
dt

du
dx,

non

,

(k = 1,2,3),

e
U = e – –A r

den,

(3- 51)

(3 - 52)

bertan potentzial eskalarra eta A potentzial bektoriala direlarik, e partikularen karga
elektrikoa eta c argiaren abiadura (unitateak c.g.s. sisteman daude).
3.7. INDAR IRAUNGIKORRAK. RAYLEIGH-EN FUNTZIOA

Berriro ere (3-31) ekuazioetara itzuliko gara, bertan indar iraungikorrak ere
kontsideratzeko. Aurretik aztertu ditugun kasuak baino orokorragoa den problema
batetan, indar eragileak bi multzotan bana ditzakegula joko dugu, batetik U potentzialetik
(arrunt edo orokortua) erator daitezkeenak, F u , eta bestetik indar iraungikorrak, F D , hau
da, marruskadurarekin zerikusirik dutenak. Hortik aparte loturak holonomo eta idealak
dira. Beraz,
= FiU FiD ,

da eta

(i = 1,..,N),

(3 - 53)

indarrak lagrangearreko U potentzial orokortuaz adieraziz, honelaxe idatz

ditzakegu (3-31) ekuazioak,
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d d L d L
dt da
non

D
=Q ,

(j =1,..,n),

(3-54)

(j

(3 - 55)

q
"

dr

,=,

d q,

qD = F D •

azken hauek indar iraungikor orokortuak direlarik. Indar iraungikorrak mota
desberdinetakoak izan daitezke (solidoen artekoak, fluido baten barnekoak,...) eta, beraz,
kasuan kasuko azterketa egin beharko da. Hala ere, ba da behin baino gehiagotan ageri
den kasu bat, jarraian aztertuko duguna.
Demagun indar iraungikorrak partikularen abiaduraren proportzionalak direla, hots,
(3 - 55)

Fir,) = –k

Orduan indar horiek Rayleigh-enfuntziotik,F, erator daitezke ondoko modura,
(k 62. + k

F

+k

(3 - 57)

i=1
dF

FD

(3 - 58)

dvir'

edota sinbolikoki idatziz,
F,D = –V,F .

(3 - 59)

Horrela eginez, indar iraungikor orokortuak kalkula ditzakegu,
ar

=

(3 – 60)

V,F

,=,

dq

eta (3-25) kontutan hartuz,
= - 1, N7
i=1

dv.

=

dF

(3- 61)

Beraz, (3-54) ekuazioak honelaxe geratuko dira,

aL
dt da

d L dF
+
= 0,
dq dq,

(j= 1,..,n),

(3- 62)
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eta horrela kasu horretan indar iraungikorrekin ere erabil daiteke Lagrange-ren metodoa, L
eta F funtzio eskalarrak ezagutu ondoren.
Amaitzeko, Rayleigh-en funtzioaren esangura fisikoa aztertuko dugu. Hain zuzen,
indar iraungikorrek eginiko lana kalkulatuz, ondoko emaitza lortzen da,

dW" =1'," • dri =
i=
d W" = – , (1( v vf, +

1F,D
i=

•

vi d t,

I

+ vf,) -= –2F d t .

(3- 63)

Alegia, Rayleigh-en iraungipen-funtzioak indar iraungikorren kontra sistemak egiten duen
potentziaren erdia balio du:
dWs dW"
dt
dt

= 2F .

(3 - 64)

80

3.8. ARIKETAK
1.- Adieraz itzazu 3.2. irudiko makilak dituen loturak, zein motatakoak diren zehazturik.
Zenbat askatasun-gradu ditu?

3.2. irudia

2.- Lor itzazu, Oxy plano horizontalaren gainean beti bertikalki egonik errotatzen (eta
biratzen) ari den txanpon zilindriko baten lotura-ekuazioak (3.3. irudia).

3.3. irudia

3.- a) Lor ezazu plano bertikal batetan higitzen ari den pendulu sinplearen higiduraekuazioa.
b) Modu berean, pendulu konposatuarena.
Kasu bietan metodo lagrangearra erabiltzea eskatzen da, noski.
4.- Lor itzazu bilar-mahaiaren gainean irrist egin gabe higitzen ari den bolaren loturaekuazioak, zein motatakoak diren azaldurik (3.4. irudia).
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3.4. irudia

5.- Lor bedi 3.5. irudiko sokaren tentsioa, lan birtualen printzipioa erabiliz.

3.5. irudia

6.- Txirrikak masarik gabekoak direla jorik (3.6. irudiak), lor itzazu ondoko bi sistemen
higidura-ekuazioak, Lagrange-ren metodoa erabiliz.
/// ////

/// //////

•
q m2

3.6. irudia
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7.- Idatz itzazu puntu material baten higiduraren ekuazioak koordenatu zilindrikoetan,
metodo lagrangearra erabiliz.
Gauza berbera egin, baina koordenatu esferikoetan.

3.7. irudia

8.-

r

erradiodun esfera bat errotatzen ari da labainketarik gabe R erradiodun gainazal

zilindriko erdizirkularraren barnean. (3.7. irudia)
Lor itzazu lotura-ekuazioa. lagrangearra eta higidura-ekuazioa.

3.8. irudia

9.-

masa eta R erradioa dituen aro bat 1abainketarik gabe errotatzen ari da,
horizontalarekin a angelua osotzen duen planoan behera (3.8. irudia). Lor itzazu

m

Lagrange-ren ekuazioak.
Lor itzazu pendulu esferikoari dagozkion Lagrange-ren ekuazioak. Pendulu
esferikoa pisurik gabeko makila zurrun batetik eskegita dagoen masa puntuala da.
11.- Partikula puntual bat (m masaduna) plano batetan higitzen da F = –kr a-1 jatorrira
zuzenduriko indar zentral baten eraginpean, non k eta a konstanteak diren eta
a  0,a 

1 eta osoa den. Jatorrian potentzialak balio nulua duela jorik, eta

koordenatu orokortu egokiak aukeratuz, Lagrange-ren ekuazioak lor itzazu.
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12.- Pendulu baten makilan m masa bat sartzen da, iduneko baten garauen gisa, eta masa
hori malguki batez loturik dagoela, irudian adierazten den modura.
Lor itzazu lagrangearra eta higidura-ekuazioak.

3.9. irudia

13.- Partikula bat etengabe ari da higitzen, x ardatzaren inguruan abiadura konstantez
biraka dabilen plano batetan. Ez dago marruskadurarik.
Lor bitez beraren higidura adierazten duten ekuazioak.

3.10. irudia

14.- Lor ezazu, grabitatearen eraginpean eta bertikalki airetan erortzen ari den partikula
baten higidura-ekuazioa baldin eta marruskadura-indarren eragina
iraungipen-funtzio baten bidez adierazten bada.

2

ku 2

erako
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15.- 2m masako kutxa bat marruskadurarik gabe labaintzen ari da m masako prisma
errektangeluar baten gainean, une berean berau y = 0 plano horizontalean
marruskadurarik gabe irristatzen ari delarik.
a) Lor itzazu higidura-ekuazioak.
b) Lor ezazu kutxak oinarriraino jaisteko behar duen denbora, hasierako
aldiunean prismaren goikaldean eta pausagunean badago.

3.11. irudia

16.- Lor itzazu gainazal erdiesferikoan marruskadurarik gabe apoiaturik dauden 3.12.
irudietako sistema mekanikoen oreka-posizioak.

2R

2R

•••1

2/
7777 •

3.12. irudia

17.- 3.13. irudiko gorputzen kasuan, bai katilu erdiesferikoak eta bai makilak m masa
dute.
Lor bcdi sistcmarcn orcka-posizioa.
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3.13. irudia

18.- Lor bedi oinarriko kurbaren ekuazioa, marruskadurarik gabe bertan eta O iltzean
apoiatzen den makilaren oreka indiferentea izan dadin.

3.14. irudia

¢
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4. gaia
Bariazioen kalkulua

Gai honetan problema matematiko baten oinarriak aztertuko ditugu, bariazioen
kalkulua izenaz ezaguna denarenak hain zuzen. Izatez, aspaldi planteaturiko problema da,

zeren Newton-ek berak ere aztertu bait zuen 1687. urte inguruan. Geroago, Bernouilli
anaiek (1696) ere zenbait ekarpen egin zituzten eta Euler-ek bideratu egin zuen ebazpena
1744. urtean. Mekanika Analitikoaren garapenean garrantzi handia izan duten ondoko
zientzilariek ere ekarpen aipagarriak egin zituzten alboan adierazitako urteetan: Legendre
(1786), Lagrange (1788), Hamilton (1833) eta Jacobi (1837). Bestalde, matematikari
batzuren izena ere aipatu behar da, hala nola Dirichlet-ena eta Weierstrass-ena, berauek
arazoaren oinarri matematiko zorrotza finkatu bait zuten.
Bariazioen kalkuluaren azterketa egiten badagu, aurreko gaiko Lagrange-ren ekuazioak
printzipio bariazional batetik erator daitezkeela ikusteko da, Hamilton-en printzipiotik
prezeski. Oraingo gaian oinarri matematikoak jarri ondoren, hurrengo gaian Mekanikaren
formulazioa printzipio horretatik abiatuz finkatzen saiatuko gara, metodo horrek dituen
abantailak azpimarraturik. Bestalde, diogun ezen Matematikari dagokionez, metodo
bariazionalen baldintza beharrezkoak aztertuko ditugula soilik, baldintza nahikoak
horretaz bereziturik dauden liburuen kontsultarekin azter daitezkeelakoan.
4.1. BARIAZIOEN KALKULUA FUNTZIO BAKARRAREN KASUAN

Bariazioen kalkuluko funtsezko problema (kasu unidimentsionalean) y = y(x) funtzio bat
aurkitzea da, ondoko integrala,
J=

j:: f(y,Y;x) d x,

(4-1)

extremala izateko baldintzarekin, alegia, integral horrek balio maximoa edo minimoa
dy I dx da eta hemengo azterketan integrazio-mugak
eduki dezan. Aurreko integralean
finkoak direla kontsideratuko dugu, hots, (x„y,) eta puntuak finkoak direla eta bi

puntu horietatik pasatzen den kurba baten bila ari garela, hots, alboko 4.1. irudian
adierazten direnetako bat, zeinaren arauera integrala egitean balio maximoa (edo minimoa)
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lortuko den. Egia esan, ez da beharrezkoa integrazio-mugak finkoak izatea, eta bariazio
orokorragoak ere azter daitezke, baina maila honetan era horretako bariazioen azterketara
mugatuko gara.

4.1. irudia. Bi puntu finkoren arteko ibilbide bariatuak.

Definitutakof eta J horieifuntzionalak deritze, y(x) funtzioaren dependentzia bait dute,
eta alboko irudiko kurba bakoitzerako balio bat dute.
Aurkezpeneko hitzak esan ondoren, saia gaitezen y = y(x) kurba aurkitzen. Jarritako
baldintzetan, (x,y) grafikan kurba guztiek P, eta P, puntuetatik pasatu behar dute, eta
horien arteko bat aukeratu behar dugu, J extremala egiten duena prezeski. Horretarako, bi
puntuetatik pasatzen diren kurba guztiak modu parametriko sinple batez adieraziko ditugu,
jarraian ikusiko dugunez.

4.2. irudia. Bi puntu finkoren arteko kurben parametrizazioa.

Demagun, bilatzen ari gareneko kurba y = y(x) dela. ri(x) funtzio jarraia (eta lehen
deribatu jarraia duena) kontsideratuko dugu x, < x < x, tartean. Funtzio horrek
n(x,) = n(x,) = 0 baldintza beteko du gainera, baina hortik aparte edonolakoa izan
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daiteke, eta, beraz, r/(x) esatean, baldintza horiek betetzen dituzten funtzio posible
guztiak adieraziko ditugu. Esandakoaren arauera, ondoko eran adieraziko dugu
puntuetatik pasatzen den edozein kurba,

a

P, eta P,

parametroaren bidez:

y(x, a) = y(x) +

a ri(x).

(4 - 2)

Parametroak a = 0 balioa hartzean, y = y(x) kurba lortzen da,
y(x,0) = y(x)•

(4 - 3)

Beraz, P, eta P, puntuetatik pasatzen diren kurbak era parametriko honetan adieraziz,

J

integrala ere a parametroaren funtzio modura adieraz dezakegu,
f (y(x, a), y(x, a); x)d x ,

J (a) =

(4 - 4)

hemen
Y(x, a) =

d y(x a) .
dx

= y(x) + a ii(x)

(4 - 5)

delarik. Eta (4-4) integrala y = y(x) kurbarekin maximo edo minimoa egingo denez,
honako hau beteko da ri(x) funtzioa edonolakoa izanik,
dJ

da

= 0.

(4 - 6)

Berez, besterik gehitzen ez bada, baldintza hau beharrezkoa da baina ez da nahikoa. Dena
den, lan honetan ez dugu arazo hau gehiago sakonduko eta (4-6) adierazpenetik abiatuko
gara. Honelatan, ba, gara dezagun (4-6) baldintza. (4-4) adierazpena deribatuz,

da

sx2 / d f dy d f dY\
dx.
da+ ay d a

(4 - 7)

Integraleko bigarren gaian zenbait aldaketa egin ditzakegu ondoko deribatu gurutzatuak
berdinak direla kontutan hartuz:

d

d (d

=
(y(x)+ a ii(x)) =
da doc,dx ) d a

(4 - 8)
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eta dy I dx = n(x) delarik,
d ( yj d
= -, ( 11(x) ) = T1(x)=

(4 - 9)

dadxj

eta bigarren gaiaren zatikako integrazioa eginez, hots,
udv = uv jv du,
dy d (
da dx

df d dy [ df dy
dy dx “9a ) Las, da _ ,1

df dy d
da x

Hemengo lehenengo gaia nulua da, zeren dy I dx = ri(x) bait da eta

dx.

(4-10)

n(x, ) =r^(x2 ) = 0

bait dira.
Beraz, gaiak berrordenatuz, azkenean honelaxe geratuko zaigu (4-7) adierazpena,
dJ
da

d r d f\ d y ,

df

fr

dx dY

ay

aadx,

(4-11)

n(x)d x.

(4-12)

edo, nahiago bada, ri(x) funtzioaren bidez,

dJ

r[df

da

dy

d df-\

Lehenengo begirada batez, azken integral honek a parametroaren menpekotasunik ez
duela pentsa daiteke, baina kontutan hartu behar da y(x, a) funtzioak barnean daukala
menpekotasun hori. Dena den, (4-6) adierazpenaren arauera, interesatzen zaiguna

a=0

egitean lortzen dena da. Orduan y(x,0) = y(x) denez integrakizunean ez dugu a-ren
menpekotasunik, hots, bertan ageri den y hori, bilatzen ari gareneko y(x) ebazpena da,

dJ

da

=0=
a=0

d f d ( d f\

dy dxdY,

n(x)d x,

(4 -13)

eta n(x) funtzioa edonolakoa denez, integral hori nulua izan dadin, integrakizuna anulatu
egin beharko da, hots,

af d df _o
dy dx

(4 -14)
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Ondorioz, (4-14) ekuazioa guk aurkitu nahi dugun y(x) funtzioak bete behar duen
baldintza da, eta, era honetan, hasierako problema bariazionaletik honako ekuazio
diferentzial baliokide honetara iritsi gara. Ekuazio hori, oro har, Euler-en ekuazioa deritzo
bera izan bait zen lortu zuen lehena, 1744. urtean. Mekanikaren arloan Euler-Lagrangeren ekuazioa deritzo edo, soil-soilik, Lagrange-ren ekuazioa.
(4-14) ekuazioa, izatez, bigarren ordenako ekuazio diferentziala da. Berau ebatziz,
muga-baldintza modura y(x) funtzioa 13,(x,,y,) eta P2 (x2. , y2 ) puntuetatik pasatu behar
dela kontutan hartuz, y(x) funtzioa lor dezakegu, hain zuzen, J funtzionala extremala
egiten duen funtzioa.
4.2. BARIAZIOEN KALKULUA ZENBAIT FUNTZIOREN KASUAN
Aurreko atalean bariazioen kalkuluko kasurik sinpleena aztertu dugu, baina gehienetan,
y(x) funtzio bakarra eduki ordez, lehengo funtzionalean x aldagaiaren funtzio diren n
aldagai ditugu, y i (x), elkarren artean independente direnak. Hots, era honetako integrala
dugu,
J=

non .5?,

2

f(y,(x),Y i (x);x)d x, (j = 1,..,n),

(4 -15)

dy I dx den. Zer esanik ez, integral honek y i (x) funtzioen dependentzia du.

Lehen bezala, integrazioaren mugak (1 eta 2 puntuak) finko utziz, hots ,x2 , y i (x,) eta
y i (x2 ) finko utzirik, J integrala extremal egiten duen bidea, hau da, y i (x) funtzioek
adierazten duten bidea aurkitzen saiatuko gara.
Funtzio bakarreko kasuan erabilitako metodoaren antzekoaz baliatuko gara. Lortu
behar ditugun funtzioak ezagututzat hartuz, y i (x), eta edonolako n funtzio hartuz,
(lehengo baldintza berberekin, hau da, rl (x,) =

(X2 ) = 0

eta jarraitasun-baldintzekin),

ibilbide aldatuak honelaxe idatz daitezke a parametro bakarraren bidez:
yi (x,a)= y i (x)+ a
non

y i (x,0) = y i (x)

(4 -16)
den.

(4 -17)

Aurreko ataleko garapen berberaz, emaitza honetara helduko gara,
dJ
a

f

Ld f
dy,

d

c9f

i (x)d x ,

(4 - 18)

eta hemen, 7.1 (x) horien aldaketak elkarren independenteak direnez, a = 0 denean (4-18)
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adierazpena nulua izan dadin, beharrezkoa da parentesi arteko adierazpen bakoitza
anulatzea, hots:
df d rdf
=0
dyi dxdYi

(j = 1,

n).

(4 -19)

Honela bigarren ordenako n ekuazio diferentzialetako sistema lortzen da. Ekuazio hauek
muga-baldintzetan finkaturiko hasierako baldintzekin ebatziz, y i (x) funtzioak lortzen
dira. Zer esanik ez, ekuazio hauei ere Euler-Lagrange-ren ekuazioak deritze.
4.3. BARIAZIOEN KALKULUAREN NOTAZIO LABURTUA
Bariazioen kalkuluaren arloan lan egitean, ohitura dago notazio laburtua erabiltzeko.
Horretarako lehenik eta behin (4-11) adierazpena honelaxe idatzi behar da:
dJ
d x=
d a

X2

df d 7df
dy dxdy

dy
dadx.
d a

(4 - 20)

Puntu honetan S ikurra sartuko dugu, ondoko definizioa duelarik,
8 .1
8

dJ
da

da,

(4-21a)

a.0

(9Y
da,
—
da 0,0
x= 0,

eta berdin egin daiteke beste edozein funtziorekin.

4.3. irudia. S eragilearen esangura geometrikoa.

(4 - 21b)
(4-21c)
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eragilearen esangura geometrikoa 4.3. irudian adierazi da. Definiziotik bertatik eta
hartutako a parametroaren forma kontutan harturik, S eragileak deribatuek bezala
jokatzen duela esan dezakegu, azken batez diferentzial bat bait da.
Honelatan, J integrala extremala izatearen baldintza modu honetara idatziko da,
x,

SJ

1(y,5,;x)dx= 0.

=

(4 - 22)

Hasierara itzuliz, berriro ere lehengo prozesu berbera errepika dezakegu, baina
oraingoan S ikurra erabiliz. Hortaz, bariazioaren ikurra integralaren barrura eramanez
(gure kasuan integrazio-mugak ez bait dira bariazioarekin aldatzen),
<5.1 = f

z

(4 - 23)

dx,

eta Sx = 0 dela kontutan hartuz

(55, dx.

(5J =

(4 - 24)

Baina bestalde
yd
=
(6Y)
dx
dx

=

(4 - 25)

denez, (4-24)ra eramanez eta zatikako integrazioa eginez

SJ

Ídf
=

y_-)y
„
OJ =

45y+

df d
dydx

(Ôy) dx,

af d ( cOP
-

-

-

oyax.

dy dx c)5, j,

(4 - 26)

Hemen dagoen (5y bariazioa guztiz edonolakoa denez, extremal izateko baldintzak,
(5J = 0 delakoak alegia, (4-26) adierazpeneko integrakizuneko parentesia anulatzea

halabehartzen du, era horretan berriro ere (4-14) Euler-en ekuazioa lorturik.
4.4. LOTURADUN EXTREMALAK.
LAGRANGE-REN BIDERKATZAILEAK

Orain arteko azterketan, (4-18)-tik (4-19)-rako pausoan adibidez, (5y ) guztiak elkarren
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independenteak direla kontsideratu izan dugu eta baldintza hori erabili dugu problemaren
ebazpidean. Hala ere, åy horien artean loturak egon arren, egokitu egin daiteke aurreko
metodoa, Lagrange-ren biderkatzaileak deritzen parametroak erabilita.
Ebazpidearen orokorpena egiteko, problema konkretu baten ebazpenetik abiatuko gara.
Demagun ondoko integrala dugula,
2

J = f (y(x), Y(x),z(x),±(x); x)d x ,
. dy

dz

dx

dx

(4 - 27)

non y — eta z — diren.

4.4. irudia. F(x,y z ) = 0 gainazalean zeharreko ibilbide bariatuak.

Integral hori zein ibilbidetan barrena den extremala aztertu nahi dugu (hots
y(x) eta z(x) kalkulatu nahi ditugu), baina baldintza bat jarriko dugu, lotura bat alegia:
Ibilbide horrek F(x,y,z)= 0 gainazalean egon behar du. Era honetako extremalei
loturadun extremalak deritze eta alboko irudian adierazi dira eskematikoki ibilbide
bariatuak.
Bariazioen kalkulua egitean, Sy eta 8z elkarren independenteak ez direla ikus
dezakegu, zeren eta ibilbideak gainazalaren gainean egon behar bait du eta, ondorioz, bien
artean erlazio hau bait dago,
F(x, y, z) = 0 denez,
aF
aF
(Sz = 0,
—
+

dy

dz

(4 - 28)
(4 - 29)

zeren bariazio hauetan 3x= 0 bait da. Notazio laburtua erabiliz, (4-27) integrala
extremala egitean, hauxe geratuko zaigu:
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3J=

f2{ df d (df\
(Sy +
dy dx \ dY j_

(4 - 30)

Baina (4-29)ren arauera, (Sy eta Sz ez dira elkarren independenteak eta ezin dezakegu
ondoriozta bakoitzaren biderkatzaileek nuluak izan behar dutenik. Bietako bat edonola
aukera dezakegu, •Sy adibidez. Baina orduan nSz ez da jadanik edonolakoa izango, (4-29)ren arauera 45y finkatu ondoren lortuko duguna baizik. Edozertara, oztopo hori
gainditzeko 2,(x) funtzio berri batez baliatuko gara. Lehenengo pauso batetan funtzio hori
edonolakoa izan daiteke, baina gero baldintza baten arauera zehaztuko dugu.
Hasteko, (4-29) adierazpeneko gaiak 2(.(x) funtzioaz biderkatuz,

2.,

dF
dF
8z=0,
Sy+2,
dy
dz

(4 - 31)

dugu, ekuazio hau kurba bariatuen puntu guztietan beteko delarik. Beraz, dx delakoaz
biderkatuz eta 1 eta 2 puntu finkoen artean integratuz,
2

/

dF
dF
(5z dx=0.
45y+2.,
dz
dy

(4 - 32)

(4-32) eta (4-30) atalez atal batuz eta gaiak berrordenatuz,
[
$2

df d ( df \dF
dy dx,dj, ,
dy

y+

dF
[df d (df\
+.1
8z dx= 0. (4 - 33)
dz dx,d±,
dz
}

Orain edonolakoa izan daitekeen 4x) funtzioa egokitu eta zehaztu egingo dugu ondoko
baldintza bete dezan,
dF
df d
df +2.,
=0
'
dz dx “)Z idz

(4 - 34)

eta À,(x) ekuazio horren bidez definitu ondoren, (4-33) honelaxe geratuko da,
df

dy

d (df\
dF
+2.,
}Sydx= 0.
dx,dj?,
dy

(4 - 35)

Hemen Sy guztiz edonolakoa izan daitekeenez, (4-35) bete dadin, beraren biderkatzailea
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anulatu egin behar da, hots,
f\

df d

+

dy dx

dF
dy

=0,

(4 - 36)

eta horrela Lagrange-ren ekuazioen antzekoak diren (4-34) eta (4-36) ekuazioak
dauzkagu. Dena den, izatez hiru funtzio lortu behar ditugu, y(x),z(x) eta 4x), eta
horregatik beste ekuazio bat behar dugu, ebazpena burutu ahal izateko; hirugarren
ekuazioa loturak berak ematen diguna da, (4-28) delakoa prezeski. Beraz, denetara
honako sistema hau ebatzi behar dugu:
dF
=0
dy

(4 - 37a)

d
7df\ -4-A, dF =0
dz
dx \ d±

(4 - 37b)

df d / df
dy dx ^ ay
df
dz

F(x,y,z) = 0.

(4 - 37c)

Erabilitako 4x) funtzioei, Lagrange-ren biderkatzaileak deritze. Bestalde, metodo hau
erraz orokor daiteke aldagai eta lotura-ekuazio gehiago daudenerako, baina oraingoz bere
horretan utziko dugu hurrengo gairarte.
4.5. LERRO GEODESIKOAK
Aurreko atalean modu orokorrean loturadun extremalen arazoa aztertu ondoren, oraingo
honetan kasu berezi bat aztertuko dugu, lerro geodesikoena hain zuzen; baina ez hainbeste
lerroak berak lortzeko, lerro geodesiko horien propietate geometriko bat adierazteko
baizik.
Lerro geodesikoak, gainazal batetan barrena bertako bi punturen arteko distantzia
laburrena edo luzeena (inguruko lerroekin konparatuz) egiten dutenak dira. Beraz, lotura
bat dugu (gainazalean egon beharra) eta distantzia adierazten duen integralarekin
bariazioen kalkulua erabili behar dugu. Hiru dimentsiotako espazio arrunteko gainazal
bidimentsional batetako bi punturen (1 eta 2) arteko distantzia kontsideraturik (metrika
euklidearra onarturik),

=

2

=

f2

r2

+dy2 +d7 2 ,

F(x,y,z) = 0,

(4 - 38)
(4 - 39)

97

Bariazioen kalkulua

non (4-39) horrek lotura edo gainazalaren ekuazioa adierazten duen. (4-38) integrala
maximo edo minimoa izan dadin, (4-39) gainazaleko zein kurbatan zehar kalkulatu behar
den zehaztu nahi dugu, eta horixe izango da lerro geodesikoa. Berau era parametrikoan jar
dezakegu t parametro baten bidez,
x = x(t),

y = y(t),

(4 - 40)

z = z(t),

eta parametroarekiko deribatuak puntu baten bidez adieraziz,
x

dx
dt

y

dy
dt

.dz
dt

(4 - 41)

z

extremal egin behar dugun (4-38) integrala honelaxe geratuko zaigu,
J=

2
f

+ 5, 2

±2 dt.

(4 - 42)

Integral honekin kalkulu bariazionalaren teknikak erabil ditzakegu, f = J z 2

+ .522 ±2

eginez eta oraingo parametroa t dela kontsideratuz, hots, St = 0. Beraz,
f 2 {[ df d ( df% [df d ( df \ i

(5j

Lax

dy dt \ dY

[ df d
Laz dt

1

c5z dt.

(4 - 43)

Baina, (4-39) lotura daukagunez, Sy eta Sz ez dira elkarren independenteak, beren
arteko erlazio hau bait dago, (4-39) adierazpenaren bariazioa eginez ikus daitekeenez, hau
da,
dF
dF
dF
Sx+
),+
öz= 0.
dx
dy
dz

(4 - 44)

,(t) Lagrange-ren biderkatzailea erabiliz, (4-43) eta (4-44) adierazpenak bilduz eta
df I dx = df I dy = df I dz = 0 direla kontutan hartuz, hauxe lortuko dugu:
f2{[ d dr ±Å, dF1 8x± _ d (
-11
dt
dt
dx

+

c- 7+
1nSzlåt =0.
+[L- -1dtdi
)dz j

dF

Sy +

(4 - 45)
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Hori bete dadin, lehenengo

balioa egokituz, azkenean hiru adierazpen hauek

dauzkagu,
d df

dF

(4 - 46a)

dt
dx
d df Ä,dF
dt ay
d df

dy
dF

dt az

dz

(4 - 46b)
(4 - 46c)

edof-ren balioa ordezkatuz:
d

X

dt

Ý2 + 2

d
dt

.52d F
–

d

±d F

– 2.

2 -- : '2

dx

,

= 2.

dz

(4 - 47a)
(4 - 47b)

dy

Ý2 + 2

•

dF

,

(4 - 47c)

Ekuazio hauek ardatz koordenatuen j eta k bektore unitarioez hurrenez hurren
biderkatuz, eta ondoren atalez atal batuz emaitza hau lor dezakegu,
d
dt

—= VF

(4 - 48)

Azter dezagun adierazpen honen esangura. Izatez, lerro geodesikoek bete behar duten
baldintza bat da, zeren (4-48) betetzen denean, orduan (4-45) ere betetzen bait da, eta (442) distantzia, maximoa edo minimoa da. Bestalde, lerro geodesikoaren koordenatu
intrintsekoak kontsideratuko bagenitu (ikus 1.gaia, Frenet-en formulak), bektore unitario
tangentea honelaxe azalduko genuke,
uT =

•

(4 - 49)

eta berau s parametro intrintsekoarekiko deribatuz,
dur
ds

1

= pu,,

(4 - 50)

non p delakoa kurbadura-erradioa den eta u, bektore unitario normala. (4-50) adierazpena
t parametroaren bidez emanez,
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du,

1 ds

dt

p dt

(4 - 51)

Azkenean (4-51), (4-49) eta (4-48) bilduz,
1 ds

u, =Á:VF.

(4 - 52)

p dt -

Hauxe da F gainazaleko lerro geodesikoek soilik duten propietatea. Gradientearen
norabidea gainazalaren perperdikularra dela kontutan izanik, ondorioz, lerro geodesikoen
normala (uN) gainazalaren perpendikularra (VF) da, eta hori lerro geodesikoen puntu
guztietan betetzen den baldintza da.
(4-52) baldintza dela eta, adibidez, zuzenki esan dezakegu esfera batetako lerro
geodesikoak bertako zirkulu maximoei dagozkienak direla edo eta gainazal kurbo leun
batetan bi punturen artean masa gabeko soka bat jarriz eta muturretatik tiratuz sokak lerro
geodesikoaren forma hartzen duela orekara iristean, zeren eta gainazalak sokari egin
diezaiokeen indar bakarra normala bait da, marruskadurarik ez bait dago.
4.6. EULER-EN EKUAZIOAREN BIGARREN FORMA
Berriro ere problema unidimentsionalera itzuliko gara, alegia (4-4) ekuaziora eta arazoaren
ebazpidea ematen digun (4-14) Euler-Lagrange-ren ekuaziora. Gure helburua (4-14)
ekuaziotik beste ekuazio baliokide bat lortzea da, f(y,j,;x) funtzioaren propietateetan
oinarrituz, azkenean zenbait kasu berezitan erabilgarriago gerta daitekeen emaitza bat
lortzeko.
f (y,j,;x) funtzioaren deribatu osoa hauxe da,
df

_

af dy

df dj,

df

dx
dy dx dj, dx dx '
dfdf
df
df
=
Y+
.Y +
•
dx
dy
dy
dx

(4 - 53)

Bestalde,
d

.df \
df
d (
Y
=Y
+Y
dy )
dx\dj,)
dy

da. Bertako ji(a fldj)) balioaren ordez, (4-53)tik lor dezakeguna jarriz,

(4 - 54)
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.df \

df

df

dx \ Y dj, )

dx

dx

d

df

af

dx

dx

c1(df
,
dyj+
d

-

df

df

dx

dy

(4 - 55)

problema bariazionalaren ebazpena den y = y(x) kurbaren arauera, noski, eta f funtzioak
(4-14) ekuazioa betetzen duenez, 5-ren biderkatzailea anulatu egiten da, hots,

d

.df \df

df

y dy j

dx

dx

,

(4 - 56)

eta gaiak berrordenatuz,
df

d',

dx

dx

df\

= 0.

(4 - 57)

Ekuazio hori Euler-en ekuazioaren bigarren forma deritzo eta normalean f funtzioa x
aldagaiaren funtzio explizitua ez denean erabiltzen da, zeren orduan
d f o
dx

(4 - 58)

denez gero,
• df
f – y— = konstantea
(95,

(4 - 59)

geratzen bait da, ekuazioaren lehen integral bat lorturik. Hortik aurrera, lehen ordenako
ekuazio diferentziala dugu.
4.7. ADIBIDEA. BRAKISTOKRONAREN PROBLEMAREN EBAZPENA
Hurrengo problema honek garrantzi historiko berezia du, zeren beraren analisian abiatuz
J. Bernouilli-k lehenengo aldiz planteiatu bait zuen bariazioen kalkulua. Brakistokronaren
problema izenaz ezaguna da, eta modu honetan planteia daiteke: Grabitatearen eraginpean
marruskadurarik gabe plano bertikal batetan erortzen den partikula puntual baten kasuan,
bi puntuen artean lehenengotik hasita pausagunetik abiatzen den partikula batek, bidean
ahalik eta denbora laburrena emateko baldintza betetzeko, zein ibilbide egin behar duen
kalkulatu nahi da (4.5. irudia).
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4.5. irudia. Brakistokronaren problema

Metodo bariazionala aplikatzeko, ibilbidea 0(0,0) eta A(x 0 ,y 0 ) puntuen artean
gertatzen dela kontsideratuko dugu. Energiaren kontserbaziotik (O puntuan V = 0 dela eta
bertatik partikula abiadura nuluz abiatzen dela kontsideraturik),
ds
1
0,--mgy+- m —
2
dt

•\ 2

Hortik P puntuko abiadura lor dezakegu:
ds
dt='\/2"
eta denbora askatuz,
dt =

ds

dx2 +dy2

-\I2gy

= d y/d x eginez eta ibilbide osorako integratuz,

T = f0rat =

0(0,0)

1

+ 5,2
g

dx.

T honen balioa O-tik A-ra segitzen dugun bidearen funtzionala da. Bariazioen kalkuluaren
arauera, maximoa edo minimoa izan dadin, ondoko ekuazio hau bete behar da,

d df df
= 0 non f =
dx (95, dy

+5,2

den.
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Beraz, kalkuluak eginez,
af

1

dy

2
=

dY

.2 -y2

y

,

Y 1
1+5,2 -6;'
Y(11-y2)±y2yji

-\/y(1± 5,2)

2,\Iy(1+ y2)
y( 1 + 5,2)

d af _
dx dY

•

Azkenean ondoko ekuazio diferentziala dugu:
1+5,2 +2y53= 0.
Bigarren ordenako ekuazio horren ebazpenerako, ondoko aldagai-aldaketa egingo
dugu,
-=ti,
du du dy

du

y dx dy dx

dy

hots, ekuazioa honelaxe geratuko da,
1+u2 +2yu

du
dy

=0,

eta hemen banatu egin daitezke aldagaiak,
dy
y

2udu

1±u2'

ekuazio hau erraz integratzeko modukoa delarik,
1n y= –1n(1+ u 2 )+ lnb,
non b integrazio-konstantea den. Hortaz,
(1+u2 )y = b,
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eta berriro integratu behar dugu ekuazio hau, egindako aldagai-aldaketa desegin ondoren,
alegia,

-

. dy
u= y=—,
dx
1+ dY y= b,
\ dx )
d y _b
y-1,
dx

eta aldagaiak banatuz,

dy,

dx

b-y

berau zuzenki integra dezakegularik. Horretarako,
y= bsin 2 0, dy = 2 bsin Ocos 0 de
aldagai-aldaketa egingo dugu,
bsin 2 0
2bsinecosOdO,
b
-y -Y
-bsin2
1
x-k = j2bsin 2 Od0 = (1 - cos 2 0)de = -b(20- sin 2 0),
2
x-k=f

y

d

f

k, integrazio-konstantea izanik. Beraz, era parametrikoan azalduta (0 parametroaren
bidez), hauxe da ekuazio diferentzialaren soluzioa, hots, partikularen ibilbidea denbora
minimoan gertatzeko segitu behar duen kurbarena,
1
x =- b(20-sin20)+k,
2
1
y= bsin 2 0 = - b(1- cos2
2
b eta k konstanteak kalkulatzeko, muturretako baldintzak erabiliko ditugu, hau da,
0 puntua: x =0, y=0

k = 0.
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Orduan beste era honetara ere idatz daitezke aurreko ekuazioak,
1
0 = 2 0 eta a = —b eginez,
2
x = a(0 — sin 0),

y = a(1— cos0).
Erraz ikus daitekeenez, ekuazio hauek O puntuan erpina duen zikloide batenak dira,
zeinaren adierazpen grafikoa 4.6. irudian ageri den.
2za
"I'l
....
x
./
, .
Aa

a0

¥,

iimili.,-__xo'Yo)
4.6. irudia. Brakistokronaren problemari dagokion zikloidearen
adierazpena, a = R eta B parametroen bidez.

Zikloidea, izatez, a erradiodun zirkunferentzia bateko puntu finko batek (P puntuak),
zirkunferentzia hori x ardatzean errotatzean egiten duen ibilbidea da. Hori argi ikus
daiteke, alboko irudia aurreko ekuazioekin konparatuz.
Bestalde, (xo , yo ) puntua zikloidean finkatzeko, zikloidearen ekuazioetan ordezkatuz,
puntu horri dagokion parametroaren balioa 0 0 izanik,
xoo = a(0 o— sin (I)o )

yo =

a(1— cos ),

eta bi hauetatik (/), lor dezakegu,

0 0 — sin 0 0 = —" (1 — cos (/) )

Yo
ekuazioa ebatzirik, noski. Horrela,

delakoa ezagunak ditugun xo eta yo datuen

funtzioan lortuko dugu, eta modu berean lor dezakegu a konstantearen balioa ere.
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4.8. ARIKETAK.
1

Kalkula ezazu plano bateko bi punturen arteko distantzia minimoa, zein lerroren
arauera lortuko den adieraziz. Puntuen koordenatuak (x, , y,) eta (x2 , y2. ) dira.

2.- Froga ezazu ezen espazioko bi punturen arteko distantziarik laburrena lerro zuzenaren
bidezkoa dela.

4.7. irudia

3.- Demagun Oxy planoan lerro kurbatu bat dugula (x, , y,) eta (x2 , y2 ) puntuen artean
(ikus 4.7. irudia). Lerro horrekin Oy ardatzaren inguruan biraketa oso bat eginez,
biraketa-gainazal bat sortuko da.
Zein Ierro da, azalera minimoa duen gainazala sortuko duena?
4.- Brakistokronaren problemarekin segiturik, diogun ezen, kalkuluak eginez ikus
daitekeenez, partikula pausagunetik abiatzen denean, u o = 0, hasierako puntua
zikloidearen erpinean kokatuta dagoela.
a)

Nola higituko da partikula, baldin eta hasierako aldiunean u o moduludun
beheranzko abiadura badu (norabidea zehaztu gabe, hots, ez bertikalki)?

b)

Froga ezazu kasu honetan ere zikloidea dela, eta beraren erpina hasierako
puntua baino h = vo2 /2g altuago dagoela.

5.- Oraindik ere brakistokronaren problemarekin segiturik, froga bedi ezen, behin
zikloidea finkatu ondoren, pausagunetik abiatuz partikulak zikloide horren punturik
baxuenera iristeko behar duen denborak
g
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balio duela, hasierako puntua zikloideko edozein delarik.
6.- Froga ezazu ezen biraketa-zilindro bateko lerro geodesikoak helizeak direla.
7.- Froga ezazu ezen esfera bateko lerro geodesikoak zirkulu maximoak direla.
8.- Demagun ezen, experimentalki, partikula batek, bertikalki erortzean

y„

distantzia

konkretu bat egiteko
2 y„
to

g

denbora behar duela ba dakigula, baina beste distantzietarako zer denbora behar duen
ez dakigula. Demagun, halaber, problemaren lagrangearra ezaguna dela, baina

y

lortzeko higiduraren ebazpena egin beharrean, ekintza ondoko erakoa dela:
Ldt

Baldin eta a eta b konstanteak yo distantziarako denbora to horren bidez adierazteko
moduan doitzen badira, froga ezazu zuzenki ezen
y=at+bt2

eginez, balio extremala lortuko dugula, baina soilik

a=

0 eta

b = g 12

denean.

y

0

x

xi (t, = 0)

X

= tf

4.8. irudia.

9.- Demagun vo abiaduraz eta horizontalarekiko B angeluaZ jaurtiki den projektilaren
problema. Dakigunez, 4.8. irudian ageri den beraren ibilbidea ondoko ekuazioen
bidez adierazten da:
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x= vo tcos0,
1 2
y=votsinu--gt
2
a) Ibilbide hori kontutan hartuz, lor ezazu ondoko ekintz integralaren balioa,

2 Ldt,

I = f

:
non lagrangearraren balioa hauxe den:
1
2

L=—In(X2+522)—ingy.
b) Kontsidera ezazu ondoko ibilbide aldatua:
= x,
y,=y+esinon,
non e zenbaki oso txikia den eta

nic
co=— (n, zenbaki osoa)
tf

Froga ezazu ezen ibilbide aldatuari dagokion ekintz integrala aurrekoa baino
handiagoa dela.
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5. gaia
Hamilton-en printzipioa eta
Hamilton-en ekuazio kanonikoak

Oso aspalditik hasi ziren zientzilariak Fisikaren azterketan minimoren bat adierazten
zuten printzipioak erabili nahiz. Asmo horren oinarrian dagoen ideia hauxe da, Naturak
duen izaeragatik, prozesu fisikoetan zenbait magnitude beti ahalik eta gutxiena eraldatzen
direla. Naturak joera hori duela, alegia.
Horrelako printzipioak Optikaren arloan hasi ziren erabiltzen. Jadanik K.a. II.
mendean Alexandriako Heron-ek adierazi egin zuen ezen argiaren isladapenean argizpiak
biderik laburrena egiten duela. Printzipio honek ezin du errefrakzioa azaldu, baina oztopo
hori gainditzeko Fermat-ek bere printzipioa eman zuen

1657.

urtean, esanez ezen

ingurunez aldatzean argizpiek denborarik laburrena eskatzen dien bidea hartzen dutela;
hots, denbora minimoaren printzipioaz, bai isladapena eta bai errefrakzioa azal zitezkeen.
XVII mende horretan bertan, Newton, Leibnitz eta Bernouilli anaiak tartean zirela,
kalkulu bariazionala Iantzen hasi ziren.
Hurrengo mendean Maupertius-ek lehenengo aldiz erabiltzen zuen holako printzipio
bat Mekanikaren arloan

(1747.

tirtean), akzio edo ekintza minimoaren printzipioa emanik.

Dena den, beraren printzipioak oinarri teologikoak zituela esan behar da (jainkoaren
jakituriaren agerpena nonbait) eta ez oinarri zientifiko-matematiko zehatzak. Oinarri
zientifiko-matematikoak ematearen lan hori lehenengo maila batetan bete zuena, Lagrange
izan zen (1760. urte inguruan).
Azkenean, XIX. mendearen hasieran, Gauss-ek eta Hertz-ek zenbait lan egin ondoren,
Hamilton-ek Mekanikaren oinarrian dagoen printzipio bariazionala eman zuen 1834.
urtean.
5.1. HAMILTON-EN PRINTZIPIOA
Demagun sistema mekaniko bat dugula, formulazio lagrangearra eraikitzean jarritako
baldintzak betetzen dituena, hau da, lotura holonomoak dituen eta indar-eremu
kontserbakorrean higitzen den sistema mekaniko bat dugula. Kasu horretan, koordenatu
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orokortuak aukera ditzakegu eta hauekin konfigurazio-espazioa kontsideratu. Baldintza
horietan Mekanikaren oinarrian dagoen Hamilton-en printzipioa era honetara azal
dezakegu: «Sistema mekaniko batek konfigurazio-espazioko puntu batetatik beste batetara
denbora-tarte batetan pasatzeko har ditzakeen ibilbide posible guztien artean, benetan
egingo duena, sistemaren lagrangearraren integrala extremala egiten duena izango da».
Alegia, kalkulu barionazionaleko notazioa erabiliz, sistemak hartuko duen ibilbidea
ondoko adierazpena beteko duena da:
,
12 L(q, ,q t)dt = 0.
5

(5- 1)

(5-1) adierazpeneko integralari ekintza edo akzioa deritzo eta horregatik beraren bidezko
printzipioari akzio minimoaren printzipioa ere ba deritzo, nahiz eta extremala izateko ez
den halabeharrez minimoa izan behar (maximoak ere balio bait dezake zenbait kasutan).
Hamilton-en printzipioa Mekanikaren oinarritzat aurkeztean, ea horrek Newton-en
printzipioekin zer nolako lotura duen galde daiteke. Lotura hori Lagrange-ren formulen
bidez ikusiko dugu. Hain zuzen, horretarako aurreko gaiko azterketa (ikus 4.2. atala)
gogoratzea besterik ez dugu.
Orduko azterketarekin ondoko ordezkapenak eginez,
x —> t
q j(t)
Y j ( x ) --> qj (t)

f (y , j ; x) --> L(q

, t)

gai hartako (4-19) ekuazioen ordezkoak hauexek dira,
d dL
= 0,
dq, dt ^ dqii
dL

(j = 1,..,n)

(5 - 2)

hots, Lagrange-ren ekuazioak (ikus 4.2. atala). Bestalde, lehenagoko gaian ikusi genuen
bezala, Lagrange-ren ekuazioak Newton-en ekuazioen baliokideak direnez, Hamilton-en
printzipioa ere haien baliokidea dela ondoriozta dezakegu.
Bi formulazioak baliokideak izatean, ea Hamilton-en printzipioa erabiltzeak abantailik
ote dakarren galde daiteke. Galdera honen erantzuna lehenago Lagrange-ren ekuazioak
aztertzean emandakoaren (ikus 3.4.) antzerakoa da. Batetik magnitude bektorialak erabili
ordez (indarrak), magnitude eskalarrak (lagrangearrean daudenak) erabiltzetik datozen
abantailak dauzkagu. Bestetik, Mekanikaren formulazioa Fisikaren beste arlo batzutara
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hedatzeko bidea eskaintzen digu, hala nola Eremuen Teoriara edo Mekanika Kuantikoaren
arlora.
Esan bezala, Mekanikaren oinarriak era diferentzialean (Newton-en formulazioa) edo
era integralean (Hamilton-en printzipioa) eraikitzea bide baliokideak dira, eta ondorioz ez
dago desberdintasunik efektu fisikoei dagokienez. Dena den, jarrera filosofikotik zenbait
desberdintasun azpimarra daitezke, jarraian aipatuko dugunez. Newton-en formulazioan
gorputzaren higiduran indarrak duen eragina aztertzen da, hots, kausa sortzaile batek
(indarrak) efektu bat sorterazten du (higiduraren aldaketa). Bestalde, Hamilton-en
printzipioan ez da horrelakorik aipatzen, eta, ordea, Naturaren joera bat adierazten da
nolabait, zeinaren arauera sistema magnitude eskalar batzuren integrala extremal izatera
daraman. Problema mekanikoen ebazpena modu berean lortzen da ikuspuntu bata edo
bestea hartzen delarik, noski, baliokideak bait dira.
5.2. LAGRANGE-REN BIDERKATZAILEAK
Aurreko gaian loturadun extremalei buruz esandakoak (ikus 4.4. atala), bidea eskaintzen
digu Hamilton-en printzipiotik abiatuz lotura holonomoen azterketa egiteko, bide batez
lotura-indarren balioa kalkulatzeko modua lortuko dugularik.
Demagun, bada, lotura holonomo batzu kontutan hartu gabe (hain zuzen bereziki
aztertu nahi ditugunak) sistema mekanikoa q,(k = 1,.., n) koordenatu orokortuen bidez
defini daitekeela. Sistema mekaniko honen eboluzioa Hamilton-en printzipioaren
arauerakoa izango da, hots,
f L(q,,q,,t) dt = 0.

(5 - 3)

Baina kontsidera dezagun koordenatu orokortu horien eboluzioa mugatzen duten m lotura
holonomo daudela, ondoko lotura-ekuazioen bidez adierazten direnak,
hi (q,,t)= 0,

(1 = 1,..,m).

(5 - 4)

Lotura hauek tartean direla, koordenatu orokortuen bariazioak, , ez dira guztiak
elkarren independenteak, beren artean ondoko erlazioak betetzen bait dira, (5-4)-ren
bariazioa eginez ikus daitekeenez,
dh
k=1 dqk

8q, = 0,

(1 = 1,..,m),

(5 - 5)
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hemen ere dt = 0 dela kontutan hartuz. Beraz, loturadun extremalen kasua dugu. 4.4.
atalean erabilitako metodo berberaz baliatuz, Ä.,(t) funtzioak erabil ditzakegu, hasiera
batetan guztiz edonolakoak direnak eta (5-5) ekuazio bakoitzaren gai guztiak 4t)
horretaz biderkatuz,
dh
\k _

(Sqk

= 0,

(5 - 6)

(1 = 1,..,m),

vq,

eta gero (5-6) adierazpenak atalez atal batuz,
" (

" dh
dq,
\k=1 aq k

1=1

k=1\1=1

dh
' dq, = 0.
dqk

(5 - 7)

Bestalde, metodo bariazionala (5-3) adierazpenari aplikatuz
dL
,=, dq,
L

d ( dL\
dq, dt
)
dt

=

(5 - 8)

0.

(5-7) tl eta t2-ren artean integratuz eta (5-8)-rekin atalez atal batuz eta berrordenatuz,

k=1

dq,

d ( dL \
d v^q

'
1=1

dh,
dq, dt = 0.
dq,

(5 - 9)

Hemen ba dakigu, (5q,, guztiak elkarren independenteak ez direla, eta, beraz, zuzenki
ezin ondoriozta daiteke beren biderkatzaile guztiak nuluak direnik. Dena den, lehenago
erabilitako irtenbide berberaz baliatuko gara ondorio honetara heltzeko. Hain zuzen, m
lotura ditugularik, dq, horietariko (n-m) independentetzat har ditzakegu, k = 1,.., (n – m)
izendatuko ditugun Sqk direlakoak prezeski. Baina, bestalde, k = (n – m +1),..,n
izendatutako dq bariazioak biderkatzen dituzten parentesiak nuluak egin ditzakegu,
horretarako orain arte edonolakoak izan diren 2,,(t) funtzioak (denetara, m funtzio)
zehaztuz. Argudio honetatik abiatuz eta Å,,(t) funtzioei esandako balioak atxekiz, (5-9)
adierazpenean 8qk bariazioak biderkatzen dituzten parentesi guztiak anulatu egin behar
dira. Horrela, eta (5-4) lotura-ekuazioekin problema ebazten duen ondoko ekuaziosistema lortzen da:
dL
dq,

d dL
dt v a k
hi (q,,t)= 0,

dh, =
dq,

(k = 1,..,n),

(l -= 1,..,m).

Denetara (n + m) ekuazio eta (n + m) ezezagun (q k koordenatuak eta

(5 - 10a)
(5 - 1 Ob)
funtzioak)

113

Ham Iton-en printzipioa eta Hamilton-en ekuaz o kanonikoak

dauzkagu, hain zuzen ere lehenagoko 4.4. ataleko (4-37) sistemaren orokorpena dena.
Kasu honetan ere, erabilitako 4t) funtzioei Lagrange-ren biderkatzaileak deritze.
Ikus daitekeenez, lotura-ekuazio bakoitzerako Lagrange-ren biderkatzaile bat definitzen
da, eta jarraian aztertuko dugunez, biderkatzaile hauek lotura-indarrekin erlaziona
daitezke.
Horretarako indar iraungikorrak aztertzean (ikus 3.6. atala) egin genuenaren antzera
egingo dugu. Lotura-indarrak indar eragile modura hartuko ditugu, lagrangearreko
potentzialetik datozen indarrez gain. Lotura-indarrak,

F,` ,

kanpo-indar modura hartuta, ez

dira loturak kontsideratu behar, eta orduan 8q k guztiak independentetzat har daitezke.
Kontutan har, lotura-indar horiek loturen ondorio berberak izango dituztela, alegia
denetara higidura-ekuazio berberak izango ditugula. Beraz, lotura-indar orokortuak
kontsideraturik, honakoak izango dira Lagrange-ren ekuazioak:
d 7 dL \
dt dq, j
non

dL

=

L
Qk ,

(k = 1,..,n),

(5 - 11)

den.

(5 -12)

dq,
Q, =

F,

,=1

1, dr
dqA

Baina (5-11) ekuazioak (5-10a) eta (5-10b) ekuazioen baliobideak direnez, lotura-indar
orokortuak eta Lagrange-ren biderkatzaileak ondoko eran erlaziona daitezke:
dh,
QkL
l=l

dq,.

(5 - 13)

Ilonelatan, ba, Lagrange-ren biderkatzaileen bidez lotura-indarrak kalkula daitezke.
Azken ohar bi egingo ditugu Lagrange-ren biderkatzaileen metodoaz. Orain arte beti
mintzatu izan gara lotura holonomoez eta, egia esan, kasu honetan koordenatu orokortu
independenteak hartuz, lotura guztiak barnean dauzkagu eta ez dugu zertan Lagrange-ren
biderkatzailerik erabili beharrik. Edozein kasutan metodo honek duen abantaila hauxe da,
alegia, lotura-indarrei buruzko informazioa berreskuratu egin dugula, lehenago
D'Alembert-en printzipioan galdu izan duguna. Beraz, lotura holonomoak edukiz, loturaindarrak kalkulatu gura ditugunean, nahitaez erabili beharko dugu metodo hau. Dena den,
metodo honek zenbait lotura ez-holonomo aztertzeko ere balio digu. Prezeski, ondoko
eran jar daitezkeen lotura ez-holonomoak,
a, = 0,
P=1

zeren diferentzialki idatziz,

(1 = 1,..,m),

(5 -14)

114

a,pdqp+a,dt = 0,

(1 = 1, , m),

(5 -15)

p=1

idatz bait ditzakegu eta õt = 0 dela kontutan hartuz, bariazioak era honetara idatz bait
daitezke,

I a,p(5qp = 0,

(5 -16)

(1= 1,..,m),

p =1

hots, (5-5) adierazpenean bezala, eta ondoren aurreko metodoa erabil bait daiteke.
Bukatzeko, esan behar da ezen, lotura holonomoen kasuan (5-4) adierazpena beti (5-16)
eran jar daitekeen arren, (5-14) loturak ezin direla beti (5-4) eran eman, (5-14) ekuazioa
ez bait da zertan integragarria izan behar.
5.3. ENERGIA ZINETIKOARI BURUZKO TEOREMA BAT
Atal honetan, geroago kontserbazio-teoremak aztertzean baliagarri gertatuko zaigun
teorema bat lortzen saiatuko gara. Horretarako, energia zinetikoaren definiziotik bertatik
abiatuko gara, sistema inertzial batetan honako balioa duelarik:
N

1

,

(5 -17)

T =1, —m v`.
,,, 2

Loturak holonomoak direla jorik, partikulen posizioak koordenatu orokortuen bidez idatzi
ahal izango dira,
r, =

(5 -18)

dr,
y" dri
ff
= , dq f+ dt '

(5 - 19)

eta (5-19) hori (5-17) adierazpenera eramanez,
T
i=1

t, 1 m, dr, dr,
dqj dqk
k,j=1 2

dr,
.
41_ `'
Ilm.
,s,
dqi dt

N

1
2

dri \
— , (5 - 20)
dt
2

eta hemen hurrengo funtzioak definituz,
N1

dr. dr.
m.
is , 2 ' dqj dqk

(5 -21)
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dr dr

b.

dq dt
1
dri dri
c L — m• — • —,
2
dt dt

(5 -22)

i= ,

(5 - 23)

era honetara eman dezakegu energia zinetikoa, bertan abiadura orokortuez duen
menpekotasuna azpimarraturik:
n

n

(5 -24)

T=
j=1

j

Ikus dezagun zer gertatzen den loturak eskleronomoak direnean. Orduan denbora ez da
explizituki agertuko (5-18) ekuazioetan, hots,
dr
dt

= 0, c = 0,

=0

(5 - 25)

eta energia zinetikoa abiadura orokortuen funtzio homogeneoa izango da, bigarren
ordenakoa hain zuzen,
(5 - 26)

T=
),k

Bistan dagoenez, orduan n ordenako funtzio homogenotarako Euler-en teorema beteko
da, ondokoa dioena alegia, f (h ) delakoa y, funtzioetan n ordenako funtzio homogenoa
denean,
y=nf

(5 - 27)

k dY k k

dela. Hain zuzen, kasu honetan n = 2 da eta zuzenki froga daitekeenez,
dT
j =I

aLjj

= 2T.

(5 - 28)

Emaitza hau hurrengo atalean erabiliko dugu.
5.4. KONTSERBAZIO-TEOREMAK
Orain arte higiduraren ekuazioak lortzeko metodoez aritu izan gara eta, izatez, Hamiltonen printzipioa ere horretara zuzenduta dago; hots, oinarrizko printzipio modura ezarririk,
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bertatik Newton-en ekuazioen baliokideak diren Lagrange-ren ekuazioak lortzen dira.
Baina hortik aurrera eZ gara arduratu ekuazioak ebazteko moduaz, eta horixe izango da
lehenengo pauso batetan egingo duguna, integrazio osoa egiten saiatuko ez garen arren.
Denetan n askatasun-gradu dituen sistema mekanikoak denborarekiko bigarren
ordenako n ekuazio diferentzial arrunt izango ditu. Erabat integratzeko, 2n integraziokonstante zehaztu behar ditugu eta horretarako nahikoa da hasierako aldiuneko
koordenatu eta abiadura orokortuak ematea. Batzutan integrazio ezagunen bidez egin ahal
izango da, baina ez beti, zeren problema asko guztiz integragarriak izango ez bait dira.
Dena den, sarri, problemak erabat integratu ez arren, oso informazio baliagarria lor
dezakegu sistemari buruz, adibidez kontserbazio-teoremekin lortzen dena, eta gainera
informazio hori praktikoagoa eta interesgarriagoa gerta daiteke esangura fisikoaren
ikuspuntutik, koordenatu orokortuen ebazpen explizitua bera baino. Askotan teorema
horiek higidura adierazten duten ekuazioen lehen integralekin egoten dira erlazionatuta,
alegia, lehenengo integrazio bat egin ondoren lortzen diren lehenengo ordenako ekuazio
diferentzialekin, era honetan adieraz daitezkeenak,
ktea.

(5 - 29)

Asmo hori era orokor batetan bideratzeko, momentu orokortua definituko dugu,
momentu kanonikoa edo momentu konjokatua ere deritzona. Horretarako analogia
batetatik abiatuko gara, masa puntualen sistema bati dagokion lagrangearraren deribatua
eginez, i partikularen x, koordenatu errektangeluarrari buruzkoa hain zuzen (potentzial
arrunta hartu dugu, hots, abiaduraren menpekotasunik ez duena, eta erreferentzi sistema
inertziala, energia zinetikoa emateko),
dT

dL

dT

dV

(5 - 30)

d.ii'
T

=

1

.

i

L—m v.cf + 5,f

i=1 2
dL

=

+ ±f ),

mi jci = p,

(5 - 31)
(5 - 32)

hau da, i partikulak x norabidean duen momentu lineala. Emaitza hau zuzenki orokortuz,
definizioz, q koordenatuari dagokion momentu orokortua ondokoa izango da:
dL
.

P

••
'

dq

(5 - 33)
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Ohar gisa diogun ezen q koordenatu orokortuak luzera-dimentsiorik zertan eduki
beharrik ez duenez, momentu orokortuak ere ez du zertan momentu linealaren
dimentsiokoa izan beharrik, nahiz eta beti bien biderkaduraz energiaren dimentsioak lortu
behar diren.
Ikus dezagun zer gertatzen den q koordenatua lagrangearrean explizituki agertzen ez
denean, nahiz eta a k abiadura agertu behar den. Orduan
dL
=0
dq,

(5 -34)

da eta k azpindizeari dagokion ekuaziora joanez,
d ( dL
dt

= 0,

(5 - 35)

edo bestela idatziz,
dpk = 0
dt

p, = konstantea.

(5 - 36)

Beraz, holako kasuetan q, koordenatuari dagokion momentu orokortua kontserbatu egiten
da higiduran zehar, hots, higidura-konstante bat da. Lagrangearrean explizituki agertzen
ez den koordenatu orokortuari, koordenatu ziklikoa deritzo. Ikusitakoaren ondoren,
ondoko kontserbazio-teorema eman dezakegu: "Koordenatu zikliko bati dagokion
momentu orokortu konjokatua kontserbatu egiten da higiduran zehar" .
Teorema horren adibide modura, koordenatu orokortu konkretu batzu hartuz, lehenago
Newton-en Mekanika aztertzean azaldutako kontserbazio-teorema batzu lortuko ditugu
jarraian.
5.4.1. Momentu linealaren kontserbazioa.

Erreferentzi sistema inertzial batetan espazioa homogenotzat dugunez, sistema
mekanikoaren energia zinetikoa ez da aldatuko espazio horretan sistema osoaren
translazioa egitean, edo bestela esanda, koordenatu-sistemaren translazio espazial
hutsarekin, hau da, partikulen posizioak adieraztean, energia zinetikoa aldaezina izango da
r

—>

+ Ar aldaketarekiko, izatez, erreferentzi sistema inertzialaren jatorriaren aldaketa

baino ez bait da. Kontsidera dezagun, ba, Ar aldaketa hori n bektore unitarioaren
norabidean egiten dela, eta, beste aldetik, koordenatu orokortuetako batek, q, delakoak,
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norabide horretako posizioa adierazten duela (luzera-dimentsioa du noski),
Ar = Aqkn.

(5 - 37)

Aldaketa hori infinitesimala egin dezakegu, Aq, ---> 0. Esandakoaren arauera,
dT dq, = 0. Horretaz gainera, dV dq, = 0 bada, q k koordenatua ziklikoa da, eta

orduan,
dL
dq,

p, = ktea.

=0

(5 - 38)

Beraz, beraren momentu orokortu konjokatua kontserbatu egingo da. Ikus dezagun zein
den momentu orokortu horren esangura. Eremu kontserbakorra dugula jorik, hots, V(q,),
dL aT

(5 - 39)

Pk = . = .

zeren

dq, dqk
dV

= 0 bait da.

(5 - 40)

c4k
Garapena eginez,
dr.
k

=

1,
i=1

111i

=
d

vi
i=I

dq,

(5 - 41)

•

5.1. irudia. Ar desplazamenduaren esangura, koordenatu orokortuaren
aldaketak sistema osoaren translazioa adierazten dueneko kasuan.

Bestalde,
dr

' = lim
Aq,

->0

r (qk + Aq,)- r(q,)

Aq,

= lim
Aq,

Aq n
AqA

= n.

(5 - 42)
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Azkenean honelaxe geratuko zaigu (5-41) adierazpena:
N

pk =

i iv

n • l m

n. 1.1

=n•P=P„,

(5 - 43)

/

alegia, sistemak momentu lineal osoak n norabidean duen projekzioa. Beraz,
translazioarekiko aldaezintasunak momentu linealaren kontserbazioa halabehartzen du.
Edo bestela esanda, sistema baten lagrangearra norabide batetako translazioarekiko
aldaezina bada, norabide horretan sistemak duen momentu lineal osoa kontserbatu egingo
da.
Baina lagrangearraren aldaezintasunerako

dV 1dqk

= 0 izatea behar genuen. Ikus

dezagun zein den baldintza honen esangura. Dakigunez, indar orokortua honela adierazten
da indar eremua kontserbakorra denean:

=

dv

(5 - 44)

aqk

eta indar orokortuaren definiziotik
Qk =

1 F;( k )

dri

i=1

dqk

(5 - 45)

Hau da, (5-42) ordezkatuz:
\
Q=1}1 (k) •
i=1

n–
–

F(k)

•n

= F(k) • n.

(5 - 46)

Alegia, kasu honetan indar orokortuak kanpo-indarren erresultanteak n norabidean duen
osagaia adierazten du. Bestalde, kasu honetan Lagrange-ren ekuazioa honelaxe adieraz
daitekeela kontutan edukiz,

1)k

= Qk,

(5 - 47)

eta, halaber, (5-44) eta (5-47) kontutan edukiz, qk koordenatua zikliko izateak edo, berdin
denak, lagrangearra qk koordenatuarekiko aldaezina izateak, Newton-en Mekanikako
kontserbazio-printzipio ezagunera garamatza: kanpo-indarren erresultantea nulua bada,
sistemaren momentu lineala kontserbatu egiten da.
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5.4.2. Momentu angeluarraren kontserbazioa.
Momentu linealarekin egin dugun legez, orduko koordenatu orokortuak sistema
inertzial batetan ardatz finko baten inguruko biraketa adierazten badu, momentu orokortu
konjokatua sistemaren momentu angeluarrak ardatz horretan duen projekzioa dela ikusiko
dugu. Bestalde, koordenatu hori ziklikoa denean, indar-eremua kontserbakorra izanik,
momentu angeluarraren kontserbazio-teorema lortuko dugu.
Erreferentzi sistema inertzial batetan espazioa isotropotzat dugunez, sistema
mekanikoaren energia zinetikoa ez da erreferentzi sistemaren biraketagatik aldatuko, hots,
sistema osoa dq, angelua biratzeagatik. Ondorioz,

dT= 0

(5 - 48)

dqk
da eta indar-eremua kontserbakorra bada (dV dq, = 0), koordenatu horri dagokion
Lagrange-ren ekuazioa honelaxe idatz dezakegu,
d r\,.dd T
;7k:
dt

=

dv
= Qk,
dq,

(5 - 49)

alegia, lehenagoko (5-47) ekuazioan antzera.

5.2. irudia. Koordenatu orokortuaren aldaketak sisterna osoaren
biraketa adierazten du.

Azter dezagun kasu honetan p k eta Qk horien esangura. Alboko 5.2. irudian azaldu
denez, dqk aldaketak sistema osoaren biraketa bat adierazten du n norabidea duen
ardatzaren inguruan. i partikularen r, posizio-bektorearen aldaketa, dr,, honela adieraz
daiteke,
sin 0 dqk ,

(5-50)
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ari

sin

=

(5-51)

dq,

eta aldaketaren norabidea r, bektorearen perpendikularra dela kontutan hartuz,
dr.
dq,

= n x ri.

(5 - 52)

Emaitza hau (5-41) eta (5-45) adierazpenetara eramanez,

P

k=

=1,M

q,

dr;
vi • j =
uqk

i=1

vi • (n x
i=1

N

x mivi

Pk = n •

=

n L,

(5 - 53)

•

i=1

Qk =

IE(k)

•

(n x ri )

n [Iri x E(k) = n N (k) .
•

•

(5 - 54)

i=1

i=1

Beraz, (5.53) adierazpenaren arauera, hemen definituriko q k koordenatu orokortuari (n
norabidearen inguruan neurturiko angelua) dagokion momentu orokortu konjokatuak
sistemaren momentu angeluarrak n norabidean duen osagaia adierazten du. Eta (5-54)
adierazpenaren arauera, koordenatu horri dagokion indar orokortuak kanpo-indarren
momentuak norabide horretan duen osagaia adierazten du. Orduan, (5-49) adierazpenak
dioenez, kanpo-indarren momentuak momentu angeluarraren aldaketa dakar.
Zer gertatzen da q k koordenatua ziklikoa denean? Orduan

Qk =

av
= 0

(5 - 55)

C)171,

da, alegia, kanpo-indarren momentua nulua da norabide horretan eta ondorioz
pk = 0

pk =

konstantea.

(5 - 56)

hots, momentu angeluarraren osagaia nulua da, horrela momentu angeluarraren
kontserbazioaren teorema dugularik.
5.4.3. Energiaren kontserbazioa. Sistemaren hamiltondarra.
Demagun orain indarrak kontserbakorrak direla (V potentzialak ez du abiaduren
menpekotasunik) eta, halaber, ditugun loturak eskleronomoak direla (alegia, energia

122

zinetikoa (5-26) adierazpenean bezala ipini ahal izango da eta (5-28) ere baliagarria izango
da). Baldintza horietan lagrangearrean ezin daiteke denbora explizituki ageri, hots,
dL
dt —

(5 - 57)

Idatz dezagun kasu horretako lagrangearraren denborarekiko deribatu osoa,
dL " dLdL
— = — q +
.
dt

(5 - 58)

eta Lagrange-ren ekuazioak kontutan hartuz,
dL d dL
dq dtda
r
\.

(5 - 59)

Beraz, (5-58)ra eramanez
dL v" d 7 dL
" dL
:7 . + 1
»
dt
.=, dt c)a
' ;,, da ; '
—L
dt

" dL
;_, d

=

d " dL
dt \;_, d
'

n

= 0.

(5 - 60)
(5-61)

Ondorioz, parentesi arteko kantitateak konstante irauten du higiduran zehar (higidurakonstante bat da). Ohituraz –H idazten da eta H horri hamiltondarra deritzo:
H

dL

(5 - 62)

L.

Ikus daitekeenez, higiduraren integral bat lortu dugu eta halaber kontserbazio-teorema bat.
Dakusagun, zein den hamiltondarraren esangura, jarritako baldintzekin. Kanpo-indarren
eremua kontserbakorra izanik,
dV

= 0, hots,

dL dT

(5 - 63)

aqi
Honelatan, ba, (5-62) adierazpeneko bigarren ataleko lehenengo gaian (5-28) erabil
dezakegu,
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H =2T –(T –V)=T +V = E,
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(5- 64)

eta ondorioz, kasu honetan hamiltondarrak sistemaren energia osoa adierazten du, berori
higiduran kontserbatzen den magnitudea delarik. Denetara, t lagrangearrean explizituki ez
agertzean (`ziklikoa' denean) beste kontserbazio-teorema bat dugu, energiarena prezeski.
Emaitza hau denboraren homogenotasunarekin dago loturik (sistema inertzialaren
barnean). Hain zuzen, sistema mekanikoa isolatua edo itxia bada, lagrangearra ezin izan
daiteke denboraren funtzio explizitua.
Bizpahiru ohar egin behar ditugu amaitzeko. Batetik, argi utzi behar da, hamiltondarra
ez dela beti sistemaren energia, nahiz eta kasu honetan horrela izan den. Baina
konturatzen bagara, bi baldintza jarri ditugu:
a) Koordenatu orokortuak partikulen posizio-bektoreekin lotzen dituzten
transformazio-ekuazioetan ez da denbora agertu behar (lotura eskleronomoak
alegia), eta honen ondorioz energia zinetikoa abiadura orokortuen bigarren
ordenako funtzio homogenoa da, (5-26) adierazpenean bezala.
b) Energia potentzialak ez du abiadura orokortuen menpekotasunik eduki behar,
alegia,

= 0 da.

Bi baldintza hauekin hamiltondarrak sistemaren energia osoa adierazten du. Zer
gertatzen da, adibidez, loturak erreonomoak direnean? Orduan ezin da (5-28) erabili eta H
ere ez da (5-64)-ean bezala ipiniko. Hala ere, indarrak kontserbakorrak badira, sistemaren
energia osoa kontserbatu egingo da. Kontua ondokoa da, lotura higikorrak edukitzean,
lotura-indarren lana ere kontutan hartu beharko dugula eta, ostera, formulazio
lagrangearrean lan hori nulua zeneko kasuak soilik kontsideratzen genituela. Arazoa,
beraz, energia `osoa' zeri deritzogun finkatzean datza.
5.5. HAMILTON-EN EKUAZIO KANONIKOAK
Orain arte Mekanika Analitikoaren bamean Lagrange-ren ekuazioak izan ditugu, zuzenki
lortuak edo Hamilton-en printzipioaren bidez, eta erabili izan ditugun aldagaiak qj
direlakoak izan dira, aldagai dinamikoak q horien eta beraien deribatuen bidez,
adierazi ditugularik, hala nola lagrangearra,
L = L(q , t).

(5 - 65)

Horregatik qj eta qj horiei aldagai lagrangearrak deritze. Hala ere, azterketa askotarako
egokiago gertatzen da, bestelako aldagaiak erabiltzea, eta, prezeski, oinarrizko aldagai
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modura eta hartzea, hots, koordenatu orokortuak eta momentu orokortuak. Helburu
hori lortzeko Legendre - ren transformazioa izenaz ezaguna den transformazioa erabiliko
dugu (Donkin - en teorema ere deritzo). Ikus dezagun, ba, nola egin dezakegun aldagai
independenteen multzo batetatik, (q, ,q j ,t), beste multzo batetarako, (q j ,pj ,t), aldaketa.
Horretarako, (5-33) adierazpenetik abiatuko gara, zeintzu aldagai agertzen diren
kontutan edukiz, hau da, lagrangearra (5-65) motakoa dela,
pj =

dL

dqj

=

,qk,t),
pj(q,

(j = 1,..,

(5 - 66)

Ekuazio-sistema hau alderanzkarria dela joko dugu, horretarako ondoko determinante
jacobiarra ez-nulua izan behar delarik:

det

d2L
= det
dq kdq.dq,
j,k=1
dp

\n

0.

(5 - 67)

j,k=1

Baldintza hau betetzen denean, lagrangearra ez-singularra dela esaten da eta (5-66)
ekuazioak alderanztu egin daitezke, q k abiadura orokortuak bakanduz,
(k =1,..,n).

=

(5 - 68)

Aipaturiko baldintzak betetzen direnean, ondoko transformazioa egin ahal izango dugu.
Kontsidera dezagun (5-65) lagrangearraren diferentzial osoa,

dL =

dL
J-1 d

aL . dL
dq +—dt.
dq "
1=1 dqt 1 at

(5 - 69)

Batetik (5-33) definizioa eta bestetik Lagrange-ren ekuazioak kontutan hartuz, alegia,
dL
dL
=
j dq
dqj

=

(j

= 1,..,n),

(5 - 70)

honelaxe idatz dezakegu (5-69):
dL =Iiijdqj +
t=1

dL
pidqj+— dt.
dt
j=1

Bigarren ataleko bigarren gaia era honetan ordezka daiteke:

(5 - 71)
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p i dq. =

d

1,
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dI9J.

I);

(5 - 72)

i=1

Adierazpen hau (5-71)ra eramanez, zeinuak aldatuz eta gaiak berrordenatuz,
/

dL
dp, – —
dt dt.

j =1

J.,1

(5 - 73)

1-1

Azter dezagun, lehenengo atalean diferentzialaren zeinuaren barruan dagoen gaia. Bertan
aldagaiak (5-68) adierazpenaren arauera ordezkatuz, (g,,p,,t) aldagaien bidez emanda
dagoen funtzio berri bat lortuko dugu, sistemaren hamiltondarra edo funtzio
hamiltondarra deritzona:
L(q,,q „(q,,p,,t),t).

H(q,,

(5 - 74)

j I

Ikus daitekeenez, definizio hau batera dator lehenago emandako (5-62) definizioarekin.
Honelatan, ba, (5-73) adierazpenan modu honetara idatziko dugu,
dL
dp – — dt ,
dt

dqj +

dH =
j=1

./.1

(5 - 75)

non aldagai independenteak qk eta p, diren. Ondorioz, ekuazio hauek lortzen dira
zuzenki,
.

=

dH
dp
dH
da '

=
(j =1,..,n),

(5 - 76a)
(5 - 76b)

alegia q, eta p, aldagaietan lehen ordenako 2n ekuazio diferentzial. Ekuazio hauei
Hamilton-en ekuazioak deritze, edo ekuazio kanonikoak. Hamilton-en ekuazioak
Lagrange-ren ekuazioen baliokideak dira, azken hauek erabiliak izan bait dira aldagaien
transformazioa egitean, (5-70) adierazpenean agertu dugun modura. Lagrange-ren
ekuazioak aztertzean, q koordenatu orokortuek konfigurazio-espazioa definitzen dutela
esan dugu; era berean, q„,p„ aldagai hamiltondarrekfase-espazioa osotzen dute.
Hamiltondarrak denborarekiko duen menpekotasunaz, zenbait ondorio atera ditzakegu
(5-75) eta (5-76) adierazpenetatik. (5-75)tik:
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dH dL
dt

(5 -77)

dt,

Bestetik hamiltondarra-ren denborarekiko deribatu osoa kalkulatuz,
dH

dH
dH 1.) + dH
I
+1,
=
dt
dq,
dp,
dt

(5 - 78)

eta horien ordez (5-76) ekuazioetakoak jarriz (alegia, higiduraren ekuazioak betez),
higiduran zehar H hamiltondarrak duen denborarekiko deribatu osoak ondoko balioa du:
dH_dH
dt

dt

(5 - 79)

Noski, hamiltondarrak denboraren menpekotasun expliziturik ez badu, orduan
dH
dt

=u

dH
—=u
dt
'

(5 - 80)

eta hamiltondarra higidura-konstantea da. Energiaren kontserbazioa, hain zuzen.

5.3. irudia. Sistemaren eboluzioa fase-espazioan.

5.6. ALDAGAI DINAMIKOAK ETA POISSON-EN KORTXETEAK

Azter dezagun sistema mekaniko baten higidura fase-espazioan. Dakigunez, higidura hori
adierazten duten ekuazioak, Hamilton-en ekuazioak dira (5-76). Aldiune bakoitzean
sis.tema osoaren higidura egoera (pos.izioa eta momentua –edo abiadura–) fase-espazioko

puntu batez adierazten da. Hamilton-en ekuazioen soluzio bakoitza, fase-espazio lerro
batez adierazten da, zeina sistemak espazio horretan duen ibilbidea den, bertan sistemaren
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eboluzio osoa adierazten delarik, sistemaren dinamika, alegia. Sistemaren eboluzioa
adierazteko modu hori 5.3. irudian ageri da grafikoki. Esan gabe doa, fase-espazioko
lerro horiek ez dutela elkar ebakitzen. Baldintza horietan sistema mekanikoarekin lotuta
dauden zenbait magnitudek higiduran zehar duten eboluzioa aztertuko dugu.
5.6.1. Aldagai dinamikoak.
Definizioz, sistema mekanikoaren higidura adierazten duten fase-espazioko puntuetan
ematen den koordenatu orokortuen, momentu orokortuen eta denboraren edozein
funtziori, aldagai dinamikoa deritzogu, hots,
(5 -81)

u=

Zer esanik ez, funtzio modura fase-espazioko puntu guztietan definiturik dago (izatez
fase-espazioa gehi denbora, hau da, fase-espazio gehitua deritzona), nahiz eta guri
higidurarekin zerikusirik duten puntuak –sistemaren ibilbidekoak– soilik interesatzen
zaizkigun. Dena den, funtzioa definiturik dagoen aldetik (energia zinetikoa, adibidez)
ondoko deribatu partzialak kalkula ditzakegu edozein puntutan:
du du du

(5 -82)

dt dq j dp j

eta horietako bakoitzak bere esangura matematiko arrunta izango du. Ordea, zer adierazten
du denborarekiko deribatu osoak, hots,
. du
u=—
dt

(5 - 83)

delakoak? Labur esanda, horren bidez u aldagai dinamikoak higiduran zehar
denborarekiko duen aldaketa adierazi nahi dugu, hau da, fase-espazioan ibilbidea
adierazten duten puntuetan zehar.
Hain zuzen ere, Hamilton-en ekuazioak ebatziz, sistemaren higidura ondoko
adierazpen parametrikoaz eman dezakegu:
q,=q;(t),

(j =1,..,n),

(5 - 84a)

p,= p,(t),

(j = 1,..,n).

(5 - 84b)

Ekuazio hauek ibilbidearen ekuazio parametrikoak dira, izatez, parametrotzat denbora
harturik. Ebazpenaren adierazpen hau (5-81)-ra sartuz, u aldagaiak higiduran zehar
denborarekiko duen eboluzioa adieraz dezakegu:
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(5 - 85)

u = u[q,(1), p, (t),t].

Prezeski, funtzio honen denborarekiko deribatua, u aldagai dinamikoaren denborarekiko
deribatu osoa da, baina sistemaren higidura adierazten duen kurban barrena. Beraz, (585) deribatuz,
du
du dq J
dt L
i= , aqi dt

"

du J dp
+

dpi dt

du
dt

(5 - 86)

eta Hamilton-en ekuazioak erabiliz, emaitza hori hamiltondarraren bidez eman dezakegu
du v" (
dt

du
dp, dp, dq, j + dt •

du dH du dH \

(5 - 87)

5.6.2. Poisson-en kortxeteak.
(5-87) adierazpeneko bigarren ataleko lehenengo gaiaren formak bidea ematen digu,
Poisson-en kortxeteak deituriko aldagai dinamiko berriak definitzeko.
Demagun bi aldagai dinamiko, u eta v, ditugula. Definizioz, bi aldagai horien arteko
Poisson-en kortxetea (Poisson-en parentesia ere deritzona) hauxe da:

[u,v]=.t
.i=i

/

du

dv

du\
dp, dq,
du

(5 - 88)

Horren arauera, hamiltondarra bera ere aldagai dinamikoa denez, honelaxe geratuko zaigu
(5-87):
du
du
=[u,11]+— .
at
dt

(5 - 89)

Poisson-en kortxeteek ondoko propietateak dituzte:
a) Linealtasuna.
V a,b E R, [au + bv,w]= a[u,w]+ b[v,w],

(5 - 90a)

[u,au+bw1= a[u,v]+b[u,w].

(5- 90b)

b) Antisimetrikotasuna.
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[u,v]

= -[v,u],

(5 - 91)

ondorioz, [u, u] = 0.

(5 - 92)

c) Edozein aldagai dinamikoren eta konstante baten arteko Poisson-en kortxetea nulua
da:
VC E R, [c,u]= 0.

(5 - 93)

d) Biderkaduraren erregela.
[u,v w] = [u,v]w +[u,w]v,

(5 - 94a)

[uv,w] = u[v,w]+ v[u

(5 - 94b)

e) Jacobi-ren identitatea.
[u,[v,w]]+[v,[w,u]]+[w,[u,v]] = 0.

(5 - 95)

f) Denborarekiko deribatua

-[

,
d
- u,v
dt

du
dt

du
v1+Lu,-1.
dt

(5 - 96)

Bestalde, koordenatu eta momentu orokortuen arteko kortxeteak lor ditzakegu,
oinarrizko kortxeteak deritzenak,
(5 - 97a)
(5 - 97b)
(5 - 97c)
eta halaber, koordenatu edo momentu orokortuek aldagai dinamikoekin dituztenak,
[q „u] = du
du
[P, H ] =

(5 - 98a)
(5 - 98b)
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Azken adierazpen hauek erabiliz, Hamilton-en ekuazioak era honetan idatz ditzakegu:
=[qi ,111,

(j = 1,..,n),

(5 - 99a)

= [p

(j = 1,..,n).

(5 - 99b)

Beraz, dakusagunez, Poisson-en kortxeteen bidez, Hamilton-en ekuazioek itxura
simetrikoagoa dute (aurreko minus zeinua kortxeteen barnean bait dago).

5.6.3. Higidura-konstanteak
Higidura-konstanteak Hamilton-en ekuazioen edozein soluziotan barrena balio berbera
duten aldagai dinamikoak dira. Higiduraren integralak ere deritze.
Emandako definizioaren arauera, u aldagai dinamikoa higidura-konstantea bada,
ebazpen batetan zehar
du
= 0 u=k
dt
'

(5 -100)

betetzen da, ebazpeneko puntu guztietan. Dena den, beste ebazpen batetan higidurakonstante horrek beste balio bat izango du (u = k'), baina balio berbera izango du ebazpen
horretako puntu guztietan. Hots, higidura-konstantearen balioa aldatu egiten da
ebazpenetik ebazpenera, baina ez ebazpen bakoitzean.
Lehenagoko (5-89) adierazpena kontutan hartuz, honelaxe idatz dezakegu (5-100)
baldintza:
u

dt

+[u,H]= 0.

(5 -101)

Kontura gaitezen, ezen hamiltondarra ezagututa eta (5-101) erabiliz, Hamilton-en
ekuazioak ez direla zertan ebatzi behar, u aldagai dinamikoa higidura-konstantea den ala
ez jakiteko, eta hortik abantaila praktikoa dator, zeren gehienetan problemaren ebazpen
osoa baino areago, higiduran zehar kontserbatzen diren aldagai dinamikoak izango bait
dira esangura fisikoaren aldetik interesatzen zaizkigunak.
Bide beretik, funtzio hamiltondarra noiz den higidura-konstantea azter dezakegu:
dH
—

dt

= 0 <=>

Koordenatu ziklikoei dagokienez,

dH
dH
+[H,H] = 0 <=>
= 0.
dt
dt

(5 -102)
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dH
dpi
= 0 .t=>[pi ,H1 = 0 <=> — = 0,
dt
dqi
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(5 - 103)

hots, argi ikus daiteke, koordenatu ziklikoa (hamiltondarrean agertzen ez dena) momentu
kanoniko konjokatuaren kontserbazioarekin lotuta dagoela.
Bestetik, higidura-konstanteei buruzko Jacobi-Poissotz-en teorema dugu. Honen
arauera, u eta v aldagai dinamikoak higidura-ekuazioen integralak badira (hots, higidurakonstanteak), orduan [u,v] ere ekuazio horien integrala da, alegia,
u
dv
d
= 0 eta — = 0 badira, orduan — [u, v] = 0 da.
dt
dt
dt

(5 -104)

Teorema hau zuzenki froga daiteke, lehenago aipaturiko propietateak erabiliz.
Ondorioz, metodo modura baliatuz, higidura-konstante berriak lor ditzakegu. Dena den,
galdera hau datorkigu burua: horrela lorturikoak higidura-konstante berriak izango ote
dira ala soil-soilik aldez aurretik ezagunak ditugunen konbinazio hutsak? Izatez, aurretik 1
higidura-konstante independente ezagutzen baditugu (f,,.., f non 1 < 2n den), aukera
egokiaren bidez soilik lortu ahal izango ditugu beste higidura-konstanteak (f,,,,.., „)
Poisson-en kortxeteak erabiliz.
5.7. FASE-ESPAZIOA ETA LIOUVILLE-REN TEOREMA

Lehenago esan dugunez, koordenatu orokortuen bidez, n dimentsiotako espazio bat defini
dezakegu, konfigurazio-espazioa deritzoguna. Bertako puntu bat ematean, aldiune batetan
q, koordenatu orokortu guztiak ezagunak ditugu (hots, n baldintza), baina ez dugu
inolako informaziorik ematen q abiadura orokortuez (edo baliokidea dena, p momentu
orokortuez). Konfigurazio-espazioko puntu bakoitzetik infinitu ibilbide edo ebazpen
pasatzen dira, zeren bigarren ordenako n ekuazio diferentzialen ebazpen konkretua
zehazteko 2n baldintza eman behar baitira eta guk n soilik eman ditugu. Izatez, lehenago
ikusi dugunez (Hamilton-en printzipioa), konfigurazio-espazioko bi puntu emanda (2n
baldintza, beraz) ibilbide bakarra dugu, bariazioen kalkuluaren arauera.
Arazoa beste modu batetara planteiatzen da fase-espazioa definituz gero. Faseespazioko puntu bakoitzak sistemaren q koordenatuek eta momentuen aldiune batetan
duten balioa adierazten du. Beraz, 2n dimentsiotako espazioa da eta puntu bat sistemaren
hasierako posiziotzat harturik, 2n baldintza jartzen ditugu. Ondorioz, Picard-en existentzia
eta bakartasunaren teoremaren arauera, Hamilton-en ekuazioak lehenengo ordenako 2n
ekuazio diferentzial arruntez osoturik egotean, sistema horrek soluzio bakarra du faseespazioko puntu bakoitzetik.
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Jarraiko adibidean aipatuko dugunez, zenbait sistema mekanikoren azterketarako,
egokiago da fase-espazioa eta Hamilton-en ekuazioak hartzea, konfigurazio-espazioa eta
Lagrange-ren ekuazioak hartzea baino, nahiz eta, berez, formulazio baliokideak izan.
Azter dezagun, adibidez, Mekanika Estatistikoaren oinarrian dagoen teorema bat,
Liouville-ren teorema deritzona. Demagun oso sistema korapilatsu bat daukagula, gas
baten molekulak osoturikoa adibidez. Bistan dagoenez, alferrikakoa da molekula
bakoitzaren eboluzioa kalkulatu nahi izatea eta, ondorioz, bestelako metodoren bat hartu
beharko dugu problema ebazteko, horrela Mekanika Estatistikoaren arloan sartuko
garelarik.
Hainbeste partikula izanik, sistema osoa kontsideratzean, fase-espazioaren dimentsioa
izugarri handia izango da eta ezingo dugu beraren puntu bat aukeratu. Ordea, molekula
bakoitzaren fase-espazioa harturik, eta molekula guztien fase-espazioak batera adieraziz,
N sistema baliokide eta berdin adieraziko ditugu, bakoitzak molekula baten eboluzioa

adierazten duelarik. Horrela, sistema baliokideen multzo estatistikoa dugu, faseespazioaren eskualde batetan. Hasierako aldiunean puntu horiek hartuz, puntu bakoitza
hasierako baldintza batzuri dagokie eta denborarekin puntu bakoitzak bere ibilbidea izango
du, ibilbide horiek elkarrekin ebakitzen ez direlarik. Aldiune bakoitzean puntu guztiak
(molekula guztien koordenatu eta momentuak) biltzen dituen eskualdeak forma eta
bolumen bat izango du, eta kasu orokorrean forma hori aldatuz joango da denborarekin.
Edozertara, hemen frogatuko ez dugun arren, eskualde horren bolumenak konstante
irauten duela froga daiteke.
Hain zuzen, Liouville-ren teorema eskualde horren bolumenaren iraupenarekin lotura
dago. Kasu honetan, sistemako puntuak oso ugariak izanik, fase-espazioan puntu horien
dentsitatea definitzen da: p. Puntu-kopurua handia dela jorik, dentsitate hori modu
jarraian aldatzen dela kontsidera dezakegu. Baldintza horietan, Liouville-ren teoreman
frogatzen denaren arauera, p dentsitatearen balioak konstante irauten du sistemaren
eboluzioan zehar
dp = 0,
dt

(5- 105)

hots, higidura-konstante bat da. Liburu honetan ez dugu teorema horren frogapenik
emango (ikus adibidez, Marion, 261 or., edo Gantmacher, 125 or.). Edozein kasutan
azpimarratu egingo dugu, frogapena fase-espazioan egiten dela eta, ostera, konfigurazioespazioan antzekorik ez dagoela. Ondorioz, Mekanika Estatistikoaren arloan abiatzeko,
fase-espazioa eta Hamilton-en formalismoa, konfigurazio-espazioa eta Lagrange-ren
formalismoa baino egokiagoak gertatzen zaizkigula esan dezakegu.
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5.8. ARIKETAK.
1.- Froga ezazu ezen lagrangearra indeterminaturik dagoela koordenatu orokortuen eta
denboraren edozein funtzioren denborarekiko deribatu osoan.
2.-

Demagun gorputz bat aske utzi dugula grabitatearen eraginpean erortzen, hutsean eta
marruskadurarik gabe, eta hasierako abiadura nulua izanik. Experimentalki neurtu
dugunez, 2 segundutan 20 m egin ditu. Demagun, halaber, ibilitako altuera (s) eta
denbora (t) erlazionatzen dituen ekuazioa zein den ez dakigula. Baldintza horietan,
hiru adierazpen hauek balio dezakete emaitza experimentala justifikatzeko, g = 10
eginez eta g horri kasu bakoitzean dagozkion dimentsioak emanik:
s = gt;

1 2
s = — gt ;

2

1 ,
s = —gt .
4

Froga ezazu, akzioaren integrala hiru hipotesien arauera erabiliz, balio minimoa
bigarren adierazpenaren kasuan lortuko dela.
3.-

Partikula bat planoan higitzen ari da, etengabe jatorriranzko norabidea duen
f = indar zentralaren eraginpean (A,a  0,1 izanik). a > 1 jatorriko energia

potentziala nulutzat har daiteke eta < 0 denean, infinitukoa nulutzat.
Lor itzazu Lagrange-ren ekuazioak, koordenatu orokortutzat koordenatu polarrak
hartuz. Kontserbatzen al da jatorriarekiko momentu angeluarra? Eta energia osoa?
4.-

Demagun plano inklinatu batetan behera labainketarik gabe errotatzen ari den disko
zilindrikoa. Lagrange-ren biderkatzaileen metodoa erabiliz, lor ezazu ukipenpuntuan eragiten ari den indarraren balioa.

5.-

Azter ezazu pendulu sinplearen loturako tentsioa, Lagrange-ren biderkatzaileen
metodoa erabiliz.

6.-

Puntu material bat marruskadurarik gabe labaintzen ari da esfera baten gainazaletik,
hasierako aldiunean punturik altuenetik abiadurarik gabe abiatuz.
Froga ezazu ezen puntu hori esferatik aldentzen dela 0 = arccos2/3 angelu polarra
egindakoan.

7.-

Problema hau aurrekoaren hedapena besterik ez da. Demagun partikula u o abiaduraz
pasatzen dela gainazal esferikoaren goreneko puntutik (5.4. irudiko A puntutik).
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Grabitate-indarraren eraginpean:
a) Zein da banantze-puntua (B puntua)?
b) Zein da horizontalarekiko lurrartze-puntua (C puntua)?

5.4. irudia

8.-

Hurrengo 5.5. irudian adierazi den problemari, bilar txinoaren problema deritzo.

5.5. irudia. Bilar txinarraren problema. A puntuan kolpe bat emanez,
bolatxoa O puntuan erori behar da.

Zein abiadura eman behar zaio puntu material bati, esferaren barrukaldetik
marruskadurarik gabe joan ondoren, esferaren O zentruan eror dadin?
9.-

Lor ezazu puntu material baten hamiltondarraren adierazpena,
a) koordenatu cartesiarretan,
b) koordenatu zilindrikoetan,
c) koordenatu esferikoetan.
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10.- Lor ezazu osziladore harmoniko linealari dagokion hamiltondarra. Lor itzazu
higiduraren ekuazioak eta beraien ebazpena. Lor ezazu, halaber, sistemaren
egoeraren adierazlea den puntuak fase-espazioan duen ibilbidea.
11.- Partikula bat Oxy planoan higitzen ari da, distantziaren menpekotasuna baino ez
duen indar zentral baten eraginpean
a) Lor bedi sistema mekaniko horren hamiltondarra.
b) Idatz bitez higiduraren ekuazio kanonikoak.
12.- Partikula puntual baten kasuan, lor bitez beraren momentu linealaren eta momentu
angeluarraren osagai cartesiarren arteko Poisson-en kortxeteak eta, konkretuki,
froga ezazu ondoko emaitzak lortuko direla:
[L„p,]=

Lor bitez, halaber, [L,,

+p

[L„p,]= 0, [L,, pj= —p,.

kortxeteak.

13.- Lor bitez {A„A, erako Poisson-en kortxeteak, non A direlakoak ondoko aldagai
dinamikoak diren,
A, —
1 (x 2 + pi2 — — ), A2 =

4

A3

1
2

1
= —(xp, — yp,),
2 —

k xY

= X2 + y2 +

P,Py

p2,

14.- Bi aldagai dinamikoren arteko Poisson-en kortxetea nulua denean, aldagai horiek
elkarrekin trukatu (konmutatu) egiten dutela esaten da eta, halaber, bi aldagai horiek
elkarren konjokatu kanonikoak direla. Froga ezazu ezen denboraren menpekotasuna
expliziturik ez duen aldagai dinamiko batek hamiltondarrarekin trukatzen badu,
aldagai hori higidura-kostantea dela (propietate horrek garrantzia du Mekanika
Kuantikoaren formalismoaren oinarrian).
15.- Demagun bi askatasun-gradu dituen sistema mekaniko baten hamiltondarra ondokoa
dela:
H = q 1 13 1 — R 2 P2 — aq , + hq22,
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non a eta b konstanteak diren.
Froga ezazu
p, – bq,
=

F2

= q l q2,

F3 = glet

qt

higidura-konstanteak direla.
Froga ezazu, halaber, [F„Fi ere higidura-konstanteak direla. Aurreko
konstanteekiko independenteak al dira?.

Bi gorputzen problema. Indar zentralak

137

6. gaia
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Bi gorputzek osoturiko sistemak duen higidura, non indarrek bi gorputzak lotzen
dituen lerroaren norabidean eragiten duten, oso problema garrantzitsua dugu Fisikaren
barnean. Gainera, beraren ebazpena osorik egin daiteke. Era honetako sistemak ondoko
arloetan agertzen zaizkigu:
- Izar, planeta, kometa, satelite eta antzekoen higiduran.
- Karga elektrikoek eremu elektrostatikoan duten higiduran.
- Partikula nuklear batzuren arteko elkarrekintzetan, a partikulek nukleoekin
duten dispertsioan adibidez.
Lehenengo pauso batetan ikusiko dugunez, masa laburbildua deritzon kontzeptua
erabilirik, bi gorputzen problemaren azterketa gorputz bakar baten problemara eraman
daiteke, hain zuzen gorputzaren gainean eragiten duten indarren norabidea puntu finko
batetatik pasatzen delarik, edo, bestelako hitzetan esateko, indar zentralen kasura.
Horregatik, gaiaren tratamendu formalean, indar zentralen eraginpean higitzen ari den
gorputz bakarraren problemaz mintzatuko gara. Gaiaren bukaeran hiru gorputzen
problemari buruzko zenbait iruzkin eta azterketa egingo ditugu.
6.1. GORPUTZ BAKARREKO PROBLEMA BALIOKIDEA.

MASA LABURBILDUA
Bi partikulak osoturiko sistema deskribatzeko, sei kantitate ezagutu behar ditugu,
partikula bien posizio-bektoreen osagaiak adibidez, edo eta grabitate-zentruaren posiziobektorearen hiru osagaiak eta r = r, – r2 bektorearen osagaiak (ikus 6.1. irudia).
Geure azterketarako marruskadurarik gabeko sistemak hartuko ditugu, zeintzuetan
energia potentziala r = r, – r, - ren funtzioa den. Sistema horien lagrangearra honelaxe
adieraz daiteke:
L 21 m ji.1 2 + 21 m2i.2.12 –V(r).

(6 -1)

138

m2

b)
6.1. irudia. Bi partikulak osoturiko sistemaren posizioa. a) Edozein
sistema inertzialetan. b) Masa-zentruaren sisteman.

Sistema osoaren translazioak interes handirik ez duenez, orduan, partikula bakoitzak
bestearekiko deskribatzen duen orbitaren azterketarako, koordenatuen jatorria sistemaren
masa-zentruan hartuko dugu (ikus 6.1.b irudia), R=0 eginez. Orduan,
(6 - 2)

m,r, + m2r, = 0,
eta bestaldetik r = r, – r2 denez,
m 2m,
r, r2 =

r =

m i + m2

M I + m2

r,

(6 - 3)

azken hauek lagrangearrean sartuz,
L=

1
2

– V(r),

(6 - 4)

non ,u delakoa masa laburbildua den eta balio hau duen:
m, m2
—= —+ —, hots, ,u =
mi ± m2
mi m2

(6 - 5)

Beraz, hasierako problema beste problema baliokide batetara laburtu dugu, alegia, bi
gorputzen problematik ,u masa laburbildua duen partikula bakarraren problemara pasatu
gara. Horrela, it masa duen partikulak V(r) indar zentralen eremuan duen higidura
aztertu behar dugu. Bertan Lagrange-ren ekuazioak aplikaturik, r(t) lortzera saiatuko
gara, eta ondoren partikula bien higidurak, (t) eta r2 (t), lortu ahal izango ditugu,
problema ebatziz. Egoera hau 6.2. irudian ageri da eskematikoki.
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r

F = F(r)e,

0

/
6.2. irudia. Gorputz bakarreko problema baliokidean, p masadun
partikula bakarra, V(r) potentzialetik eratorritako indar zentralaren
eraginpean ari da higitzen.

6 . 2 . KONTSERBAZIO-TEOREMAK.
HIGIDURAREN INTEGRAL LEHENAK
Hemendik aurrera, p. masa duen partikulak V (r) potentzialak sorturiko indar zentralen
eremuan duen higidura aztertuko dugu. Esan dugunez, potentzialak distantziaren
menpekotasuna du soilik eta ez orientazioarena, beraz, sistemak simetria esferikoa du.
Hau da, sistema indar-zentrutik pasatzen den ardatz batez bira erazten badugu, beraren
higidura-ekuazioak ez dira aldatuko, eta ondorioz, sistemaren momentu angeluarra
higiduraren konstantea izango da:
L = rxp = ktea.

(6 - 6)

6.3. Irudia. Higidura gertatzen deneko planoa eta momentu
angeluarra elkarren perpendikularrak dira.

Adierazpen honen arauera, posizio-bektorea eta momentu lineala L momentu
angeluarraren perpendikularra den plano batetan daude, hots, gure problema
bidimentsionala da (ikus 6.3. irudia). Plano horretan lagrangearra koordenatu polarretan
j arririk,
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1

(.2

2 • \

L = —,u r + r 19- )—V(r).
2

(6 - 7)

Lagrangearra 9 koordenatuan ziklikoa denez, O-ren momentu konjokatuak konstante
iraungo du higiduran zehar, alegia,
=
pa =

dL

dL
= o,
dO

(6 - 8)

,ur- u = ktea.

(6 - 9)

Sistemaren simetriagatik, higidura-ekuazio bat berehala integratu dugu. p e higiduraren
integral lehena dugu eta beraren balio konstantea l ikurraz adieraziko dugu, izatez, L
momentu angeluarraren modulua delarik:
=

= jur2è.

(6 - 10)

Bestalde, l-ren kontserbazioak esangura geometrikoa du, hain zuzen ere, alboko 6.4.
irudian azaldu den bezala, l horren bidez abiadura areolarra (edo azalera-azelerazioa)
artezki adieraz daitekeelarik, honelaxe,
1 2 dO
dA = —r
2

dA 1 rzdO
— = 1 = ktea,
dt 2 dt 2p

—> — =

(6 - 11)

6.4. irudia. Abiadura areolarrak erradioak clenbora-unitatean estaltzen
duen azalera adierazten du.

eta abiadura areolarra konstantea da denboran zehar. Emaitza hau Kepler-ek lortu zuen
lehenengo aldiz experimentalki, planeten higidura aztertzean, eta Kepler-en bigarren legea
izenaz da ezaguna. Ohar modura diogun, ezen azalera-abiaduraren kontserbazioaren legea
ez dela mugatzen distantziaren karratuaren alderantziz proportzionalak diren indarren
kasura, Kepler-ek azaldu zuen modura, baizik eta indar zentralen eremuen barneko
higiduren propietate orokorra dela.
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Beste aldetik, masa-zentruaren higidura uniformea kontsideratzen ez dugunez,
sistemaren momentu linealaren kontserbazioak ez digu ezer berririk esaten higiduraren
deskribapenari dagokionez.
Esandakoez gainera aipatzeko geratzen zaigun integral lehena, energiarena da. Geure
azalpena sistema ez-iraungikorretara mugatu dugunez, ziurtaturik dago energia osoaren
kontserbazioa:
T +V = E = ktea,
1 ( .2
E = — 1,1 r + r 20.2)+V(r),
2
11 12
+V(r).
+
E=—
22 ,u r2

(6 -12)
(6 - 13)
(6 - 14)

6.3. IBILBIDEAREN EKUAZIOAK
V(r) ezaguturik, (6-14) ekuazioak sistemaren konportamoldea deskribatzen du eta
beraren integrazioz sistemaren integral orokorra lortu ahal izango dugu E eta 1
parametroen funtzioan. Konkretuki, (6-14) ekuaziotik abiadura askatuz,
dr

12

2

r = — = — (E —V) ii 22
r '
dt

(6 -15)

hortik t = t(r) ebaztea lor dezakegu eta azkenean r = r(t). Bestetik 0 = 0(t) ere kalkula
dezakegu, horretarako (6-10) erabilirik, bertan (6-15) ordezkatuz,
= 0
=

dt

1
,u[r( )12

(6 - 16)

eta azken hau integratuz. Ohar modura diogun ezen, 1 higidura-konstantea denez, 9
delakoa ez dela zeinuz aldatzen eta = 0(t) monotonoki haziko dela denborarekin.
Horrelatan, ba, partikularen ibilbidea modu parametrikoan ezagut dezakegu, t
parametroaren bidez, izan ere, (6-15) eta (6-16) ekuazioen integrazioz
r = r(t) eta = 0(t) lortuko bait ditugu. Dena den, ibilbidearen ekuazioa koordenatu
polarretan idazten saiatuko gara (r eta B koordenatuen bidez), horretatako bi horien artean
t parametroa

ezabatuz.

(6-15) eta (6-16) batera harturik, r eta 0 koordenatuak banaturik dituen ondoko
ekuazio diferentzial lor dezakegu,
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11 pr2

d0=
2

dr,

(E –V)

(6 -17)

,
1-1-r2

zeina integratu egin dezakegun, integrazio-muga egokiak jarririk,
( (11 r2)dr

dO =

(6 -18)

12

oo

2p. E V

\'

2p.r2

eta horrela 0(r) edo r(0) lorturik. Horixe da hain zuzen partikulak planoan duen
ibilbideareb ekuazioa, koordenatu polarretan idatzita.
Beraz, geure problema azken integral honen ebazpenera laburtu dugu formalki, baina
ebazpen hori ez da erraza izaten, indar-mota batzuren kasuan izan ezik. Indarra zentrutiko
distantziaren berredura baten funtzioa denean, F(r).< r" , kasu batzutan ebazpena funtzio
zirkular edo eliptikoen funtzioan jar daiteke.
Adibidez, n = 1, -2 edo -3 denean, funtzio zirkularren bidez jar daiteke. Goazen hori
ikustera. Horretarako (6-18) beste era honetara idatziz,
0 –

dr

(6-19)

=

1

2pE 2pV

1212

r2

eta u = 1/r aldagai-aldaketa eginez,
du

0 = 00
up

/2

F(r).

(6 - 20)

2pE 2,11V

12

2

u

r" ipini dugunez,

F=

dV
denez, V(r) = ar"+ ' edo V (u) = au1"11,
dr

(6-21)

non a konstantea positiboa zein negatiboa izan daitekeen, eta berau (6-20)-ra eramanik,
du

e = eo

(6 - 22)

2pE 2,ua
/

2

/2

2

IR

14
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Hemengo errokizuna bigarren gradukoa bada (edo txikiagokoa), orduan )1au2 + fiu + y
erakoa izango da eta funtzio zirkularren bidez integratu ahal izango da zuzenean. Baldintza
hori betetzeko, ondoko posibilitateak ditugu:
—n-1 = 0,1,2

n = —1 kasua

n = —1,-2,-3.

(6 - 23)

baztertu egingo dugu zeren potentzial konstantea adierazten bait du, hots,

indar eragingarririk ez bait dago.

n = —2,-3

kasuek distantziaren karratuaren eta

kuboaren alderantziz proportzionalak diren indarrak adierazten dituzte.
Esandakoez gain, beste kasu erraz bat n = +1 denean gertatzen da, hau da, indar
linealaren kasuan. Orduan honakoa dugu,

e=eo--„,

du
2
2,uE 2,ua 1
/ 2/2 U 2ti

(6 - 24)

eta hemen u 2 = x aldagai-aldaketa eginik, du = dx11 ,
0=0

1 I° 2

dx
2,ua

2,uE
X

12

(6 - 25)
2
X

eta honek berriro dauka komeni zaigun forma. Beraz, n = +1,-2,-3 denean, emaitza
funtzio zirkularren bidez jar daiteke.
Bestelako potentzialen kasuan ere integra daiteke ibilbidea, baina holakoetan gutxiago
ezagutzen diren funtzioen bitartez azaltzen da emaitza. Adibidez, zenbait kasutan integral
eliptikoak agertzen zaizkigu. Integral eliptikoak honako hauek dira:
R(x,co)dx,

(6 - 26)

non R delakoa x eta co-ren edozein funtzio errazional dugun eta w honela definitzen den:
co = ax4 + fix 3 + yx 2 + 8x + ,
bertan a, y, 8, eta rJ konstanteak izanik; gainera, a eta fi konstanteak ez dira batera
anulatu behar, kasu hori integral zirkularrei dagokiena bait da. Horrelatan, ba, kalkulu
errazak eginez ikus daitekeenez, integral eliptikoak

n = + 5, +3, 0, —4, —5, —7 denean

agertuko dira. Modu berean, ondoko berretzaile frakzionarioetarako ere ebatz daiteke
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orbitaren ekuazioa funtzio eliptikoen bidez: n = –3/2,-5/2,-1/3,-5/3,-7/3. Dena den,
liburu honetan n = 1,-2 kasuetara mugatuko gara.
Hasierako harira itzulirik, energia eta momentu angeluarraren kontserbazioa kontutan
harturik, (6-18) adierazpenean = 0(r) lortu dugu, hots, ibilbidearen edo orbitaren
ekuazioa. Baina orbitaren azterketa beste modu batez ere buru daiteke, hain zuzen, r
koordenatuari dagokion Lagrange-ren ekuazioa erabiliz, eta horixe da jarraian egingo
duguna. Alegia, ekuazio hori
dL d
dr dt

(6 - 27)

=0
\ar

delarik, bertan (6-7) ordezjarriz, honelaxe geratuko zaigu,

–

r92)= –

dV
= F(r).
dr

(6 - 28)

Lehengo aldagai-aldaketa berbera eginik, u = 1//- , eta (6-10) adierazpena kontutan
edukirik, ondoko ordezkapenak egin ditzakegu (6-28) adierazpenean, u = u(0) ibilbideari
dagokion ekuazio diferentziala lortzeko:
=

l

= 114

2

rÔ2

=

12u3

pr2

1 du
1 du
1
--- = --u2u2 dOd0'
12u2 d2u
d ( 1 du \ dO = l d2 u 1u 2
d02 •
,u d0 2 ,u
dO
1.1 dO dt
r=

(6 - 29)
(6 - 30)
(6 - 31)

Erlazio hauek (6-28) ekuaziora sartuz,

p1
d 2u
+ u =—
ti2 F(u),
d02

(6 - 32)

eta egindako aldagai-aldaketa deseginez, ekuazio diferentzial hau honelaxe idatz daiteke r
aldagaia agerian jarriz:
,ur2
1
d2
,
+ = , F(r).
r
d0- r

(6 - 33)

Ekuazioa modu honetara erabiliz, orbita ezaguna zer indar-motak sortzen duen ikusteko
erabiltzen da.
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6 . 4 . INDAR-EREMU ZENTRAL BATETAKO ORBITAK
Lehenago lorturiko (6-15) ekuazioak, indar-eremu zentral batetan higitzen ari den
partikularen abiadura erradiala azaltzen digu. Horren arauera abiadura erradiala nulua
izango da ondokoa betetzen denean:
2

(E V)

2
2
/2

= 0

r

E

V(r)

12 2

= o.

2,ur

(6 - 34)

6.5. irudia. Higidura erradio apsidalei dagozkien zirkunferentzien
artean gertatzen da, erradio horiekiko simetrikoa izanik.

= 0 bada, higiduraren norantza erradialaren alderanzketa gertatu dela esan nahi du,

hots, partikula inbertsio-punturaino iritsi dela. Orokorki, goiko ekuazioak bi erro ditu,
rrnax eta

eta ondorioz, partikularen higidura rmdx

rrm ^ n eskualdera mugaturik dago.

eta rinin horiei distantzia apsidalak deritze eta horrek esan nahi du higidura balio
horietako erradioa duten bi zirkunferentzien artean gertatzen dela, 6.5. irudian ageri
denez. Bestalde, bi distantzi apsidalen arteko ibilbidearen forma ezagutuz gero, ibilbide
osoa irudika daiteke, erradio apsidalekiko simetria gordetzen bait du.
Higidura periodikoa denean, hots, r rna, eta balioen arteko bidaia batzu egin
ondoren berriro leku berberetatik errepikatzen denean, orbita itxia izango da. Baina nahiz
eta higidura mugatua izan, ibilbidea irekia izan daiteke, alboko 6.6. irudian adierazten
denez.
Horrelako kasuetan, rma, -->rmin --> rmax ibilaldian egon den angeluaren aldaketa, 40 ,
kalkula dezakegu. (6-17) adierazpena eta ibilbidearen simetria kontutan hartuz, ondoko
balioa izango du aldaketa horrek:

0 = 2f

(11r2)dr

2 E —V —1212,ur2)

(6 - 35)
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6.6. irudia. Higidura mugatua izan arren, ibilbidea irekia izan daiteke.

Ibilbidea itxia izango da baldin eta soilik baldin AO = 2zalb bada, non a eta b zenbaki
osoak diren. Bestalde, frogatu egin daiteke, ezen potentziala distantziaren berredura osoa
denean, n = —2 edo + 1 denean soilik gerta daitekeela ibilbide itxi ez-zirkularra. Prezeski,
n = —2 kasua indar grabitatorio edo elektrostatikoarena da, eta n = +1, osziladore
harmonikoarena.
V(r),1 eta E direlakoen balio berezi batzutarako, aurreko ekuazioak erro bikoitza eduki
dezake, zeinetarako = 0 izango den beti, r = ktea alegia, orduan orbita zirkularra izango
delarik.
6 . 5 . ENERGIA ZENTRIFUGOA ETA POTENTZIAL ERAGINKORRA

Energia ematen digun (6-14) adierazpena gogoratuz, hots,

E=

1

2

2

+

/2

2,ur 2

+ V (r),

bertan r aldagaia soilik ageri dela ikus dezakegu. Hori dela eta, r aldagaiari dagokionez,
problema unidimentsionala bait litzen har dezakegu, horretarako aurreko adierazpeneko
azken bi gaiak problema unidimentsional baliokidearen (r besterik ez bait legoen)
potentzialtzat har ditzakegu, eta horregatik, bi gai horien baturari potentzial eraginkorra
edo potentzial unidimentsional baliokidea Ve (r), deritzogu,

Ve(r) =+V (r).

(6 - 37)

Potentzial eraginkorraren interpretazio berezia egin dezakegu, jarraian azalduko
dugunez. Demagun behatzaile ez-inertzial bat, zeinaren erreferentzi sistema partikularen
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posizio-bektorea etengabe Ox' ardatzean edukitzeko moduan higitzen ari den (ikus 6.7.
irudia). Sistema hori abiadura angeluarraz biratzen ari da eta ondorioz, ez-inertziala
izanik, inertzi indarrak kontsideratu beharko dira (ikus 11. gaia), konkretuki, hurrengo
lerroetan aipatuko dugun indar zentrifugoa. Edozertara, B' behatzailearekiko partikularen
higidura unidimentsionala izango da Ox' ardatzean soilik mugituko bait da. Higidura hori
ulertzeko, potentzial eraginkorra erabiltzea aski da.

6.7. irudia. Partikularen posizioa adierazten duen erradioarek'n batera
doan behatzaile ez-inertzialak, potentzial eraginkorraren bidez azal
dezake beraren ikuspuntutik unidimentsionala den higidura.

Hain zuzen ere, indar zentrifugoa lortzeko bidea, (6-37)-ko baturako lehenengo gaia
kontsideratzea besterik ez dugu. Gai hori, V dei dezakeguna, indar zentrifugoari
dagokion `energia potentzialtzat' har dezakegu. Berari lotuta dagoen indarra (inertzi
indarra) honakoa da:
dy_ 12
= pr62
dr
,ur3

(6 - 38)

Dakigunez, magnitude honi indar zentrifugo deitu ohi zaio. Beraz, V delakoari energia
potentzial zentrifugoa deituko diogu.
17, (r) delakoa problema unidimentsional baliokideari (6.7. irudikoa) dagokion
potentziala dugu. Eta higidura unidimentsional honetan edota indar zentralari dagokion
higidura bidimentsionalean, kasu bietan, r aldagaiaren aldaketa berdina da.
Aurreko oharrak egin ondoren, azter dezagun, bada, adibide modura, distantziaren
karratuaren alderantziz proportzionala den indar zentralaren kasuari dagokion problema
unidimentsional baliokidean r aldagaiak duen eboluzioa. Kasu horretan,
F(r) =

(6 - 39)

V(r)= -k,
r

(6 - 40)
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azken adierazpen honetan, erreferentzi modura infinituko potentziala nulua dela egin
dugularik, V (r = oo) = 0. Honelatan, ba, potentzial eraginkorra ondokoa da:
Ve =

k
r

12
+

(6- 41)

2,ur2

Alboko 6.8. irudian aurreko lerroetan aipaturiko kasuari dagozkien potentzialen
adierazpena egin da (infinituko potentzial eraginkorra nulua dela jo dugu). Energia
osoaren balioa kontutan harturik, ondoko motetako higidurak ager dakizkiguke:
a) Sistemaren energia osoa positiboa edo nulua denean

(E, _

0), higidura ez da

mugatuta egongo. Kasu honetan partikula infinitutik indar-zentrura hirbilduz hasten
bada, horrela ibiliko da potentzial-langaren aurka jo arte, alegia,

r = r,

punturaino,

bertan norantzaren aldaketa izango du, eta ondoren infiniturantz abiatuko da berriro.
Irudian ikusten denez, energia osoaren eta potentzial eraginkorraren ordenatuen
arteko kendurak, 1/ 21.tr 2 balio du.

r,

puntuan zero balio du eta puntu horretan

indarrak kanporanzko norantza duenez, ibilbidearen norantza ere aldatu egiten da.
Geroago ikusiko dugunez, kasu honetan ibilbide bidimentsionala hiperbola bat
izango da.

6.8. irudia. Potentzial eraginkorra eta energia desberdinei dagozkien
higiduren azalpena.

b) Energia osoaren balioa zero denean, E2 = 0, a) kasuko irazkinak berregin daitezke,
ñabardura batekin. Infinituko abiadura nulua izango da orduan ez bezala, eta,
ondorioz, ibilbide bidimentsionala parabola bat izango da.
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c) Energia osoa negatiboa baina Ve (r)-ren minimoa baino handiagoa denean, E3,
higidura r2 r r4 eskualdera mugatuta dago. Lehenago esan dugunez, bi mugabalioei distantzia apsidalak deritze. Indar grabitatoriaren kasuan kasu honi
dagozkion orbitak, elipseak dira.
d) Energia minimoaren kasurako, hots,

Q

E4 = V

= muk 2 /2/2 denean hain zuzen,

problema unidimentsionalean partikula geldi dago, r aldagaiak r, balioa soilik har
bait dezake. Problema bidimentsionalean horrek esan gura duena hauxe da, r
posizio-bektorearen modulua konstantea dela, alegia higidura zirkularra dela.
e) Energia osoaren balio txikiagoek, E

ez dituzte higidura errealak adierazten,

orduan i- 2 izan beharko bait litzakete eta hori ezinezkoa da (abiadura errealekin).
6.6. PLANETEN HIGIDURA. KEPLER-EN PROBLEMA
Esan dugun legez, indar zentralen kasurik garrantzitsuena F .<11r 2 kasukoa da, indar
grabitatorio eta elektrostatikoei bait dagokie. Kasu hau aztertzeko, itzul gaitezen (6-18)
adierazpenera eta sar dezagun bertan indar-mota horri dagokion potentziala, hots,
F = --' V =

(6 - 42)

r2

Lehenagoko u =11r aldaketa eginez, integrala mugagabe modura jarriz, eta integraziokonstantea zero hartuz,
(9(u) =

2,uE

du
2,12k

1 2/
+ 2

(6 - 43)
2
U

Integral horren soluzioa ondoko erakoa da,
dx

1
arccos
–c
a + bx + cx2

b +2cx

konstanteen balioak ondokoak izanik,
a=

q=

2pE b = 2Iik c

,
( 2,uk` 2
/2

+

4/2,uE'
/2

= –1, q = b 2 – 4ac,
( 2,uk) 2(1 + 212E\
12,uk2

(6 - 44)
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Kalkuluak eginez, emaitza hau lortuko dugu:

(6 - 45)

cos B –
2E12
1+
,uk2
Eta azkenean,
12
a ,uk

eta

E=

1+

2E12
iuk2

eginez,

a
— = 1 + ECOS 0.
r

(6 - 46)

Hau konika baten ekuazioa dugu, koordenatu polarretan emanda eta jatorria konikaren
foko batetan dagoelarik. E delakoa exzentrikotasuna da eta 2a delakoari latus rectum
deritzo. r-ren balio minimoa cos0 maximoa denean izango da, eta aurreko integraziokonstantea zero hartu dugunez, hori = 0 denean gertatzen da; ondorioz, 0 angelua /;„.
posiziotik neurtzen hasiko gara. Posizio horri dagokion puntuari, perizentrua edo
periastroa deritzo (eguzkiaren inguruko higiduran perihelioa eta lurraren ingurukoan
perigeoa) eta rinax delakoari dagokiona apozentrua (besteak, afelioa eta apogeoa). Dena
den, orokorki, inbertsio-puntu apsidalak deritze.

6.9. irudia. Ibilbideen sailkapena exzentrikotasunaren arauera.

Bestalde, exzentrikotasunaren (zeina energiaren balioarekin lotuta dagoen) balioak
kontutan harturik, mota desberdinetako konikak agertzen direla ikus dezakegu (ikus 6.9.
irudia):
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e > 1, E > 0, hiperbola,
e = 1, E = 0, parabola,
0 < e < 1, VQ
< E < 0, elipsea,
e = 0, E = V

m n
e ,i

=

2/

2 , zirkunferentzia.

Planeten higiduraren kasuan, orbitak elipseak dira eta orduan elipsearen ardatzerdi
nagusi eta txikia (ikus 6.13. irudia) ondokoak dira:
a

r +
k
= m" r "" =
2
1— E 221E1'

b

=

1

(6 - 47)
(6 - 48)

—

11— e2-\12,41

hau da, ardatzerdi nagusiaren balioa energiaren funtzioa da soil-soilik, txikiarena bi
integral lehenen —E eta 1— funtzioa den bitartean. Aurreko irudian ikus daitekeenez, luzera
apsidalak (r,„,,,,rma„) F fokotik neurturiko distantziak dira:
tmin = a(1—

e) =

(1 + e),

(6 - 49)

rma,

e)= al (1 — E),

(6 - 50)

= a(1 +

Higidura eliptikoaren periodoa kalkulatzeko, berriro ere abiadura areolarra adierazten
digun (6-11) adierazpenera itzuli behar dugu:
dA
dt
Periodo oso batetan,

2,

=

2,u

--->

dt =

1

dA

(6 - 51)

elipsearen azalera osoa, A, estaliko da,
jdt

jAcIA —> 2=
o

2,u

A,

(6 - 52)

eta elipsearen azalera zab denez gero,
r= 2,u 7rab _ 2p 7r k
1
1
21E1 -\/2p1E1 •
Honela ere idatz daiteke:

(6 - 53)
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zZ =

4z2µ

k

a3.

(6 - 54)

Azken emaitza honek orbitaren periodoaren karratuaren eta ardatzerdi nagusiaren
kuboaren arteko proportzionaltasuna adierazten du eta Kepler-en hirugarren legea deritzo.
Ohar txiki bat egin behar da, hala ere: Lortutako emaitza masa laburbilduari buruzkoa da.
Egia esan, Kepler-ek beste zerbait esan zuen, alegia, aipaturiko proportzionaltasuna
adierazten duen konstantea berbera zela planeta guztien kasuan, eta zentzu horretan berak
emandako enuntziatua ez da guztiz zuzena, planeta bakoitzaren kasuko masa laburbildua
desberdina bait da. Bereziki, indar grabitatorioa ondokoa denez,
F(r)=

mm

y ' 22

=

k

2,

non k = Ymi2,
n1

(6 - 55)

ondorioz, planeten masa eguzkiarena baino askoz txikiagoa dela kontsideraturik,
<< m2,

2

2

=

47r2a3

4z2a3

Y( MI + M2 )

YM2

•

(6 - 56)

Beraz, esandakoa soilik izango da zuzena planetaren masa, mi , Eguzkiaren masarekiko
arbuia daitekeenean. Adibibez, Jupiter-en kasuan masen arteko erlazioa 1/1000 mailakoa
da eta, orduan, legearen desbideraketa erraz beha daiteke.
6.7. ORBITA ZIRKULARREN EGONKORTASUNA
Orbita zirkularrak E = V„„„ denean azalduko dira. Bestalde, orokorki hitz eginez, edozein
potentzial erakarlek orbita zirkularren bat onartuko duela esan dezakegu, potentzial
eraginkorraren putzuak minimo edo maximoren bat eduki beharko bait du, edo bestela
esanda, behar den abiadura aukeratuz, posible izango bait da indar erakarlea indar
zentrifugoarekin orekatzea. Hemen planteatuko dugun arazoa bestelakoa da ordea; orbita
zirkular horiek egonkorrak ote diren aztertuko dugu.
Esandakoaren arauera, r = ro denean orbita zirkularra egoteko baldintza, = 0,
edozein aldiunetan betetzea da, eta hori bete dadin,
dV,
dr

= 0.

(6 - 57)
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Horretaz gainera, orbita egonkorra izan dadin, benetako minimo bat eduki behar dugu,
hots,
d2Ve
dr2

> 0,

(6 - 58)

zeren orduan, oreka-posiziotik pixka bat aldentzean sortzen diren indarrek, gorputza
orekarantz eramango bait dute, 6.10.a irudian ageri denez. Horregatik diogu oreka
egonkorra dela, oreka pixka bat apurtzean orekara itzultzeko joera ageri bait da.
Potentzialak maximoa baleuka, partikula oreka-posiziotik aldentzeko indarrak sortuko bait
lirateke 6.10.b irudian ageri denez, ondorioz oreka ez-egonkorra edukirik.

r
a)

F F = —tana

6.10. irudia. a) Potentzialaren minimoaren inguruan sortzen diren
indarren norantza oreka-punturanzkoa da. b) Potentzialaren maximoaren
inguruan alderantziz gertatzen da.

Adibide modura azter dezagun ondoko erako indar erakarlearen egonkortasuna:
F(r)=

(6 - 59)

B eraren potentziala
k
1
n —1 r("-I)

V(r) =

(6 - 60)

da eta beraren potentzial eraginkorra,
Ve(r)=

k

1

n-1 r("-1)

+

12
2,ur 2 •

(6 - 61)
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Beraz, baldintza horietan p erradioko orbita zirkularra egon dadin,
k

dV,

12
3
0

r0"

dr

(11-3)

=0

kik

=—
,2 •

(6 - 62)

Bestalde,
nk

d217,

31
▪

(n+1)

ro

dr2

2
4

>0

(6 - 63)

Pro

izan behar dela kontutan harturik eta (6-62) adierazpena erabiliz, azkenean, egonkortasuna
bermatzeko bete behar den baldintza, era honetan idatz dezakegu,
12 >

(3 –

0,

(6 – 64)

hots, orbita zirkular egonkorra egoteko baldintza n < 3 izatea da. Dena den, aurreko
adibidean indarrak distantziaren berredurak direneko kasura murriztu dugu azterketa, hau
da, indarra (6-59) erakoa deneko kasura, baina beste edozein kasutan ere antzerako
zerbait egin daiteke. Horrela, edozein F(r) indarren kasuan, metodo perturbatiboz eta
orbita zirkularraren inguruko oszilazioak aztertuz (ikus Marion liburua), orbita egonkorra
izan dadin ondoko baldintza bete behar dela ikusten da:
• 1 dF
•

dr )

3

+ — > 0.

(6 - 65)

ro

Ariketa modura ikus daitekeen bezala, azken adierazpen hau (6-59) erako indarrekin
erabiltzean berriro ere eskuratzen da (6-64) emaitza.
6.8. HIRU GORPUTZEN PROBLEMA
Orain arte ikusi dugunaren arauera, indar zentralen bidez interakzionatzen duten bi
gorputzen problema, osorik ebatz daiteke, kanpoko indarren eraginik ez badago. Kasu
batzutan soluzioa funtzio ezagunen bidez adierazten da eta beste batzutan ez da posible
izango funtzio ezagunik erabiltzea, baina, edozein kasutan, higidura definiturik egongo da
(6-18) integralaren bidez. Hala ere, sistema honetan hirugarren gorputz bat sartzen
badugu, orokorki sistema ezin ebatz daiteke funtzio oinarrizkoen bidez. Indar
grabitatorioaren bidez interakzionatzen duten hiru gorputzen problema, ebatzi gabe dago
oraindik, nahiz eta azken berrehun urteotako fisikari eta matematikari ospetsuenak
Izatez, problema orokorra
horretan saiatu diren (Lagrange, Laplace, Jacobi,
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ebaztezina da (analitikoki), baina zenbait puntu azter daitezke.
Har dezagun, adibidez, hiru gorputzen problema murriztua deritzona. Kasu honetan,
hasierako aldiunean hiru gorputzen abiadurak plano berean daude, eta frogatu egin
daitekeenez, higidura plano horretan gertatuko da denbora osoan. Jo dezagun, bestalde,
hiru gorputzetariko baten masa arbuiagarria dela beste bien masarekiko, eta bi masa handi
horiek beren masa-zentruarekiko orbita zirkularretan higitzen ari direla. Hots, masa
txikiak ez dituela beste biak perturbatzen joko dugu, eta aztertu nahi duguna hauxe da, ea
masa txikia (planetoidea edo satelite artifiziala, adibidez) beste masa handi biek sorturiko
eremuaren zein puntutan egon daitekeen orekan (dinamikoa, noski).

6.11. irudia. Hiru gorputzen problema murriztua.

Aurreko 6.11. irudian adierazi da problema murriztuari dagokion egoera. M, eta M,
masa handiek orbita zirkularrak egiten dituzte O masa-zentruarekiko w abiadura
angeluarrarekin. Beraz, m masa txikia ere co abiaduraz higitu beharko da O-rekiko eta,
masa honek orekan egon behar duenez, M1 eta M, masek egiten dioten indar
grabitatorioek, m masaren indar zentrifugoa orekatu beharko dute:
mrco 2 e

+ F, +

2

F = 0.

(6 - 66)

M, + M, = M eginez, bi masa horien arteko distantzia s izanik, M, -etik O-rainoko
distantzia (M2 IM)s = ps izango da (p = M2 IM eginik) eta M2 puntutik O-rakoa,
{1 — (M2 1

= (1— p)s. Bestalde, honela jar dezakegu indarren modulua:
ymM ymM(1— p)
=2 =

2

(6 - 67a)
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F2 =

ymM2
2 =ymMp

r22

•

(6 - 67b)

Masa txikia orekan egon dadin, e, -ren norabide perpendikularrean bi indar horien
osagaiak anulatu egin behar dira, hots,
= F2 sin vf„,

F,sin

(6 - 68)

eta irudian ikus daitekeenez, sinuaren teorema erabiliz,
sin 0,

sin vf,
ps

•

(6 - 69)

Bestetik,
sin 0, =

(6 - 70)

eta azken biak bateratuz eta beste angeluarekin gauza bera eginez:
sin vf, =
sin tg2 =

psy

rr,

(6 - 71a)

,

(1– p)sy
rr,

(6 - 71b)

eta hauek (6-68)-ra eramanez, azkenean oreka-posizioan baldintza hau bete behar dela
dakusagu:
Y=Y

ri3

(6 - 72)

1.3
2

Ekuazio honek bi soluzio ditu: a) r, = r2 = D, hau da, hiru masek triangelu isoszele bat
osotzen dute eta b) y = 0, hots, hiru masak lerro zuzen berean daude kokaturik.
Azter dezagun, ba, a) soluzioa. e, bektorearen norabidean ere indarren arteko oreka
egon behar da, beraz,
mrco2 = F, cos lif + F, cos vf,.

(6 - 73)

Kosinuaren teorema OAP eta OBP triangeluetan erabiliz, eta a) soluzioarekin ari garela
kontutan edukiz,

cos =

r2 + D 2 –

2rD

p2 s2

(6 - 74a)
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cos tg, =

r2 + D 2 —(1— p) 2 s2

(6 - 74b)

2rD

Abiadura angeluarraren balioa ere kalkula dezakegu. Horretarako, bi masa handietako
baten gainean eragiten duten indar grabitatorioa eta zentrifugoa berdinduz,
WI M2 = ivi,psco 2of- =
s 2ps

7M2

A

YM

(6 - 75)

S3

(6-73) ekuazioan (6-67), (6-74) eta (6-75) adierazpenetako balioak eramanez, azkenean
emaitza hau lortuko dugu:
r 2 D 2 ps 2

p2s2

s..

(6 - 76)

r 2 = D 2 + p 2 s 2 — 2Dps cos 0,.

(6 - 77)

D3

2r2

OAP triangeluan ondokoak idatz ditzakegu:

Bestalde,
cos 0, =

+ ps

D

(6 - 78)

eta a) soluzioan gaudenez, r, = r2 = D, hots, x koordenatuaren balioa AB zatikiaren
erdiko puntuari dagokiona da, x = s/2 — ps alegia, eta (6-77)-tik
2
2
r = D 2 + p 2 s 2 — ps ,

(6 - 79)

D3 = s3 —> D = s.

(6 - 80)

eta hau (6-76)-ra eramanez,

Ondorioz, a) soluzioak dioskunez, hasieran esandako baldintzetan (higidura planoan
gertatzean), m masa (eta sistema osoa) oreka dinamikoan egongo da baldin PAB
triangelua aldekidea bada. Gainera, froga daitekeenez, puntu hori oreka egonkorrekoa
izango da M2 < 0.0385M bada. Beraz, oreka egonkorra m planetoidea 6.12. irudiko
S, eta S2 posizioetan dagoenean gerta daiteke.

b) soluzioa harturik, y = 0 hiru masak x ardatzean kokaturik egongo dira, m masa
U,,U2 eta U3 puntuetan egon daitekeelarik. 6.13. irudian kasu honi dagozkion indarren

adierazpena egin da, indar zentrifugoa alderantzizko zeinuarekin irudikatu delarik. Indar
zentrifugoa eta grabitatorioa anulatzen diren puntuetan daude oreka-posizioak, bestalde
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ezegonkorrak direnak.
Si

/
U,

A/

1

\\ B
\

U2

•

•
0

/

\
\ /

V S2

1 eta S 1oreka
egonkorrekoak dira eta U 1 , U2 eta U 3 oreka ezegonkorrekoak.
6.12. irudia. ni inasaren oreka posizioak. S

6.13. irudia. Oreka ezegonkorreko U i ,U 2 eta U 3 puntuei dagozkien
indar grabitatorioa eta zentrifugoa.

Laburbilduz, m masa arbuiagarriko planetoidea, masa-zentruarekiko ibilbide
zirkularrak deskribatzen dituzten bi masa handiko sisteman sartzen denean, hasierako
abiadurak plano berean daudelarik, hiru masak daudeneko plano horretan bost orekaposizio daude. Horietariko bi, oreka egonkorreko puntuak dira (M 2 behar adina txiki
denean) eta puntu ekilateroak edo aldekideak deritze. Beste hiru puntuak (U,,U, eta U,)
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bi masa handien lerro berean daude. Esan behar da, soluzio hauek lehenengo aldiz 1772.
urtean Lagrange-k aurkitu zituela.
Lurra-Ilargia sistemaren kasuan, masa handiek ez dituzte ibilbide zirkularrak egiten eta
gainera, eguzkiak eta beste planetek perturbazio handiak sortzen dituzte. Horregatik ez
dago argi, oreka-puntu egonkorrik ote dagoen.
Bestetik, sistema eguzkitarrean puntu aldekide egonkorren (edo ia-egonkorren) kasu
erreal bat dago. Martitz eta Jupiter-en orbiten artean asteroide piloa dago eta horiek bi
posizioren inguruetan biltzeko joera dute, hain zuzen ere Eguzkia-Jupiter sistemaren
puntu aldekideetan ^ M^uP = 0. 000949ME„,.). Egia esan, sistema eguzkitarreko beste
planetek sortzen dituzten perturbazioek, zenbait aldakuntza sorterazten dute asteroideen
pilaketan, baina ba dirudi, egitura orokorra mantendu egiten dela, eta horrek, puntu
horiek oreka egonkorrekoak edo direla adierazi nahi izango luke.
6.9. ERANSKINA: KURBA KONIKOAK

Kepler-en problema ebaztean lortzen ditugun orbitak, kurba konikoak deritzen sailekoak
dira: elipsea (zirkunferentzia), parabola eta hiperbola. Eranskin honetan kurba laun horien
zenbait propietate aurkeztuko dira eskematikoki.
6.9.1. Kurba konikoen definizioa leku geometriko gisa.

Elipsea. Bi puntu finkoetarako

eta F2 ) distantzien batura balio konstantea (2a)

egiten duten puntuen (P) leku geometrikoa da:
PF

+PF, = 2a.

(6 - 81)

6.14. irudia. Elipsearen parametroak.

Bi puntu finkoei fokoak deritze (ikus 6.14. irudia). Beren arteko distantzia 2c . da.
Elipseak isladapeneko bi simetri ardatz dauzka, AC eta BD, bakoitzaren luzera AC = 2a
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eta BD = 2b dira. Aipaturiko konstanteak ondoko eran daude erlazionaturik:
a2 = b2 + c2 .

(6 - 82)

Bestalde, oso parametro interesgarria da elipsearen exzentrikotasuna, e, honelaxe
definitzen dena:

e

_—.

6.15. irudia. Elipsearen exzentrikotasunaren esangura. a)
denean, zirkunferentzia. b)

(6 - 83)

a

E =

0

e handia denean, elipse txapala.

Elipsearen exzentrikotasuna beti da 0 e < 1. Exzentrikotasunak elipsearen
txapaltasunaren neurria adierazten digu. e = 0 denean, elipsea zirkunferentzia da, izatez;
eta e 1 egitean, geroago eta txapalagoa egiten da, exzentrikotasun handikoa bihurtuz
(ikus 6.14. irudia).
Parabola: Puntu finko batetik (F) eta lerrozuzen batetik (NN') distantzia berberera
dauden puntuen (P) leku geometrikoa da (ikus 6.16. irudia):
PK = PF.

6.16. irudia. Parabolaren parametroak.

(6 - 84)
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F puntuarifokoa eta NN' zuzenari lerro zuzentzailea deritze. Parabolak simetri ardatz bat
du, diametroa deritzona eta zuzentzailearen perpendikularra dena. Parabolak diametroa
ebakitzen dueneko puntuari (V), e • ina deritzo. Parabola definitzen duen parametroa (p),
ondokoa da:
p = 2FV .

nn11111~

FZ

B

(6 - 85)

P

0 -"Illej

2a

•

6.17. irudia. Hiperbolaren parametroak

Hiperbola: Bi puntu finkoetarako (F, eta F2 ) distantzien kendura balio konstantea (2a)
egiten duten puntuen (P) leku geometrikoa da (ikus 6.17. irudia):
Eskuinaldean:

PF2 – PF, = 2a,

(6 - 86a)

Ezkerraldean:

PF, – PF, = 2a.

(6 - 86b)

Hiperbolak bi abar ditu (irudiko eskuin eta ezker aldekoak). Halaber, zentrua (0),
isladapeneko bi simetri ardatz (NN' eta MM') eta bi asintota (RR' eta SS'). Hiperbolaren
abar biak ebakitzen dituen simetri ardatzean daude bi fokoak eta halaber bi erpinak (A eta
B). Bi puntu-bikote horien arteko distantziak honelaxe erlazionatzen dira:
2a,

(6 - 87)

F,F, = 2c,

(6 - 88)

c
E = — > 1.

(6 - 89)

AB =

a

Dakusagunez, hiperbolen kasuan, exzentrikotasuna 1 baino handiagoa da beti.
6.9.2. Koniken jatorri geometriko berezi bat.
Hemen jatorri hau adierazten badugu, konika izenaren jatorriarekiko lotura
azpimarratzeko baino ez da. Izan ere, aipaturiko kurba guztiak biraketa-kono bat
inklinazio desberdineko plano batez ebakiz erator bait daitezke.
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6.18. irudietan ikusten den bezala, lau aukera desberdin ditugu:
- Planoa konoaren simetri ardatzaren perpendikularra denean, zirkunferentzia bat
lortzen da.

6.18. irudia. Kono baten bidczko eratorpena.

- Planoa perpendikularra izan gabe, alde bakarrean ebakitzen badu, orduan elipsea
lortzen da.
- Planoa konoaren lerro sortzailearen paraleloa denean, parabola.
- Planoak erpinaz alde bietako konoak ebakitzen dituenean, hiperbola baten alde biak
lortzen dira.
6.9.3. Kurba konikoen adierazpen analitikoa.
Izatez, kurba konikoak bigarren ordenakoak dira, koordenatu cartesiarretan ondoko
adierazpen orokorrean bil daitezkeelarik:
ax2 + 2bxy + cy 2 + 2dx + 2ey + f = 0.

(6 - 90)

Dena den, koordenatu-sistema egokiak harturik, ondoko eretan jar daitezke:
Elipsea: Jatorria zentruan eta Ox ardatza elipsearen ardatzaren norabidean harturik,
honelaxe eman dezakegu elipsearen ekuazioa:
2
X2
+
= 1.
a2 b2
Parabola: Jatorria erpinean eta Ox ardatza simetri ardatzean harturik,

(6 - 91)
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y

2

=

2px.

(6 - 92)

Hiperbola: Jatorria zentruan eta Ox ardatza erpinak lotzen dituen lerrozuzenaren
norabidean harturik,
X

2

—

y

a b

2

=1.

(6 - 93)

Edozein modutan, indar zentralen kasua aztertzean askoz ere erabilgarriago gertatzen
zaigu koordenatu polarrak erabiltzea, prezeski, jatorria indar-zentruan harturik (gero
konikaren fokoa izango dena) eta angelua neurtzeko jatorrizko ardatz modura konikaren
ardatza harturik. Orduan, kurba guzti hauek adierazpen orokor bakar honetan bil daitezke:

=

1+ E cos 0,

non a delakoa parametro fokala eta e exzentrikotasuna diren.

(6 - 94)
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6.10. ARIKETAK
1.-

Froga bedi ezen bi partikularen arteko indarrak Var, – r2 1) potentzialetik eratortzen
badira, orduan, indarrak zetralak direla eta akzio-erreakzioaren printzipioa betetzen
dutela.

2.-

Bi partikula zirkularki higitzen ari dira elkarrekiko, indar grabitatorioaren
eraginpean eta z periodoaz. Bapatean geldi erazi egin da higidura (kanpotik, noski)
eta ondoren partikulak posizio horretatik askatu dira, eta horrela, segidan, elkarren
kontra joan dira grabitatearen eraginez. Froga bedi ezen bien arteko talka partikulak
askatu ondoko 21

3.-

aldiunean gertatu dela.

Erabil ezazu potentzial eraginkor unidimentsional baliokidearen metodoa,
higiduraren izaera koalitatiboa aztertzeko, ondoko bi indar erakarleen kasuan:
F(r)=-k.
r4
F(r) = –kr.
Orbita zirkular egonkorrik ba al dago?

4.-

Partikula bat V = 1r potentzialeko eremu batetan higitzen ari da, a eta k
konstante positiboak izanik. Azter ezazu koalitatiboki partikula horren higiduraren
izaera, potentzial eraginkor unidimentsionalaren metodoaren bidez.

5.-

Lurraren orbitaren exzentrikotasunaren balioa e = 0.0167 da. Lor bedi Lurrak
Eguzkiaren inguruan dituen abiadura orbital maximoaren eta minimoaren arteko
erlazioa.

6.-

Partikula batek higidura zirkularra du F(r)=–k1r 2 erako indar-eremu batetan.
Froga ezazu ezen bapatean k-ren balioa erdira pasatuko balitz, partikularen orbita
parabola bihurtuko litzatekeela.

7.-

Froga ezazu ezen bere orbitaren puntu batetara zuzendurik dagoen indar zentral
erakarle baten eraginpean partikula batek zirkunferentzia bat egiten badu, indar hori
distantziaren bostgarren berreduraren alderantziz arauerakoa dela.
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8.-

Lor ezazu Eguzkiaren eta Lurraren masen arteko erlazioa, datu modura batetik
urtearen eta Ilargi-hilaren (27.3 egun) luzera eta bestetik Lurraren eta Ilargiaren
orbiten batezbesteko erradioak (1.49 x 10 8 km eta 3.8 x 10 5 km) soilik erabilirik.

9.-

Azter ezazu F(r) = kr indar aldaratzailearen eraginpean higitzen ari den partikularen
higidura. Froga ezazu higidura hori hiperbolikoa dela beti.

10.- Lor ezazu indar zentralaren adierazpena, baldin partikularen higidura r = k92
motako espirala bada, k konstantea izanik.
11.- Partikula batek orbita eliptikoa egin du indar grabitatorioaren eraginpean.
Partikularen abiadura angeluar maximoaren eta minimoaren arteko erlazioa n bada,
froga ezazu orbitaren exzentrikotasuna ondokoa dela:

E=

-ft-1 —1

n + 1.

12.- Kontsidera ezazu energia konstantez potentzial zentral batetan sortzen diren orbiten
multzoa. Froga ezazu ezen, orbita zirkular egonkorrik badago, berarekin lotuta doan
momentu angeluarra, multzoko beste edozein orbitakoa baino handiagoa dela.
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7. gaia
Partikulen sakabanaketa
indar zentralen eraginpean

Historikoki indar zentralen garrantzia planeten higidura aztertzean sortu zen. Hala ere,
indar zentralen erabilera mota horretako problemetara ez da mugatzen, Mekanika
Klasikoaren metodoen bidez, indar zentralen eraginpeko partikulen sakabanaketa ere azter
bait daiteke. Partikulak dimentsio atomikodunak badira, ikuspegi fisikotik teoria
klasikoaren emaitzak hainbatetan ez dira zuzenak izango, efektu kuantikoak eragin
handikoak izan bait daitezke. Hala ere, hainbat aurresan klasiko doitasun handiz
baliagarriak dira. Gainera, sakabanaketa-fenomenoen deskribapenerako prozedura
klasikoa eta kuantikoa berdinak dira.
Bi partikulak elkarrekin interakzionatzen dutenean, batak bestearekiko duen higidura,
elkarrekintzaren indarraren menpean egongo da, hots, indarraren nolakotasunak
mugatuko du higiduraren izaera. Elkarrekintza horri talka deituko diogu, baina modu
desberdinez gerta daiteke, kasurako bi partikulek benetan elkar ukitzen dutelako
(`ukipena' dagoelako, esangura makroskopikoan) edota elkarrekintza eremu baten bidez
gertatzen delako (adibidez, eguzki-sistemakoa ez den gorputz hat eguzkiak desbideratua
izan daiteke elkarrekintza grabitatorioa dela medio, edo a partikula bat nukleoaren eremu
elektrikoaz desbideratua izan daiteke).
Aurreko gaian ikusi dugunez, bi gorputzen sistema osorik ebatz daiteke, behin haien
arteko indarra ezagutuz gero. Bestalde, indarra ezaguna ez bada ere, hainbeste gauza jakin
daiteke bi partikulen higidura erlatiboaz, momentu linealaren eta energiaren
kontserbazioaren teoremak erabiliz. Prezeski, hasierako baldintzak ezagutzen baditugu
(hau da, partikula bakoitzaren abiadura), kontserbazio-teoremen bidez, sistemako bi
partikulen amaierako abiadurei buruzko informazioa lor dezakegu (hasierako egoera =
elkarrekintzaren aurretik; amaierako egoera = elkarrekintzaren ondokoa). Dena den,
kontserbazio-teoremekin bakarrik ezin ahal izango dugu jakin, abididez, hasierako eta
amaierako abiaduren arteko angelua zein izango den, horretarako gutxienez indarra
nolakoa den jakin behar bait dugu.
Gai honetako lehenengo zatian, kontserbazio-legeak erabiliz (momentu linealarenak eta
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energiarenak), barne-energiaren aldaketarik ez duteneko kasuetan lor daitezkeen erlazioak
aztertuko ditugu, beti ere talka elastikoen kasura mugatuz. Ondoren elkarrekintza-indarra
kontutan hartuz, partikulen sakabanaketa aztertuko dugu.
Praktikan, erabilpen handiko emaitzak lortuko ditugu, Fisikan hain erabiliak diren
mota desberdinetako sakabanaketa-experimentuei dagozkienak (holakoei ingelesez
`scattering' deritze).

LABORATEGIKO SISTEMA (L)

MASA-ZENTRUAREN SISTEMA (IVIZ)

V

a) Hasierako egoera

u' 2

MZ

u'
• rn2
u2= 0

-I

••n•--111 m2

( V ' = 0)

a) Hasierako egoera
m1

M2

b) Amaierako egoera

M2

b) Amaierako egoera

7.1. irudia. Bi partikularen arteko problema aztertzeko erabili ohi
diren bi erreferentzi sistemak.

7 .1. MASA-ZENTRUAREN KOORDENATU-SISTEMA
ETA LABORATEGIKO SISTEMA

Behin baino gehiagotan ikusten denez, fenomeno fisikoen deskripzioa errazago gerta
daiteke erreferentzi sistema egokia aukeratuz. Hain zuzen ere, talken kasuan holako
zerbait gertatzen da, bi partikulen masa-zentruarekin doan sistema aukeratzean (MZ
sistema). Edozertara, neurketak ez ohi dira sistema horretan egiten, laborategikoan baizik
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(bertako sistemari L deituko diogu). Horregatik, interesgarria da bi sistema horien arteko
erlazioak aztertzea.
Has gaitezen, bada, bi partikulen sistema mekanikoa bi erreferentzi sistema horietan
zehazten. Hasierako eta amaierako egoerak hurrengo 7.1. irudian ageri dira. Laborategiko
sisteman m, partikula u, abiaduraz dator hasieran eta talka egiten du geldi dagoen m2
partikularekin(u 2 = 0) eta sistema horretan masa-zentruaren abiadura V da.
Talkaren ondoko abiadurak

v,, v,

eta V dira. yi eta direlakoak talkaren ondoren

m i eta m 2 masek hasierako u abiaduraren norabidearekin duten desbideraketa edo

sakabanaketa-angeluak dira, laborategiko sisteman. Bestalde, masa-zentruaren sistemari
dagozkion magnitudeak azentuaturik idatzi ditugu, eta 0 angelua bi masen desbideraketaangelua da.
Bestetik, 7.2. irudian bi sistemetako amaierako egoeretan m, partikulak dituen
abiaduren arteko erlazioa adierazi da (kontutan har ezen, sakabanaketa-experimentuetan
m, partikularen higidura aztertuko dugula edo, azken batez, tg angelua eta v, abiadura).
Masa-zentruaren V abiadurari masa-zentruaren sisteman partikulak duen

v',

abiadura

gehituz (0 angeluaz), laborategiko sisteman duen abiadura lortzen da, v, (tv angeluaz).

7.2. irudia. partikulak bi sistemetan amaieran dituen abiaduren
arteko erlazioa. Masa-zentruaren abiadura v', abiadura baino handiagoa
edo txikiagoa izan arauerako bi posibilitate daude.

Irudi honetan ikus daitekeenez, B angeluaren arauera

v',

bektorearen muturra v',

erradioko zirkunferentzia batetan egongo da, zeinaren zentrua V bektorearen muturrean
dagoen. Bi posibilitate dauzkagu. V <

bada, (1) kasua, orduan erlazio posible bakarra

daukagu bektoreen artean. Baina V >

bada, (2) kasua, orduan bi sakabanaketa-angelu

eta abiadura dauzkagu 0, , d eta v,„ non d eta e azpindizeek `desbiderapena' eta
`errebotea' esan nahi duten. Erraz uler daiteke, hori zergatik gertatzen den. MZ sisteman
m, masaren amaierako abiadura masa-zentruarena baino txikiagoa bada, bertan masa hori

atzerantz desbideratua izan arren
vf < 7r/2). Hots,

v,

> 7r/2), aurrerantz sakabanatuko da L sisteman

abiadura bakoitzerako bi

v',

abiadura posible daude. Experimentalki

kasu bietan yi neurtzen da eta horregatik 0-ren bi balio desberdini dagokie.

v',

1 70

Azter dezagun aipaturiko magnitudeen arteko erlazio kuantitatiboa. Masa-zentruaren
abiadurari dagokionez,

u

m2 u

2

=

MV,

(7 - I)

baina u = 0 denez, eta M = m, + m,, L sisteman masa-zentrua m -rantz higituko da
2

2

ondoko abiaduraz,
(7 - 2)

eta hasierako aldiunean m, masa L sisteman geldi dagoenez, MZ sisteman aurkako
norantzaz eta abiaduraren modulu berberaz higituko da , u',= V, baina u', = –V.
MZ sisteman momentu lineal osoa nulua da, eta ondorioz, bai talkaren aurretik zein
talkaren ondoren bi partikulak norabide berberean higitzen dira, nahiz eta aurkako
norantzetan. Talka elastikoa izanik, ez da partikulen masaren aldaketarik egongo, eta
prozesuan zehar momentu linealaren eta energiaren balioak aldatu gabe iraungo dutenez,
ondorioz MZ sisteman abiaduren moduluak berdinak izango dira talkaren aurrean eta
talkaren ostean,
=

,

1,1 ' 2

(7 - 3)

V'2 .

Bestetik, u, bi partikulen arteko abiadura erlatiboa da, bai MZ zein L sisteman,
u, = +u' izanik, aurreko irudietan ikus daitekeen modura. Beraz, amaierako abiadurek
ondoko balioak izango dituzte MZ sisteman,
v', =

m,u,

M + M

u,
2

2=

m,u,
m, + m,

(7 - 4)

eta aurreko irudiak kontutan hartuz,
sin 0 = v, sin 111,

v' ,cos0 + V = cos

(7 - 5)

Bi adierazpen hauek elkarren artean zatituz,

cos

tan =
0 +

v', sin0
V

sin
cos 0 + (17/iý,).

(7 - 6)
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Bestalde,
V

m,u, I (m, + m2)m,

(7 - 7)

=

m21411(mi + m2) m2
Azken adierazpen honek agertzen duenez, m,I m, zatidurak mugatzen du aurreko irudiko
zein sakabanaketa-prozesu gertatuko den, ondoko erlazioa bait dago:
m, < m, denean, V < v',,
m, > m2 denean, V > v',.
Aurreko (7-6) eta (7-7) adierazpenak konbinatuz,
v',

sin
0
sin 0
tan ty =
v', cos 0 + V cos + (m,1m2).

(7 -8)

angeluaren funtzioan emango dugu, aurreko gaian erabilitako aldagaia berau bait da.
Adierazpen honek L eta MZ sistemetako sakabanaketa-angeluen arteko erlazioa ematen
digu. Bertan ikus daitekeenez, m, << m2 denean, angeluak ia berdinak izango dira bi
sistemetan, , hots, masa astunak (m2 ) ez du ia eraginik jasoko eta sakabanaketazentru finkoa bait litzen hartu ahal izango da.
Bestetik bi masak berdinak direneko kasua aztertuz, m, = m2,
tan ty =

sin
= tan
2
cos0+1

tV

2

(7 - 9)

alegia, L sistemako sakabanaketa-angeluak MZ sistemakoaren erdia balio du. Angelurik
handiena 0 = z denez, L sisteman ezin egon daiteke ir/2 baino sakabanaketa
handiagorik.
Orain arte m, partikularen konportamoldea aztertu dugu. Goazen m 2 partikularekin
gertatzen dena ikusten. Leheriago eginikoen antzerako irudia egin dezakegu. 7.3. irudian
dauden erlazioak honelaxe azal daitezke:

eta bi hauen arteko zatiduraz,

v, sin = v' 2 sin 0,

(7 -10)

v2 cos = V –u' 2 cos 0,

(7 - 11)
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tan =

sin 0
tý 2 sin 0
V — cos 0 (V/U 2 ) — cos 0

(7-12)

7.3. irudia. /7/ 2 partikulak bi sistemetan amaieran dituen abiaduren
arteko erlazioa.

Baina lehenago ikusi dugunez, V = ' = m,u,/(m, + nt 2 )

tan

=

sin 9
1 — cos

0
= cot—,
2

2Ç = 7r — 0 =

(7 -13)
(7 -14)

Bestalde, masa biak berdinak direnean, (7-9) gogoratuz,
+

=

2,

(m I = m 2 denean).

(7 -15)

7.4. irudia. Masa biak berdinak izatean, talkaren ondoren elkarren
perpendikularrak diren norabideekin ateratzen dira.

Honelatan, ba, masa berdineko gorputzen sakabanaketan, baldin eta hasierako egoeran
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bietako bat geldi badago, amaierako egoeran bi partikulen abiadurak elkarren
perpendikularrak dira. Aipaturiko egoera hau 7.4. irudiko bi kasuetan adierazi dena da
(bestetik, mugako kasu modura, 0 = yi = 0 denean gertatzen denekoa dugu).
Bukatzeko, V > v' , denean, alegia m, > m 2 denean, angeluak har dezakeen baliorik
handiena zein ote den galde dezakegu. Kasu hori v', eta v, bektoreak elkarren
perpendikularrak direnean gertatzen da, 7.5. irudian ageri denez. Orduan,
. m,
v'i = arcsm
tg,„„, = arcsin—
=,
V
m,

m, > m, denean.

(7-16)

7.5. irudia. yf angeluaren balio maximoa, v', eta v, bektoreak
elkarren perpendikularrak direnean gertatzen da.

Adibide modura diogun ezen a partikula 14.5° baino angelu txikiagoan sakabanatzen
dela protoi batekin talka egitean, eta protoia 0.03° baino txikiagoan elektroiarekin talka
egitean.
7.2. TALKA ELASTIKOETAKO ERLAZIO ENERGETIKOAK
Atal honetan partikulen energien arteko erlazioak lortuko ditugu. Partikula-sistemaren
energia ondoko erara adierazten da L sisteman hasierako egoeran,
1

To = —
2 m1uI2 ,

(7 - 17)

eta MZ sisteman,
2
1
T' 0 = —
2 m,u' + —
1

2

(7-18)
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(7-3)

eta (7-4) adierazpenak erabiliz, honelaxe azal dezakegu:
1 m1 2
2 m, + M2
M

T' 0

m,

2
=

Mi +

m2

T
0•

(7 -19)

Adierazpen honek dioenez, MZ sistemako energia zinetikoa L sistemakoarenaren
frakzio bat da. m, « m 2 bada T' To . Ikus dezagun zeintzu diren, bi partikulek azken
egoeran eta MZ sisteman duten energia:
\2

T' =

1

— m v'
2

2

1

M2

2

m, + m 2

= — in

M2

=

M i + M,

To,

(7 - 20)

0•

(7 - 21)

.•\ 2

1, 1
T' 2 = —
m2
2 m 2 v ' 2- =
2

mi

mi M2

2

u =

+ M„

( Mi + M 2 )

2

Zer esanik ez, T' 1 +T' 2 = T' 0 da, energiaren kontserbazioa betetzen bait da MZ sisteman
ere.
Modu berean, bi partikulak azken egoeran L sisteman duten energia zinetikoa kalkula
daiteke. Horretarako egin behar diren kalkuluak, ariketa modura egitea proposatu nahi
diogu irakurleari. Dena den, azkenean ondoko emaitza lortuko da 1 partikularako:
2m m
2 2 (1 COS
(m, + m2)

=1
To

(7 - 22)

bertan MZ sistemako 0 sakabanaketa-angelua erabilirik. Emaitza hau L sistemako yf
sakabanaketa-angeluaren funtzioan ere eman daiteke:

2
m

=
To

I

(m1 + m 2 )

2

cos 111 -±

\2
M2
—
—

\2

sin 2

lif

(7 - 23)

M 1 ./

Azken adierazpen honetan ± bi balioetatik + balioa hartu beharko da, m, > m2 denean
izan ezik; orduan, lehenago lorturiko (7-16) adierazpenak erabakiko du zein den
angeluak har dezakeen baliorik handiena, eta beraz zein den aukeratu behar den zeinua.
Beste partikulari dagokionez, L sisteman hauxe dugu,
T2
To

=

= 4mirn2
To

(m]

± m2)2

cos

rc
- —.
2

(7 - 24)
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Hemen ere T, + T, = To da, noski.
Aurreko (7-23) eta (7-24) emaitzak asko errazten dira m, = m, kasuan, alegia,
T1

= COS

2

2

T,

= sin v

Vf,

To

beti ere

(7 - 25)

90° dela kontutan hartuz.

Lorturiko erlazio zinematikoen aplikazio modura, eta konkretuki (7-23)
adierazpenarena, goazen hurrengo adibidea ikustera. Bertan atomo ezezagunak
identifikatzeko teknika experimental baten oinarri teorikoak aztertuko ditugu.

o o

0=
-

• mJnii

-

10 --

Detektorea
--- -

i
i i
i III
i

.._ 900

...
TIlTo

b)

a.)
cvi
Zurikoa

a.
4..)

I

I

1

....

Ea

Eb

E,

Energia

a)

7.6. irudia. a) Muntaia experimentalaren eskema. b) Neurketari
dagokion histograma. c) (7-26bis) adierazpenari dagokion grafikoa.
Gure kasuan, gailurrak oc= 2,5 eta 10 balioei dagozkie.
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Demagun protoi-sorta monoenergetikoa dugula, hots, norabide berberean, m
masarekin eta To energiarekin datozen protoiak. Protoi horiek sakabanatu egingo dira
zuriko batetan dauden partikulekin talka egitean. Zuriko horretako partikulak (atomoak)
mota desberdinetakoak izan daitezke, haina zuzen ere, horiexek dira experimentuaren
bidez identifika ditzakegunak, masari dagokionez bederen. Demagun, halaber, gure
protoi-sorta oso sekzio txikikoa dela eta sakabanaturiko protoiak zurikoaren eskualde
txiki batetatik datozela. Protoien detektagailu bat norabide perpendikularrean jartzen
badugu (ikus 7.6. irudia), eta sakabanaturiko protoien energiak neurtzen baditugu,
adibidez, irudikoen antzeko emaitzak lor ditzakegu kasu batetan. Irudi hori histograma bat
da (kanalanitza) eta bertan T ± T ± tartean zenbat partikula detektatu diren adierazten
da, alegia E,,E, eta E, inguruko gailurrak lortu ditugu.
Kasu berezi honetan hiru energi mota desberdinetako protoiak detektatzen ditugu.
7.6.c grafikoan T, = f (m, m2 ) funtzioa marrazturik dago. Funtzio hori (7-23)
adierazpenetik lor daiteke, tv = 90° eginez:
.\ 2

2

m,
m

•

mi

•

+ in2

..

= egimk,

T, =

m2

1

(7 - 26)

1

( a,

To(1 + a)2

= f(a),

(7 - 26bis)

hain zuzen, horixe da 7.6.c grafikoan adierazirikoa.
7.1. taula
T, IT,

a

0.333

2

0.666

5

0.818

10

Kurba hori erabiliz, zurikoan dauden atomoen masak lor ditzakegu. Hain zuzen, 7.1.
taulan gure kasuko emaitzak ageri dira. Bertan ikus daitekeenez, T, = 0.818T„ denean,
m2 = 10m, da, eta histogramako beste bi neurketei zurikoan 5m, eta 2m, masadun

atomoak dagozkie. Ikus daitekeenez, sakabanaturiko partikulen energien neurketaren
bidez zurikoan dauden atomoen azterketa kualitatiboa egin dezakegu, dauden atomoen
masa identifikatuz.
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7.3. PARTIKULEN SAKABANAKETA
Aurreko ataletan bi partikulen hasierako eta amaierako egoeren arteko erlazioak lortu
ditugu, baina erlazio zinematikoak soilik. Orain sakabanaketaren angeluarekin zerikusirik
duten arazoak aztertuko ditugu, eta azkenean indar konkretu baten kasurako azterketa
egingo dugu. Beraz, atal honetan garaturiko prozeduraren bidez, sakabanaketaexperimentuen azterketa kuantitatiboak egiteko gai izango gara.

7.7. irudia. a) Jotze-parametroa (L sisteman). b) Egoera berbera
gorputz bakarraren problema baliokidean.

Aurreko ataletan ikusi denez, bi partikulen arteko talka erabat mugatzeko (0 angelua)
elkarrekintza-indarra ezagutu behar da. 7.7.a irudian L sisteman gertatu den talka bat
adierazi da. Kasu berezi honetan indar aldaratzaile batek eragin du. Indarrik eragingo ez
balu, m, partikula m, -tik b distantziara pasatuko litzateke; distantzia horri jotzeparametroa deritzo. Zer esanik ez, m, partikularen hasierako abiadura u, bada, jotzeparametroarekin finkaturik geratzen da beraren momentu zinetikoa (m2 -rekiko noski):
1=

(7 - 27)

edo energiaren bidez adieraziz,
1= b-\12m,To .

(7 - 28)

Bistakoa denez, partikula erasotzaileen energia ezagutuz gero, behin indarraren izaera
ezagutuz, jotze-parametroak erabat mugatuko du sakabanaketaren angelua eta momentu
angeluarra. (Puntu honetan formulazio klasikoa eta kuantikoa urrundu egiten dira, zeren
mekanika kuantikoaren arloan ezin bait daiteke aurresan partikularen ibilbidea, norabide
batetako sakabanaketaren probabilitatea baino).
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Azter dezagun orain, partikula baten sakabanaketa, V(r) potentzialaz adierazten den
sakabanaketa-zentruaren inguruan.

7.8. irudia. Jotze-parametroaren eta sakabanaketa-angeluaren arteko
erlazioa (gorputz bakarraren problema baliokidean).

Alboko 7.8. irudiaren bidez, b eta 0 direlakoen arteko erlazioa lor dezakegu. Aurreko
gaian ikusi zenez, partikularen ibilbidea eremu zentral batetan, irudiko OA lerro
zuzenarekiko simetrikoa da. Beraz, partikularen sakabanaketa-angelua ondokoa dugu:
0=

(7 - 29)

201,

eta 6. gaiko (6-18) ekuazioaren arauera O angelua ondoko integralaz adierazita dator:

e=

(11 rldr

(7 - 30)

,\12,u[E —V — (12 12,ur21'

Bestalde, 1;„„ = izanik eta gorputz bakarraren problema baliokideari dagokion (7-28)
adierazpena erabiliz, hots,
1
2
1 = 1) \124uT'„, non T'„= —,uu,
2

den,

eta E = T' o eginez, zeren r —> egitean V —> 0 bait da,

(7 - 31)
(7 - 32)

honelaxe geratuko zaigu:

e=

(b/rldr
-(b2/r2)-(1717"0).

(7 - 33)
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Honelatan, ba, (7-29) eta (7-33) adierazpenek bi partikulen sakabanaketarako 0 eta b
direlakoen arteko erlazioa adierazten digute.

r dO

b

r-

rsin 0

s( e
Sakabanaketa-zentrua
dA = 2irb db

a)

b)

–

27rrsin Ord0
2
r

7.9. irudia. a) Sakabanaketa-azalerak jotze-parametroarekin duen

erlazioa (gorputz bakarraren problema baliokidean). b) Angelu
solidoaren eta sakabanaketa-angeluaren arteko erlazioa.

Hainbat laborategiko aplikaziotan, partikula baten sakabanaketaz aritu beharrean, masa
eta energia berbereko partikula-sorta uniforme baten (elektroiak, protoiak , a partikula,..)
sakabanaketaz aritzen da. Sorta erasotzailea I intentsitateaz ezaugarritzen da, kontzeptu
honen esangura "sortaren perpendikularra den azalera-unitateko denbora unitatean
iragaten den partikulen kopurua" izanik. Sortaren partikula desberdinek jotze-parametro
desberdinak dituzte (ikus 7.9. irudia), beraz, sakabanaketak O angelu desberdinetan
gertatuko dira. Demagun 9 eta O + dO angeluen tartean denbora-unitatean sakabanaturiko
partikulen kopurua dN dela. Kopuru hori sorta erasotzaileko intentsitatearen
proportzionala denez, intentsitatearen menpekotasunik ez duen parametroa definituko
dugu:
do_ =

dN
I

(7 - 34)

Erlazio honek azalera-dimentsioak ditu eta sakabanaketaren oinarrizko sekzio eragilea
deritzo.
0 eta b-ren arteko erlazioa biunibokoa bada (sakabanaketa-angelua jotze-parametroaren
funtzio monotono gutxikorra) 0 eta 0+d0 angeluen tartean b eta b + db jotzeparametroen arteko partikula erasotzaileak sakabanatuko dira. Kopuru hau b eta b + db
zirkuluen arteko partikulena izango da, hots, dN = 2 irb db I. Beraz, sekzio eragilea
da = 2irb db

(7 - 35)
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izango da. Sakabanaketa-angeluaren eta sekzio eragilearen arteko erlazioa lortzeko (7-35)
adierazpena berridatziko dugu,

da = 27rb(0)

db(0)

dO

de,

(7 - 36)

hainbatetan deribatua negatiboa denez, balio absolutua jarri delarik. Orokorki, da sekzio
eragilea, dš2' angelu solido bati dagokio eta ez dO angelu launari. Erpinean O eta + d0
konoen arteko angelu solidoa da (ikus 7.9. irudia), hau da,
c/Š2'= 27csin 0 dO.

(7 - 37)

Beraz, (7-36) ekuazioa honela idatz daiteke
da =

b(0)
sin

db(0)
de

dŠ2'= a(e)d,(2' ,

(7 - 38)

non a(0) delakoak, alegia, oinarrizko sekzio eragileak, "O angeluarekin dŠ2' angelu
solidoaren barnean denbora-unitatean sakabanatzen diren partikulen kopurua" adierazten
duen, hau da,

a(0) =

b(6) db(0)
sin
d0

(7 - 39)

Zer esanik ez, (7-28) eta (7-39) adierazpenen bitartez b = b(6) ezaguturik, (7-30)-ren
bidez sakabanaketaren sekzio eragilea lortu ahal izango dugu, beti ere MZ sisteman.
Baldin eta mz » m, bada, L sisteman ere antzerako balioko sekzio eragilea lortuko
dugu. Baina m, masa m2 -rekin konparatuz ezin arbuia daitekeenean, orduan zenbait
kalkulu berri egin beharko ditugu. Sakabanaturiko partikulen kopurua berbera izango da
MZ eta L sistemetan, sakabanaketaren angelu eta angelu solido korrespondenteak hartuz
gero, hau da:
a(0)d52'= 6(ty)dŠ2,

(7 - 40)

6(0)22rsin OdO = 6(ty)2 c sin vfdv,

(7 - 41)

non rt( tg) delakoa L sistemako sekzio eragilea den. Kalkuluak eginez (ikus, adibidez,
Marion liburua, 346. orrialdea) azkenean honelako erlazioa lortzen da bi sekzio eragile
horien artean:
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2
[xcos + -\11 —

sin 2 yi

6( lif ) = 6(0)

1

(7 - 42)

\/1— x2 sin2
0 = arcsin(xsin

+ 111,

(7 - 43)

bertan x m,/m, izanik. Lorturiko ekuazio hauek talka inelastikoen kasurako ere erabil
daitezke, baina kasu honetan x V ItY idatzi behar da.
Aurreko adierazpen korapilatsu bi hauek forma errazagoan agertzen dira ondoko
kasuotan:
a) m, = m, denean, x = 1 eta orduan 0 = 2 eta (7-42) honela geratuko da:
9
2 v 4 cos
ty) = o-(0)1_

(7 - 44)

b) Bestetik, m, << m2 denean, x :=L• 0 eta e -- 11/ , eta orduan:
o-( (y) 6(0)1 0=v .

(7 - 45)

x > 1 denean, kalkuluak askoz ere zailago gertatzen dira, baina hala eta guztiz ere taula
egokiak daude sekzio eragileen arteko erlazioak kalkulatzeko.
Honainoko azalpenetan oinarrizko sekzio eragileetaz mintzatu gara soilik, baina
elkarrekintza bat gertatzeko probabilitatea zein den jakin gura dugunean, integratu egin
beharko ditugu aurreko emaitzak, sakabanaketa-angelu posible guztiak kontutan edukiz.
Horrela eginez lortuko dugun magnitudea, sakabanaketarako sekzio eragile osoa izango
da, o-, ikurraz adieraziko duguna, eta azken batez, sakabanaketarako zurikoaren azalera
eraginkorra izango da.
MZ sisteman, 9 angeluari dagokion integrazioa 0-tik ir-rakoa izango da, hots,

6,=L6 ( 0)d.S2' = 27rfoz o-( sin Ode.

(7 - 46)

Zer esanik ez, sekzio eragile osoa berdina izango da MZ eta L sistemetan. Hala ere, L
sistemako magnitudeen bidez kalkulatu nahi izango bagenu, honelaxe egin beharko
genuke:
o-t = o-(v)d.Q.

(7 - 47)

Dena dela, kasu honetan mota desberdinetako integrazio-mugak eduki ditzakegu. m, <

182

bada, orduan tg angeluak ere 0-tik ir-rako aldaketa izango du. Baina m, m2 denean,
integrazioa 0-tik

111

ma„ delakoraino egin beharko da.

7.4. RUTHERFORD-EN SAKABANAKETAREN FORMULA

Orain arte garaturiko kontzeptuak eta formulazioa, partikula kargatuen kasurako aplika
daitezke, indarren eremu elektrostatikoa hartuz. Kasu honetako potentziala
k
V(r) = —

(7 - 48)

da, k = q,q2 izanik (q, eta q2 direlakoak, partikulen kargak dira) eta k hori positiboa zein
negatiboa izan daiteke kargen zeinuaren arauera. k > 0 denean, indarra aldaratzailea
izango da, eta, bestela, erakarlea. Beraz (7-30) adierazpena era honetan geratuko da:
(b1r)dr

e-

(7 - 49)

r2 —(kIT'„)r — b2

Adierazpen honen integraziotik emaitza hau lor daiteke,
c/b

cos e =

(7 - 50)

-\11+ (c1b)2
non c =

den. Azken emaitza hau honela ere azal daiteke:
b2 = C 2 tan2 e,

(7-51)

eta (7-29) kontutan hartuz, ondokoa lor daiteke:
0
b = c cot —.
2

(7 - 52)

Emaitza hau (7-39)-era eramanez,

o-(0) =

k21
(4T', )2 sin 4 0/2

(7 - 53)

erdiets daiteke, eta hau Ruthetford-en sakabanaketaren formula da. Bertan MZ sistemako
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sakabanaketaren sekzio eragilea adierazi da, eta, agerikoa denez, 6/2 angeluaren sinuaren
laugarren berreduraren alderantziz proportzionala da. Bestetik formula horretan ez da k
konstantearen zeinuaren menpekotasunik ageri, hots, sakabanaketa modu berean
gertatuko da indarra aldaratzailea zein erakarlea izan.
Kasu berezi gisa, m, = m, denekoa har dezakegu. Orduan, T'„ = To 12 denez,
k2
1
4To2 sin 4 8/2
k 2 COS
OE( Vf) = To- sin 4 '

o-(0)

=

(mi =
= "12).

(7 - 54)
(7 -55)

Bestalde, ohar modura diogun ezen, eremu elektrostatiko baten eraginpean gertatzen
den sakabanaketarako, mekanika kuantikoaren arloan lortzen diren emaitzak, berberak
direla. N. Borh-ek frogatu zuenez, indarra 1/r 2 delakoaren proportzionala delako
gertatzen da hori, eta ez litzateke gauza bera gertatuko, bestelako motatakoa balitz.
(7-53) adierazpenaz lorturiko oinarrizko sekzio eragilea (7-46) adierazpenera

eramanez, o-, sekzio eragile osoa kalkulatzean, integrala infinitua egiten dela ikusten da.
Hori horrela gertatzen da, potentzial coulombarra astiro (1/r -ren arauera) txikiagotzen
delako eta jotze-parametroa guk nahi bezain handia egin daitekeelako; horrela, integrala
dibergentea da. Hala ere, ohar bat egin behar da honetaz. Izatez, inguruko elektroiek
pantaila modukoa eratzen dute nukleo atomikoaren inguruan, eta eremu elektrostatikoa
estalirik geratzen da, distantzia handietan potentziala nulua delarik. Potentzialean gaia
sartuz, at delakoak balio finitua du. Dena dela, estalkuntza-potentzial baten kasuko
sekzio eragilea kalkulatzea oso zaila gertatzen da teoria klasikoen arloan, eta kasu honetan
askoz errazagoa da Mekanika Kuantikoa erabiltzea.
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7.5. ARIKETAK
1.-

Lor bedi desintegrazio baten ondoren sortzen diren bi partikulek hasierako
partikularen norabidearekin dituzten angeluen arteko erlazioa (Laborategiko
sisteman).

2.-

m, eta m2 masak dituzten bi partikulen arteko talka elastikoan, hasierako abiadurak
u, eta u, = au, (a 0) dira. Azter ezazu zeintzu baldintza bete behar dituzten
eta m, /m2 erlazioek, talkaren ondoren m, geldi gera dadin, partikulen
hasierako energia zinetikoak berdinak izanik.

3.-

Zer aldaketa gertatuko litzateke Rutherford-en sakabanaketan, indarra aldaratzailea
izan ordez erakarlea balitz?

4.-

Froga ezazu ezen edozein indar aldaratzaileren kasuan sakabanaketa-angeluaren
emaitza formala ondokoa dela,
0= 7r+21"'
1

bdu
V(u)

b2u2

non V energia potentziala eta u = 1/r diren, eta u„ delakoa orbitaren inbertsiopuntuari dagokion.
Zein izango da potentzial erakarleei dagokien adierazpena?
5.-

Kalkula itzazu oinarrizko sekzio eragilea, 6(0), eta sekzio eragile osoa, a„
partikulen sakabanaketa a erradiodun esfera guztiz zurrun baten eraginez gertatzen
bada, hau da, potentziala ondokoa bada:

6.-

V(r) = 0,

r > a denean,

V(r)= 00,

r < a denean.

Lor bedi sakabanaketaren sekzio eragilea,
,

v -

eremu batetan.

a

a > 0,
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7.-

Demagun a erradiodun potentzial-osin errektangeluarra dugula, hots,
V(r) = 0,

r > a denean.

V(r) =

r 5 a denean.

Froga ezazu ezen potentzial horrek sortzen duen sakabanaketa,

n=

E+Va

E

errefrakzio-indize erlatiboa duen a erradiodun esfera batek sortutako argizpien
errefrakzioaren berdina dela. Modu berrean, kalkula ezazu sekzio eragilea.
8.-

Azter ezazu f = kr3 indar zentral aldaratzaileak sortutako sakabanaketa, eta froga
ezazu ezen sekzio eragile diferentzialak balio hau duela,
a(0)c19 =

non E energia eta x =

el

diren.

k

(1— x)dx

2E x (2 — x) 2 sin
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Labur esanda, XIX. mendearen amaieran, Fisika Klasikoaren atal nagusiak ondo
finkaturik zeuden, eta ezagutzen ziren fenomeno gehienen azalpena ondoko arloetan
biltzen zen: Mekanika, Termodinamika, Elektrika, Magnetika eta Optika.
Mekanika newtondarra ondo eraikita zegoen. Ordurako Mekanika Analitikoa
(Lagrange, Hamilton,..) garaturik zegoen, formulazio sinple eta orokorraren bidez
gainera. Bestalde, Termodinamikaren arloko fenomenoak eredu mekanikoaren bidez azal
zitezkeen eta horrela, nolabait, Mekanikarekin lotuta azaltzen zen Termodinamika.
Maxwell-en lanari esker, argia uhin elektromagnetikoa zela frogaturik zegoen. Modu
horretan Elektrika, Magnetika eta Optika Teoria Elektromagnetiko bateratuaren atalak
ziren. Beraz, laburtuz, bi atal nagusi zituen Fisikak: Mekanika eta Elektromagnetika.
Bi atalok elkartzeko, hala ere, zailtasun handiak zeuden. Joan zen mendearen bukaera
aldera hainbat saio egin ziren biak lotzeko eta horrela, Lorentz-en et Poincar&ren lanetan,
lotzerako zeuden kontraesanak argi finkatu ziren eta, gainera, irtenbide matematikoa ere
proposatu zen. Baina irtenbide matematiko horri ikuspegi fisiko egokia falta zitzaion.
Egoera horretan, Einstein-ek sakonki aztertu zituen desberdintasun eta kontraesanak,
eta espazioari eta denborari buruzko aurreritziengatik sortzen zirela ikusi zuen.
Kontraesanak deusezteko, bi postulatu onartu zituen batera; lehena oinarrizkoa zen
orduko Mekanikarako eta bigarrena Elektromagnetikarako. Biak batera betetzean, zer
gertatzen zen aztertzen hasi zen, inolako aurreritzirik gabe eta bien arteko' lotura horretatik,
mende honetako Fisikaren hazkunderako hain garrantzitsua izan den Erlatibitatearen
Teoria sortu zen, eta hauxe da hain zuzen, gai honetan aztertuko duguna, zehazkiago
esanik Erlatibitate Bereziaren Teoria.
8.1. ARGIAREN IZAERA
Argiaren hedapenak energiaren garraioa halabehartzen du. Prozesu hori adierazteko bide
sinpleena, agian, argia argi-iturritik jaurtikiriko partikulen txorrotada kontsideratzea izan
daiteke. Izan ere, horixe izan zen argiaren izaera azaltzeko erabiltzen zen eredu bakarra,
harik eta XVII. mendera iritsi arte. Hain zuzen, 1667. urtean R. Hooke-k argia ingurune
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batetan hedatzen den bibrazioa dela azaldu zuen, alegia, uhina dela. Bide horretatik
abiatuz, Huygens-ek bere azalpena agertu zuen, argiaren isladapena eta errefrakzioa uhinereduaren barnean ulertzeko. Dena dela, Newton-ek eredu gorpuzkularrari eutsi zion garai
berean.
Aipaturiko bi eredu horiek, elkarren aurkakotzat hartuak izan ziren XX. menderarte.
Gaur eguneko ikuspuntutik, argiaren bi jokamoldeak onartzen dira elkarren osagarri
modura. Argiaren propietate ondulatorioak ukaezinak dira, hala nola difrakzioa,
interferentzia, polarizazioa,.., eta efektu fotoelektrikoa azaltzeko, adibidez, egokia da
argia partikulatzat hartzea. Bestalde, uhin mekanikoen kasuan ez bezala, argiak ez du
ingurune material bereziaren premiarik bere hedapenerako, nahiz eta hasieran beharrezkoa
zela uste izan eta izena ere eman zioten, 'eterea'..
Prezeski, Einstein izan zen, eterea beharrezkoa ez zela frogatu zuena; alegia, berak
agertu zuen, izatez, benetako arazotik urruntzeko balio zuen kontzeptua baino ez zela.
Baina horretara heldu aurretik, interesgarria da historia pixka bat ikustea, arazoa nola
planteatzen zen ulertzeko.
Izatez, XIX. mendeko Fisika argiaren uhin-teoriaren garapenaren historia dela esan
dezakegu neurri batetan. Mende horren hasieran (1801-1804) Young-ek interferentziari
buruzko azterketa kuantitatiboak egin zituen. 1818. urtetik aurrera, Fresnel-ek egindako
kalkuluen arauera, zehazki azaltzen ziren interferentzia, difrakzioa eta polarizazioarekin
lotutako fenomenoak. Hortik zetorren kezka, ondokoa zen, hots, uhin mekanikoen
analogiatik abiatuz, ea zein eta nolakoa zen argia hedatzen zeneko ingurunea, 'etere
luminiferoa' alegia.

Horrela, 1850. urterarte edo, argiaren izaera planteamendu mekaniko hutsez
kontsideratu izan zen soilik. Oztopo handiak zeuden, hala ere, hain abiadura handia nola
izan zezakeen ulertzeko, horretarako hipotesiak elkarren kontrajarriak bait ziren. Batetik
etereak oso arina behar zuen izan, planetek beren abiadura balaztatu gabe zeharkatu ahal
zezaten. Bestetik etereko indar errekuperatzaileek oso handiak izan behar zuten, abiadurak
horren menpekotasuna bait zuen.
Egoera hori aldatu egin zen, 1861. urtean Maxwel-ek argiaren teoria elektromagnetikoa
plazaratu zuenean. Horren arauera, argiaren abiadura ingurunearen propietate elektriko eta
magnetikoen bidez aurresan zitekeen. Jadanik ez zegoen oztoporik eterearen eta
materiaren artean; uhin-teoriak bere nagusigoa ezarri zuen eta ontzat hartu zen eterearen
ideia hori.
Beraz, teoria ondulatorioa nagusitu zen momentu hartan, eta argi geratu zen, argiaren
abiadura eterearekiko neurtzen zela. Horrela, argiaren abiadurak ez zuen iturriaren
menpekotasunik, teoria gorpuzkularrean ez bezala. Hala ere, urte batzu geroago, eterea
geldi zegoeneko sistema bilatzen hastean, oztopo latzak agertu ziren, zeren eta eterearen
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hipotesia onarturik, elkarrekin guztiz kontrajarrita zeuden interpretazio eta emaitzak lortu
bait ziren.
Adibidez, izarretatik datorren argiaren aberrazioa deritzon fenomenoa, esandako
ereduan ulertzeko, Lurra eterean higitzen zela onartu behar zen, etereak berak inolako
eraginik ez atoitzerik jasaten ez zuelarik. Ostera, Michelson eta Morley-ren
experimentuaren emaitza eredu berean ulertzeko, Lurra eterearekiko higitzen ez zela
onartu behar zen (honetaz, azalpen luze eta zehatza A.P. French-en liburuan aurki
daiteke). Ordea, bi fenomeno hauek erraz azaltzen ziren, argiaren eredu gorpuzkularra
onartuz. Einstein izan zen, ordurarteko teorien bidez oztopo kontrajarri horiek gainditu
ezin zitezkeela adierazi zuena, eta hortik dator, bere bi postulatuak batera hartzearen
abiapuntua, azkenean garbi ondorioztatuz, etere kontzeptua ezertarako behar ez zela.
8 . 2 . MICHELSON ETA MORLEY-REN EXPERIMENTUA
Aurreko puntuan esan dugun bezala, pasa den mendearen garaian kokaturik, izarretatiko
argiaren aberrazioaren azalpenean, ontzat ematen zen Lurra eterean higitzea, eta,
ondorioz, oso interesgarria zen Lurraren abiadura `absolutud neurtzea eta lortzea, hau da,
eterearekiko abiadura. Helburu horrekin, 1881. urtean Michelson-ek muntaia berezia
prestatu zuen, aipaturiko abiadura hori neurtzeko modukoa, Michelson-en
interferometroa deritzon aparatua hain zuzen. Gero 1887. urtean, Morley-ren laguntzaz
aparatua hobatuz, berriro ere errepikatu zuen experimentua, eta hortik datorkio bi fisikari
hauen izena. Dena dela, esan behar da, experimentuak emaitza hutsa eman zuela behin eta
berriro, ikertzaileak eterearen arrastorik gabe geratu zirelarik.

1, •

p
--11••

T
8.1. irudia. Michelson eta Morley-ren interterometroaren eskema.

Azal dezagun laburki nolakoa zen aipaturiko muntaia. Alboko 8.1. irudian
eskematikoki adierazi denez, S iturritik datorren argia P xafla erdigardenetik pasatzen da
eta bertan bitan banatzen_da. Parte bat M, ispilurantz doa, bertan isladatu, berriro ere P
xafla erdigardenean bitan banaturik eta, azkenean, horren parte bat T teleskopiora iristen
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da. Hasieran P xaflan banaturiko beste partea M 2 ispilurantz doa, eta, bertatiko itzuleran
berriro P xaflan bitan banaturik, beraren parte bat T-ra heltzen da. P xafla 45°-tara jartzen
da eta ispiluak ia 90°-tara. Horrela, ispiluen jarreraren doiketaz, azken bi parte horien
arteko interferentzi ararteak lor ditzakegu T puntuan.
Muntaiaren eskema ikusi ondoren, azter dezagun zein zen ikertzaileen asmoa eta ustea
experimentua antolatzean. Horretarako, hipotesi modura argia eterean hedatzen dela eta
Lurra eterean higitzen ari dela joko dugu –berek hartzen zuten bezala–. Demagun,
adibidez, lehenengo kasu batetan PM, norabidean higitzen ari dela; beraz, kasu horretan
etereko haizea egongo da laborategiko sisteman, abiadura berberaz (v) eta aurkako
norantzaz, eta horrek eragina izango du, argiak PM, eta PM2 norabideetan joan-etorrian
emango dituen denboretan. Hain zuzen ere, denbora horien balioak ondokoak izango dira:
,
t=

1,
+ li =
c–v c +v

t2 =

21,Ic

(8 - 1)

(1— V2/C2)'

2/22/2/C
_
,.\11 _ v2/c2
.42 _ v2

(8 - 2)

Beraz, denbora-tarteen arteko kendura honela adieraz dezakegu, v << c dela kontutan
hartuz eta zenbait hurbilketa egin ondoren,
2(/, – /2)

= t, t2

+

21,v2

cl

/2v2
3 •

(8 - 3)

C

Bestalde, aparatu osoa 90°-tan biratuz, orduan PM2 aldeak izango du higiduraren
norabidea eta denbora-tarteen arteko kendurak ondoko balio hau izango du:
=

A'= t',

2(/ – /2 )

+

(8 - 4)

C3 •

C3

c

2

1 V 22/2V2

Alegia bi kasuen artean desberdintasun txiki bat dago,

–

(/

+1 )v 2
2
C3

(8 - 5)
•

eta, ondorioz, biraketak interferentzi ararteen lerrakuntza ekarri beharko luke,
marretakoa,
s –

c(A– A') (11 +12 )V2
ÄC2

(8 - 6)
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Michelson-ek bere lehenengo aparatua prestatzean, abiadura 30 km/s ingurukoa zatekeela
pentsatu zuen (Lurrak Eguzkiaren inguruan duena edo) eta berak erabilitako argiarekin
= 0,04 marra inguruko lerrakuntza eman behar zuen, txikia baina neurgarria. Hala ere,
poliki biratu arren, ez zuen inolako lerrakuntzarik lortu, hots, emaitza negatiboa lortu zuen
behin eta berriro. Michelson-ek honela idatzi zuen bere lanaren aurkezpenean: "Emaitza
hauen interpretazioa, interferentzi ararteen lerrakuntzarik ez dela gertatu esatea da" . Eta
hurrengo irazkina ere gehitu zuen: "Etere geldikorraren existentziaren hipotesia okerra
dela frogatu da" . Geroago, 1887. urtean berriro errepikatu zuen experimentua, Morleyren laguntzaz aparatuaren zehaztasuna hobatuz, = 0,4 egiteko eran, eta orduan ere
emaitza negatiboa lortu zuen (informazio gehiagorako A.P. French-en liburua kontsulta
daiteke).
Zergatik Michelson-Morley-ren experimentuaren emaitza nulua? Orduko garaiko
fisikari askoren eritziz, eterearen hipotesia zuzena zen, baina, zenbait konpentsazioren
kausaz, emaitza ez zen uste zena. Horrela, 1892. urtean elkarren arteko harremanik izan
gabe, Fitzgerald-ek eta Lorentz-ek eterearekiko higiduraren norabidean gorputzak uzkurtu
egiten zirela adierazi zuten azalpen modura, V1 – v 2 /c2 faktoreaz uzkurtuz. Baina,
edozein kasutan, bi fisikari horiek Galileo-ren transformazioa onartzen zuten sistema
inertzial desberdinen arteko neurketak erlazionatzean. Ondorioz, izatez, emandako
azalpena, ulertzen ez zena ulertzeko berariaz asmatutakoa zen.
8.3. ERLATIBITATEAREN PRINTZIPIOA
Berriro ere orduko garaian kokatuz eta arazoaren jatorrira itzuliz, fisikariak sistema
absolutu edo pribilegiatu baten bila zebiltzala dakusagu, hau da, eterea geldi zegoeneko
sistemaren bila. Ostera, experimentuek beren ezetza erakusten zuten, argiari dagokion
kasuan ere. Izatez, hori lehenagotik ere onartzen zen Mekanikan, zeinean sistema inertzial
guztiak baliokidetzat hartuak ziren. Zergatik ez onartu printzipio berbera Elektrodinamikan
eta Optikan ere? Egia esan, oraingo ikuspuntutik harrigarri gerta daiteke dikotomia hori,
zeren, desberdintasuna onartuz, sistema inertzialak dinamikoki baliokideak izan arren,
neurketa optikoen arauera ez bait ziratekeen baliokideak izango. Beraz, normaltzat hartzen
dugu gaur egunean ondoko postulatua onartzea, alegia, sistema inertzial guztiak
baliokideak direla lege fisiko guztietarako. Baina hori, izatez, Erlatibitate-Printzipio bat
da.
Horra iritsita, galdera hau egin dezakegu: Zer da erlatibitate-printzipio bat? Izatez,
Naturaren legeei buruzko afirmazio bat da, erreferentzi sistema desberdinen
baliokidetasuna adieraziz. Bestela esanik, multzo bateko behatzaileak baliokidetzat jotzen
dira Naturaren legeak deskribitzeko. Honelatan, ba, bi behatzaile baliokidek neurketa
desberdinak egingo dituzte fenomeno berbera aztertzean, baina ondorio berberak aterako
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dituzte fenomeno horien kausa sortzaileei buruz, alegia, fenomeno horiek arautzen
dituzten legeei buruz.
Honelatan, ba, behatzaile desberdinen neurketak erlazionatzeko, transformazio-ekuazio
batzu egongo dira, erlatibitate-printzipioaren izaera eta nolakotasuna arautuko dutenak.
Transformazioaren arauera, magnitude batzuren balioa aldatu egingo da sistema batetatik
bestetara pasatzean, hots, magnitude batzu erlatiboak izango dira, neurtzen direneko
sistemaren arauera balio desberdinak izango dituztelarik. Baina beste magnitude batzu
aldaezinak izango dira, hau da, balio berbera izango dute sistema baliokide guztietan.
Hain zuzen ere, magnitude aldaezinak zehaztean, erlatibitatea zer nolakoa den definitzen
da, eta, bestalde, teoriaren oinarrizko ekuazioak magnitude aldaezinen bidez azaltzen dira.
Beraz, laburtuz, erlatibitate-printzipioan, baliokideak diren sistemen enuntziatuarekin
batera, beraien neurketak erlazionatzeko transformazio-ekuazioak ere ematen dira
(barnean magnitude aldaezinak daudelarik). Ondorioz, transformazio-ekuazioen izaeraren
arauera, mota desberdineko erlatibitateak defini ditzakegu.
8 . 4 . GALILEO-REN ERLATIBITATEA.
GALILEO-REN TRANSFORMAZIOA
Galileo izan zen lehenengo aldiz erlatibitate-printzipio bat plazaratu zuena. Beraren
ikuspuntuaren arauera, lege fisikoak modu berean jazotzen dira sistema inertzial guztietan;
hau da, higidura uniformez higitzen diren sistemak elkarren baliokideak dira. Adibide
modura, itsasuntzi baten mastatik erortzen ari den harria jartzen zuen, zeina mastaren
oinera erortzen den, itsasuntzia geldi egon zein abiadura uniformez ibili.

8.2. irudia. Bi sistema inertzialetan egindako neurketen arteko erlazioa.

Beraz, mekanika galilear-newtondarra sistema inertzialen baliokidetasunean oinarritzen
da, horrelako sistemak inertziaren printzipioaren bidez definituz. Horretarako, ba,
partikula askeetan oinarritzen da, ondoko printzipioa (Newton-en lehenengo legea)
emanez: Kanpotiko inolako eraginik jasaten ez duten partikulak, abiadura konstantez
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(hots, azeleraziorik gabe) higitzen dira sistema inertzialetan. Inplizituki, azelerazio-eza
kontzeptu aldaezina dela ikusten da. Horretaz gainera, arazo txiki bat dugu praktikan,
geure inguruan sistema inertzial bat aukeratzeko, baina, hitzarmenez, izar finkoekin doan
sistema, inertzialtzat hartuko dugu.
Hortaz, erlatibitate-printzipiotik abiatuz, elkarrekiko abiadura konstantez higitzen diren
sistemen arteko erlazioak aztertuko ditugu, lehenago transformazio-ekuazioak deitu
ditugunak, eta kasu honetan Galileo-ren transformazioa izenaz adieraziko ditugunak.
Gure azalpenerako nahikoa denez, ez dugu Galileo-ren transformaziorik orokorrena
aztertuko, baina hemen magnitude aldaezinetarako aterako ditugun ondorioak,
aplikagarriak izango dira kasurik orokorrenean ere.
Demagun, ba, bi sistema inertzial ditugula, Oxyz eta Ox'y'z', zeintzuen ardatzak
elkarren paraleloak diren aldiune orotan (ikus 8.2. irudia). Sistema bakoitzean behatzaile
bat doa (B eta B') eta behatzaile hauek espazioko edozein puntutan gertatzen ari denaren
informazioa dute, gertatzen ari deneko aldiune berean. Beraz, seinale-abiadura infinitua
onartzen da. Bestetik, denbora modu berean iragaten da sistema bietan, hots, denbora
magnitude absolututzat hartzen da; ondorioz, behatzaile bien erlojuak elkarrekin
sinkronizaturik egon daitezke, etengabe ordu berbera adierazten dutelarik:
t = t'.

(8 - 7)

Hasierako aldiunean (t = t' = 0) bi sistemen jatorriak puntu berean daudela (O = 0')
eta ardatzen kointzidentzia dagoela (Ox = O' x' ,Oy = O' y',Oz = O' z') kontsideratuko
dugu. O' x' y' z' abiadura konstantez (V) higitzen denez Oxyz sistemarekiko, honelaxe
adierazi ahal izango ditugu P puntuak bi sistemetan dituen koordenatuen arteko erlazioa:
r'=r—R=r—Vt.

(8 - 8)

Gertaera batek bi sistemetan dituen koordenatu espazio-denboralen arteko erlazioa, hau
da, (x,y,z,t) (x' ,y' ,z' ,t') erlazioa, adierazten duten (8-7) eta (8-8) adierazpenek,
Galileo-ren transformazioa osotzen dute. Ikus dezagun, transformazio horretan zeintzu
magnitude diren aldaezinak eta zeintzu ez.
a) Bi gertaeren artean pasatzen den denbora-tartea aldaezina da,
At = t, — = t',—t',= At' ,

(8 - 9)

hau da, tartea berbera da edozein behatzaile inertzialentzat. Eta hori, bi gertaerak
edonon jazotzen direlarik. Ondorioz, `aldiberekotasuna' kontzeptu absolutua da,
hots, behatzaile inertzial batek espazioko bi puntu desberdinetan jazotzen diren bi
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gertaera aldiune berean gertatzen direla neurtzen badu, beste edozein behatzaile
inertzialek ere, neurketan, aldiberekotzat hartuko ditu. Kasu honetako
aldiberekotasunaren absolututasuna seinale-abiadura infinitua eta denbora
absolutua hartzearen ondorioa da; izatez, ez du zerikusirik erlatibitate-printzipio
orokor bat hartzearekin, Galileo-ren erlatibitate-printzipio konkretuarekin baizik.
b) Bi gertaera aldiberekoak gertatzen ari direneko puntuen arteko distantzia espaziala
absolutua da. (8-8) adierazpena bi puntuetara aplikatuz eta gertaerak aldiberekoak
direla kontutan hartuz (ti = t2 = t), zuzenki ikusten da:
r',= r, – Vt,

(8 - 10)

r',= r, – Vt.

(8 - 11)

r', –r', = r2 –r,,

(8 -12)

=

(8 - 13)

Bien arteko kenduraz,

Hau da, edozein behatzaile inertzialek distantzia espazial berbera neurtuko du,
aldiberekoak diren bi gertaera jazotzen ari direneko puntuen artean.
c) Hala ere, abiadura kontzeptua erlatiboa da. Adibidez, kontsidera dezagun partikula
puntual baten (P) posizio-bektorearen denborarekiko deribatua bi sistemetan,
dt = dt' dela kontutan harturik. (8-8) deribatuz,
dr'dr ,,
= – v
dt'
dt

(8 - 14)

v'= v – V,

(8-15)

non v eta v' partikulak bi sistemetan dituen abiadurak diren. Beraz, sistema bietan
ez da abiadura berbera neurtzen, edo, bestela esanda, abiadura ez da magnitude
aldaezina. Abiadurak Galileo-ren erlatibitatean duen izaera erlatiboa ulertzea, oso
garrantzizkoa da, pasa den mendearen bukaerako fisikari haiek argiaren abiadura
neurtzean zuten harridura ulertzeko, (8-15) formularen extrapolazioa eginez
ulertezina gertatzen bait zitzaien argiaren konportamoldea.
d) Azelerazioa kontzeptu absolutua da. Abiadurak erlazionatzen dituen (8-15)
adierazpena berriro ere denborarekiko deribatuz eta V abiadura konstantea dela
kontutan harturik,
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dv' dv
dt'

dt

a'= a,

(8-16)
(8 -17)

hots, bi sistemetako behatzaileek azelerazio berbera neurtuko dute. Beraz, Galileoren erlatibitatean, azelerazioa aldaezina da. Hain zuzen, hori ados dago, lehenago
sistema inertzialetarako emandako definizioarekin, zeren partikula aske bat sistema
batetan azelerazio nuluz higitzen bada, beste sistema inertzial guztietan ere
azelerazio nuluz higituko bait da.
e) Galileo-ren erlatibitatearen bamean, masa aldaezina dela onartzen da,
m = m',

(8-18)

ondorioz, Newton-en bigarren legean definitzen den indarra ere aldaezina da,
F = ma = m' a'= F'.

(8-19)

Indarren aldaezintasuna dela eta, Dinamikaren legeak modu berean adierazten dira,
Galileo-ren transformazio batez erlazionatzen diren sistemetan.
Puntu honi amaiera emateko, Galileo-ren transformazio konkretu bat adieraziko dugu,
x ardatzaren norabideko bultzada deritzona, zeinean V abiadurak Ox ardatzaren norabidea
duen, hasierako aldiunean (t = t') ardatzak kointzidenteak izanik. Kasu horretan (8-7) eta
(8-8) adierazpenak honelaxe geratzen dira:
x'= x – Vt,

(8 - 20a)

=Y

(8 - 20b)

z', z,

(8 - 20c)

t'= t.

(8 - 20d)

Esan behar da ezen, aurreko adierazpenak hartzean, kontzeptualki ez dela orokortasunik
galtzen eta, ordea, adierazpenak asko errazten direla.
8.5. EINSTEIN-EN POSTULATUAK
Einstein-ek bere Erlatibitate Bereziaren Teoria plazaratzean, lehenago esandakoaren erako
erlatibitate-printzipio bat onartu zuen, baina beraren nolakotasuna definitzean, aldaezin
konkretua onartzen zuen, hain zuzen, aurreko puntuko Galileo-ren magnitude aldaezinen
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desberdina zena. Aldaezin hori argiaren abiadurari buruzkoa da, experimentuen
emaitzekin ados dagoen hipotesi bat postulatuen mailara igonik. Beraz, laburturik,
Einstein-en erlatibitatea ondoko bi postulatuetan oinarritzen da:
1) Erlatibitatearen Printzipioa: "Sistema inertzial guztiak baliokideak dira lege
fisikoak deskribatzeko" edota "Lege fisiko guztiak modu berean adierazten dira
sistema inertzial guztietan" .
Printzipio honetan, izatez, ez dago berritasun handirik, Galileo-ren erlatibitatearen
printzipioak ere gauza bera bait dio. Hala ere, ba da harekiko ñabardura bat: Eterearen
arazoa zela eta, ba zirudien Uhinen arloan (eta Elektromagnetikan, beraz) sistema
pribilegiatu bat zegoela. Einstein-ekin Mekanikaren eta Elektromagnetikaren arteko muga
hori desagertu egiten da eta arlo bietan aplikatzen da printzipioa. Horregatik idatzi dugu
`lege fisikoa guztiak' delakoa.
2) Argiaren abiaduraren aldaezintasunaren printzipioa: "Argiak espazio
librean (hutsean) inertzi sistema batekiko duen abiadurak beti du balio berbera, c,
argi-iturria eta sistema inertziala edozeintzu direlarik" .
Orduko garaiko ikuspuntutik, postulatu bien artean kontraesan gogorra dagoela dirudi,
baina izatez ez dago horrelakorik, erlatibitate-printzipioa eta Galileo-ren transformazioa
bete beharra bi gauza desberdin bait dira. Hemen magnitude aldaezintzat argiaren abiadura
hartzen dugu eta hori onartu ondoren, Galileo-ren zenbait aldaezin aldaezintzat hartu ezin
direla ikusiko dugu, sistemen artean beste transformazio bat hartu beharko bait dugu,
geroago Lorentz-en transformazioa deituko duguna. Edozertara, bigarren printzipio hau
behaketek eta experimentuek emandako emaitzen ondorioa besterik ez da, izan ere,
besteren artean Michelson eta Morley-ren experimentuaren emaitza nulua ulertzeko modu
sinpleena, bigarren postulatua onartzea bait da.
8 . 6 . ALDIBEREKOTASUNAREN ERLATIBOTASUNA.
Argiaren abiaduraren aldaezintasunarekin batera, ondorio bereziak atera daitezke.
Abiadura hori gorputz materialen dinamikaren goi-limitea da eta seinaleak bidaltzeko
abiadura maximoa; izaera horrek gertaera desberdinen aldiberekotasunaren kontzeptua
berraztertzera garamatza.
Bigarren postulatuan abiadura bat aipatzen da. Arazo sakona, ordea, abiadurak nola
neurtzen diren aztertzean sortzen da. Abiadurak luzera eta denboraren arteko zatiketaz
lortzen dira; luzeraren neurketak erregela batez egin daitezke, eta sistema bereko bi
punturen arteko distantziak inolako arazorik gabe neur daitezke. Baina, hala ere, puntu

197

Erlatibitate Berezia

desberdinetan egindako denbora-neurketek, erloju desberdinen existentzia suposatzen
dute eta, halaber, aldiberekotasuna definitu beharra; gainera, hori era operatiboan egin
behar da, experimentuetan konprobatu ahal izateko moduan.
Denboraren neurketaz aipatutako arazoa ulertzeko, Einstein-ek berak jarritako adibide
batetatik abiatuko gara. Beraren hitzetan: «Kontutan hartu behar dugu ezen, denborari
buruz egiten ditugun baieztapenak, aldibereko gertaerei buruzkoak direla beti. Adibidez,
ondokoa badiogu: "Tren hori arratsaldeko zazpietan iritsiko da hona" , honen antzeko
zerbait adierazi nahi dugu: "Nire erlojuaren orratzek zazpiak seinalatzea eta trenaren
irispena, aldi berean gertatzen dira" ». Horrek argi dirudi. Baina zer gertatzen da abiadura
bat neurtzean? Adibidez, higidura uniformea duen gorputz baten abiadura neurtzean,
v=

r2 —r,

(8 -21)

t2 — ti

bi puntu desberdinetan dauden bi erlojuren irakurketa egin behar dugu: Batetik r, puntuan
dagoen erlojuaren t, irakurketa eta bestetik r2 puntuan dagoenaren t2 irakurketa. Baina,
nahitaez, esandako prozedura horrek balioa izan dezan, bi erloju horiek denbora `berbera'
adierazten dutela bermatu behar dugu; alegia, sinkronizaturik egon behar dute. Nola
sinkroniza ditzakegu? Informazioa alde batetatik bestetara pasatzeko seinalea, abiadura
infinituzkoa balitz, ez genuke inolako arazorik edukiko, eta erloju guztien sinkronizazioa
lortu ahalko genuke. Ordea, dugun seinale-abiadura bizkorrena —argiarena— oso handia
den arren, finitua da.
8.6.1. Sistema baten barneko aldiberekotasuna.
Seinale-abiadura maximo bat dagoenez (c hain zuzen), gertaera puntualak ondo
definitzeko, non eta noiz jazo diren jakin behar dugu, eta horretarako ez dugu nahikorik
erloju bakar batekin. Ostera, espazioko puntu bakoitzean erloju bat eduki beharko
genuke, erreferentzi sistema bereko erloju guztiak sinkronizaturik egonik. Hor sortzen
zaigu lehenengo arazoa: Noiz esan dezakegu, sistema bereko puntu desberdinetan dauden
bi erloju elkarrekin sinkronizaturik daudela? Alegia, ezer baino lehenago, sistema baten
barneko sinkronikotasuna definituko dugu, beti ere Einstein-en bigarren postulatua
betetzen dela kontutan harturik.
Modu baliokide desberdinez defini daiteke bi erlojuren arteko sinkronikotasuna.
Horrelako bat hartuko dugu, gerorako baliagarria gertatuko zaiguna. Demagun, 8.3.
irudiko Ox ardatzeko N puntuan argiturri bat dugula eta Ox ardatz berean, eskuin aldean l
distantziara dagoen A puntuan erloju bat eta ezker aldean 1 distantziara dagoen B puntuan
beste erloju bat. Aldiune berean N puntutik bi argizpi jaurtikitzen dira, bata A-rantz eta
bestea B-rantz. Lehenengo izpia A-rantz heltzean bertako erlojuak markatzen duen ordua
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eta bigarrena B-ra heltzean B-ko erlojuak markatzen duena, biak berdinak badira (ordu
berbera), bi erloju horiek sinkronizaturik daudela esango dugu. Beraz, modu operatibo
zehatza definitu dugu, sinkronikotasuna finkatzeko.

8.3. irudia. A eta B puntuetako erlojuen sinkronizazioa.

Modu berean, elkarrekin sinkronizatutako erlojuak eduki ditzakegu espazioko puntu
guztietan, erreferentzi sistema horretan (S delakoan) geldi egonik (8.4. Irudia). Horrela,
sistema horretako sinkronizazioa edukiko dugu eta, ondorioz, bi puntu desberdinetan –P
eta Q– gertatzen diren bi gertaera aldiberekoak direla esango dugu, baldin eta,
sinkronizaturik dauden bertako erlojuen arauera, aldiune berean gertatzen badira

(t, = tQ ). Bestalde, erreferentzi sistema batetako neurketak aipatzen ditugunean, puntu
guztietan dauden erloju sinkronizatuen bidezkoak direla esan nahi dugu, 8.4. irudian
adierazi den legez.

y

8.4. irudia. Erreferentzi sistemako puntu guztietan, elkarrekin
sinkronizaturik dauden erlojuak dauzkagu.

8.6.2. Aldiberekotasunaren erlatibotasuna.

Ondoko galdera hau egin dezakegu ordea: A eta B puntuetan aldi berean jazoriko
gertaerak, S sisteman (xA ,tA eta (xB ,tB ) koordenatu espazio-denboralak dituztenak
tA = t, izanik, aldiberekoak izango ote dira, beste sistema inertzial batetan?
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8.5. irudia. A eta B puntuetako gertaeren aldiberekotasunaren
erlatibotasuna.

Oraingo kasuan, lehenago S sisteman sinkronizazioa definitzeko erabili dugun
prozesua, S' sistemako sinkronizazioa erabiliz aztertuko dugu (ikus 8.5. irudia). Hau da,
aldiune berean N puntutik bi argizpi botako ditugu, A-rantz bata eta B-rantz bestea.
-

S

sistemako erlojuak elkarrekin sinkronizaturik daudenez, bi argizpiak aldiune

berean helduko dira A eta

B

puntuetara, S sistemako sinkronizazioaren arauera.
tA = t,.

-

S

(8 - 22)

sistemako puntu guztietan ere, elkarrekin sinkronizaturik dauden erlojuak ditugu.

Baina S' sistema V abiaduraz higitzen ari denez, sistema horretan A ,

N

eta B

puntuak ez daude geldi, - V abiaduraz higitzen baizik. Beraz, eskuinerantz doan
argizpiak bide laburragoa egin beharko du

S'

sisteman, B puntuaren parera iristeko.

Alderantziz, ezkerrerantz doan argizpiak bide luzeagoa egin beharko du

S'

sisteman

A puntuaren parera heltzeko. Hala ere, bigarren postulatuaren arauera

S'

sisteman

ere norantza bietan abiadura berbera du argiak. Beraz,
t' ,> t' B .

S'

sisteman neurtuta,
(8 - 23)

Hots, argia bi puntuetara heltzea definitzen duten bi gertaerak, ez dira aldiberekoak
sisteman; bai, ordea,

S

S'

sisteman. Hortik ikus daitekeenez, ba, aldiberekotasuna ez da

kontzeptu absolutua, erlatiboa baizik.
8 . 7 . LORENTZ-EN TRANSFORMAZIOA.

Lehenago esan dugunez, Galileo-ren transformazioa ez da egokia Einstein-en Erlatibitate
Bereziaren Teoriarako. Arlo honetan transformazio berria aurkitu behar dugu, Lorentz-en
transformazioa deritzona hain zuzen. Transformazio horrek, edozertara, zenbait baldintza
bete behar ditu:
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- Uhin-ekuazioak aldaezina izan beharko du berarekiko, uhin elektromagnetikoenak
alegia. Dakigunez, Maxwell-en ekuazioak, eta ondorioz lortzen diren uhin
elektromagnetikoen ekuazioa, fenomeno elektromagnetikoak azaltzeko gai dira.
Beraz, Einstein-en lehenengo printzipioaren arauera, baldintza hau bete erazteak
bidezkoa dirudi.
- Bestetik, argiaren abiadurak aldaezina izan beharko du transformazio horretan,
bigarren printzipioa bete dadin.
- Abiadura txikietako hurbilketan transformazio hori Galileo-renera laburbildu behar
da, aski frogaturik bait dago, maila horretan Galileo-ren transformazioa zuzena
dela.
Baldintza horiek kontutan harturik, erreferentzi sistemen aukerarik sinpleena eginez,
Lorentz-en transformazio sinpleena emango dugu, geroago Lorentz-en bultzada deituko
duguna.

8.6. irudia. Bi sistema hauen arteko Lorentz-en transformazioa ari
gara aztertzen.

Honelaxe aukeratuko ditugu sistema inertzialak (ikus 8.6. irudia): Batetik S sistema
inertziala dugu, bertan egindako neurketa espazio-denboralak (x, y, z, t) koordenatuen
bidez adieraziko ditugularik. Bestetik S' sistema. Beraren O'x' ardatza etengabe Ox
ardatzaren kointzidentea da, eta S' sistema v abiaduraz higitzen da S sistemarekiko, Ox
ardatzaren norabidean eta biraketarik egin gabe, eta hasierako aldiunean (t = t'= 0)
sistema biak kointzidenteak dira. S' sisteman, gertaeren koordenatuak honelaxe adieraziko
Zer esanik ez, sistema bakoitzak bere sinkronizazioa du.
dira:
Sistema horiek aukeratuz, erraz frogatzen denez, erlazio hau dago gertaera ber batek bi
sistemetan dituen koordenatu espazio-denboralen artean:
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(8 - 24a)

x'=- y(x – vt),

(8 - 24b)

= y,

(8 - 24c)

z' = z,
( vx\
t'= y

non y = 1/-\/1 – v 2

2

(8 - 24d)

den. Ekuazio hauen alderantzizkoak ondokoak dira:
(8 - 25a)

x =- y(x'+vt'),

(8 - 25b)

Y =

(8 - 25c)

z=
(
vx'\
t = y t'+—

(8 - 25d)

c2

Hauexek dira Lorentz-en transformazioa adierazten duten ekuazioak. H. A. Lorentz-ek
proposatu zituen 1895. urte inguruan (G. F. Fitzgerald-ek ere proposamen berbera egin
zuen), Michelson eta Morley-ren experimentuaren emaitza nulua etere luminiferoari
loturiko inertzi sistema bakarraren ideiarekin bateratzeko, y faktoreari uzkurdura erreal
baten esangura atxekirik. Horregatik eman zaie beraren izena, nahiz eta horietan finkatuz
berak ematen zuen azalpena oker egon.
Erraz ikus daitekeenez, abiadura txikietarako, aurrekoa Galileo-ren transformaziora
laburbiltzen da, zeren
<< C -->

0

11

p=-

0

-> y 1

C

bait da; eta orduan, (8-24) ekuazioak lehenago emandako (8-20) ekuazioetara laburbiltzen
dira, eta horrela lehen jarririko hirugarren baldintza ondo betetzen da.
8.7.1. Argiaren hedapeneko uhin-fronte esferikoak.
Einstein-en bigarren postulatuan argi azaldurik dagoen itxurazko paradoxa bat
aztertuko dugu. Demagun S sisteman t 0 aldiunean abiaturik argizpiak hedatzen direla
espazioko norabide guztietarantz. Ondoko edozein aldiunetan argizpi horiek O jatorrian
zentraturik dagoen eta r erradioa duen esfera baten gainazalera iritsiko dira

r = ct

izanik.

Ikusiko dugunez, S' sisteman ere argizpien hedapena adierazten duen gainazala, esferikoa
izango da eta S' sistemako O' jatorrian zentraturik dauden uhin-fronte esferikoen bidez
adierazi ahal izango da, nahiz
kointzidenteak.

O

eta O' jatorriak t = t'= 0 aldiunean soilik izan diren
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Esandakoa frogatzeko, r = ct erradiodun esferaren ekuazioa (haina zuzen, t aldiuneko
uhin-fronte esferikoari dagokiona) emango dugu S sistemako koordenatu espaziodenboralen bidez, hots,
2 2

2
2
2
X +y +Z =c t ,

(8 - 26)

S' sistemara pasatzeko, Lorentz-en transformazioa adierazten duten (8-25) ekuazioak
erabiliko ditugu:
y

2 ( x t +vtI)2 + y 12 +z ,2 = c 2 1,2 t + ux 2
c2
I

(8 - 27)

Azkenean ondokoa lortuko da:
,2

2 r2
12
+y +Z = c t

(8 - 28)

alegia, S' sisteman •'= ct' erradiodun esfera lortuko da, frogatu nahi genuenez. Hasiera
batetan paradoxiko gerta daitekeen emaitza hau, erraz ulertzen da, argiaren abiaduraren
aldaezintasuna kontutan hartuz. Bestalde, esan behar da ezen bi esferak bi aldiberekotasun
desberdini lotuta daudela eta, adibidez, S sistemako esferako puntuetara argizpi guztiak
bertako t aldiunean iristen badira ere, gertaera horiek S' sistemako erlojuen arauera
aldiune desberdinetan jazotzen direla.

8.7.2. Aldaezin espazio-denborala.
Erlatibitatearen printzipioaz hitz egitean, zenbait magnitude aldaezin modura
mantentzen direla ikusi dugu. Lorentz-en transformazioaren eraginpean ere holako batzu
daude eta horien artean aldaezin espazio-denborala aipa dezakegu. Aldaezin horren jatorria
ikusteko, demagun gertaera baten koordenatuak S sisteman (x, y,z,t) direla. Gertaera
beraren koordenatuak S' sisteman (x',y',z',t') izango dira, bi multzoen arteko lotura (824)-koa delarik. Kalkula dezagun ondoko magnitudea:
st2 c2e2 _ xl2 _yl2 —z

(8 - 29)

Lorentz-en transformazioa erabiliz,
2
VX,i2

s 12 = c 2 ry t —

C

eta azkenean:

2 )1 —[y(x —

vt )1 —

2

(8 - 30)
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s T2 = c 2 t 2 x 2 y 2 - z 2 = s 2 .

(8 - 31)

Beraz, s2 (edo s' 2 ) magnitudeak balio berbera hartzen du sistema bietan, hots, sistemen
aldaketarekiko aldaezina da.
Zenbait ohar egingo ditugu aldaezin espazio-denboralari buruz. Eman dezagun bi
gertaera, P,(x,,y,,z,,t,) eta P2 (X2 , y2 , z 2 , t2 ) . Ondoko magnitudea defini dezakegu:
As 2 = c

2

2

ti ) -

(X

2

-

2
2
) - (y2 — y, )

(Z

2

Z

2
i) .

(8 - 32)

Lorentz-en transformazioa erabiliz zuzenki froga daitekeenez, magnitude hori ere
aldaezina da, eta metrika ez-euklidearra duen lau dimentsiotako espazio batetan –hain
zuzen, Minkowski-ren espazioa deritzona– bi puntuen arteko `distantzia' gisa ( Wistantzia
espazio-denborala' noski) har daiteke. Izatez, lehenago definituriko s2 aldaezina, azken
honen kasu berezia da, hain zuzen, puntuetako bat koordenatu espazio-denboralen jatorria
(0,0,0,0) denean lortzen dena. Bestetik diogun ezen, definiziotik bertatik ikus
daitekeenez, As 2 positiboa, negatiboa zein nulua izan daitekeela. As 2 > 0 denean, bi
puntuen arteko distantzia mota denboralekoa dela esaten da eta As2 < 0 denean, mota
espazialekoa. Bestalde As 2 = 0 denean, bi puntuak argizpi batez lot daitezke, lehenago
8.7.1. atalean ikusi denez; orduan, distantzia mota nulukoa edo argi-motakoa dela esan
ohi da.
8.8. LUZERAREN UZKURDURA

Definituriko bi erreferentzi sistema inertzialen artean (8-24) adierazpenetako erlazioak
egoteak, Galileo-ren transformazioan finkaturiko ondorioez bestelakoak sortzen ditu,
pentsatzeko modu aurrerlatibistan (galilearrean) bitxiak gertatzen direnak. Horien artean
luzeraren uzkurdura eta denboraren zabalkuntza deritzenak dauzkagu.
Demagun lehengo sistema inertzial berberak ditugula, S eta S'. Demagun, halaber, S
sisteman x ardatzean makila bat dugula geldi eta beraren luzera neurtu nahi dugula. S
sisteman, beraren muturren koordenatuak x, eta x2 dira eta balio berbera daukate edozein
aldiunetan, makila geldi bait dago. Honelatan, makilak S sisteman duen luzera (hots,
neurtzen dena),
1 = x2 — x,

(8 - 33)

da eta luzera propioa deritzo. Hau da, luzera propioa makila geldi dagoeneko sisteman
neurtzen dena da. Esan behar da ezen bi muturretako koordenatuen neurketak ez direla
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zertan aldi berean egin behar, zeren, makila geldi egonik, beti balio berbera bait dute.
Zein ote da S'-n neurtzen den den luzera? Azter dezagun neurketaren prozesua. S'
sisteman makila higitu egiten da. Beraz, neurketaren emaitzak esangura zuzena izan
dezan, sistema horretako aldiune berean, t' delakoan, neurtu beharko ditugu mutur bien
koordenatuak, x', eta x', ; horien arteko kendura izango da luzera:
l'= x'

2

(8 - 34)

—x', .

Alegia, S' sisteman bi gertaera aldibereko hartuko ditugu,

eta /32 (x', , t').

Gertaera horiek S sisteman dituzten koordenatuak, P,(x,,t) eta P2 (x„t), ez dira
aldiberekoak: t2. Gertaera bakoitzaren koordenatu desberdinak Lorentz-en
transformazioaz daude erlazionaturik; hortaz, (8-25) adierazpenak erabiliz,
x, = y(x',

(8 - 35)

x, = y(x' 2 +vt'),

(8 - 36)

S' sisteman gertaerak aldiberekoak direla kontutan hartuz, (8-35) eta (8-36) adierazpenen
arteko kenketa eginez:
x, — x, = y(x' 2 —x',),

(8 - 37)

hau da,
ll

2

l'= —
y = 1 1 — c2

(8 - 38)

Beraz, higitzen ari den gorputzaren kasuan neurtzen den luzera —luzera inpropioa
deritzona—, geldi egonda neurtzen dena baino txikiagoa da. Horri luzeraren uzkurdura
deritzo.
Argi dagoenez, luzeraren uzkurdura aldiberekotasunaren erlatibotasunaren ondorio
zuzena da, eta neurketaren prozesua lehenago azaldu den modura egin behar delako
gertatzen da.
8.9.

DENBORAREN

ZABALKUNTZA

Luzeraren uzkurdura aztertzeko segitu dugun prozesuaren antzeko batetik abiatuz, puntu
berdin edo desberdinetan egindako denbora-neurketen arteko erlazioa aztertuko dugu.
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Horretarako S sistemako puntu ber batetan, x delakoan, bi aldiune desberdinetan,
t, eta t2 , jazotzen diren bi gertaera kontsideratuko ditugu. S sistemako puntu berean
gertatzen direlarik, erloju berberaz neurtzen dira, eta bien artean erloju horren arauera
pasatzen den denborari, denbora propioa deritzogu:
At = t, — t,.

(8 - 39)

Bistakoa denez, aipaturiko bi gertaera horiek S sisteman dituzten koordenatuak,
P,(x,t,) eta P,(x,t2 ) dira. Bestalde, S' sisteman eta P2 (x', ,t' izango dira,
puntu desberdinetan gertatzen direlarik. Horrela, S' sisteman bi erloju desberdinez (nahiz
eta bertan elkarrekin sinkronizaturik dauden) ondoko denbora-tartea neurtuko da:
At'= t',—t',,

(8 - 40)

eta erloju desberdinez neurtzen delarik, denbora inpropioa deritzo.
Zer erlazio dago bi denbora-tarte horien artean? Horretarako (8-24b) adierazpena erabil
dezakegu:

t',=

y

t',=

y

vx

c
ux
c-

(8 - 41)
(8 - 42)

Bien arteko kenketaz,
(8 - 43)

t'2—t',=

At'= yAt =

At

(8 - 44)

-\;11—v2,1c2

Hots, denbora inpropioak denbora propioak baino balio handiagoa du. Horri
denboraren zabalkuntza deritzo. Dena den, diogun ezen horretan ez dagoela kontraesanik,
baizik eta neurketa egiteko ditugun baldintzen ondorioa dela. Bi gauza desberdin dira:
Denbora propioa geldi dagoen erloju bakar batez neurtzen da, eta denbora inpropioa,
ostera, inertzi sistemako bi puntu desberdinetan geldi egonik elkarrekin sinkronizaturik
dauden bi erlojuren bidez. Beraz, hemen ere esan dezakegu, denboraren zabalkuntza
aldiberekotasunaren erlatibotasunaren ondorioa dela edota seinale-abiadurak muga bat
izatearena (hots, argiarena), eta gainera bigarren postulatuarena, argiaren abiadurak
sistema guztietan balio berbera izatearena.
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8.10. MINKOWSKI-REN DIAGRAMAK
Minkowski-ren diagramak Lorentz-en transformazioaren adierazpen grafikoa besterik ez
dira, baina oso praktikoak izaten dira, transformazio horren bidez sistema inertzial
batetatik bestetara pasatzean dauden aldaketak ulertzeko. Pausoka azalduko dugu
diagrama horien eraiketa eta ondoren beraien erabilera.
8.10.1. (x,t) diagramak eta aldiberekotasunaren erlatibotasuna.
Azalpenak errazteko, x norabidea kontsideratuko dugu soilik. Bestalde, lehenengo
unetik Einstein-en postulatuetan finkatuko gara edo gauza bera dena, Lorentz-en
transformazioan.

t

8.7. irudia. A, B eta C puntuetan geldi dauden partikulen unibertso-lerroak.

Hasteko (x,t) diagramaren eraiketa eta esangura zehaztuko dugu. Demagun S sistema
inertziala dugula eta sistema horretako x ardatzean A, B eta C puntuetan geldi dauden hiru
partikula ditugula, AB = BC izanik. (x,t) diagraman partikula horien unibertso-lerroak
definituko ditugu. Lerroaren puntu bakoitzak partikula baten posizioa (x) eta aldiunea (t)
adieraziko ditu, hots, gertaera baten koordenatu espazio-denboralak, eta lerro osoak
partikularen historia. Alegia, lerro horiek partikulek espazioan duten denborarekiko
eboluzioa adierazten dute, adierazpena (x,t) ardatz cartesiarren bidez egiten delarik. Hain
zuzen, 8.7. irudian A, B eta C puntuetan geldi dauden partikulen unibertso-lerroak
adierazi dira.
Argi dagoenez, A partikula geldi egonik, beraren unibertso-lerroaren ekuazioa
X XA

(8 - 45)

izango da, posizioa ez bait da denborarekiko aldatzen. Eta berdin gertatzen da beste bi
partikulekin.
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Aurrerapauso bat emateko, aurreko diagraman argizpiak ere adierazten saiatuko gara.
Horretarako, demagun orain t = 0 aldiunean B puntutik bi argizpi bidali direla x
ardatzaren norabidean, bata

± C'°

norantzaz eta bestea norantzaz. Irudika ditzagun

aurreko diagrama berean bi argizpi horien unibertso-lerroak. Eskuinerantz doan
argizpiaren unibertso-lerroaren ekuazioa, hauxe da:
x = x, + ct,

(8 - 46)

x = x, – ct,

(8 - 47)

eta ezkerrerantz doanarena:

unibertso-lerro horiek 8.8. irudian adierazita daudelarik.

-?-

..,,. I
.0

i

x c>

.4. t.ti
Aiffird
i -S.,
.,

..
,
,

.4
8.8. irudia. Argizpiak aldiune berean iristen dira A eta C puntuetara.
A, eta C gertaerak aldiberekoak dira.

Irudian ikus daitekeenez, C, puntuak eskuinerantz doan argizpia C partikulara heltzen
deneko gertaera adierazten du: C, (xc ,t,). Modu berean, A, puntuak ezkerrerantz doan
argizpia A partikulara heltzen denekoa: A, Simetriaz ikusten denez, A, eta C,
aldiberekoak dira. Bestetik, eraikitako diagraman aldiberekoak diren gertaeren leku
geometrikoak t = ktea zuzenak dira; kasu honetan t = t, zuzenak adierazten du
aldiberekotasun hori.
Azter dezagun orain S sistemaz gainera beste sistema inertzial bat, S', kontsideratzean
gertatzen dena, eta saia gaitezen sistema biak diagrama berean adierazten.
Demagun orain A, B eta C partikulak geldi daudela S' sisteman. Sistema hau v
abiadura konstantez higitzen ari da S sistemarekiko x ardatzaren norabidean, eskuinerantz,
eta hasierako aldiunean sistemen jatorrien kointzidentzia dago, hots, Iehenagoko (8-24)
eta (8-25) adierazpenen baldintza berberekin. Demagun, halaber, S sistemaren t = 0
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aldiunean A, B eta C partikulek sistema horretan dituzten koordenatuak aurreko
x,,x, etaxc berberak direla. Kasu honetan S sistemari dagokion (x,t) diagrama, 8.9.
irudian agertzen da.

y

v

••n•
oaABC x'

A

B

C

8.9. irudia. S' sistemarekin higitten diren A, B eta C partikulen eta B
puntutik bidalitako argizpien unibertso-lerroak, S sistemako (x, t) diagraman.

Hiru partikulen unibertso-lerroak ondokoak dira S sisteman:

Bistakoa denez,

v

A partikularena, x = xA+vt,

(8 - 48a)

B partikularena, x = x„ + vt,

(8 - 48b)

C partikularena, x = x, + vt,

(8 - 48c)

malda duten hiru lerrozuzen paraleloren bidez adieraziko dira

diagraman.
Bestetik, aurreko kasuan egin dugun moduan, demagun orain ere t = 0 aldiunean B
puntutik bi argizpi bidaltzen direla, A-rantz bata eta C-rantz bestea. Argiaren abiaduraren
postulatua onarturik, bi izpion unibertso-lerroen ekuazioak ondokoak izango dira S
sisteman:
x = x,– ct,

(8 - 49a)

x = x, +ct.

(8 - 49b)

Beraz, bi argizpi hauek A eta C puntuetara heltzean jazotzen diren gertaerak, A' eta C'
puntuen bidez adierazten dira diagraman. Ikus daitekeenez, bi gertaera hauek ez dira
aldiberekoak S sisteman; hain zuzen ere, ezkerrerantz doan izpia lehenago heltzen da A-ra,
eskuinerantz doana C-ra baino:
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(8 - 50)

t < t

Hala ere, S' sisteman, berau inertziala izanik eta argiaren abiaduraren aldaezintasuna
onartuz, A' eta C' gertaerak aldiberekoak dira, hots,
t' A . = t', .

(8-51)

Grafikoki garbi dakusagu, horren arauera, gertaera desberdinen aldiberekotasuna
kontzeptu erlatiboa dela, ez absolutua. Sistema batetan, S'-n, bi puntu desberdinetan
jazorik aldiberekoak diren bi gertaera, beste sistema batetan, S-n, ez dira aldiberekoak.
Bestalde, horrekin loturik, honako galdera hau egin dezakegu: Aurreko (x,t) diagrama
berean, S' sistemako koordenatuak ere adierazi ahalko ote ditugu? Jarraian ikusiko
dugunez, erantzuna baiezkoa da.

8.10. irudia. S' sistemari dagokion (x',t') diagrama, S sistemari
dagokion (x,t) diagraman adierazita.

Horretarako osotu egingo dugu diagrama. Aurreko lerroetan esan dugunez,
t' = 0)

aldiunean S eta S' sistemen ardatzak kointzidenteak dira. Bestalde,

jatorriak (0'edo x' 0 delakoak)

O' t' ardatza

S'

t=

0 (edo

sistemaren

adieraziko du diagraman, S'-n geldi bait

dago, eta S sisteman kontsideraturik beraren unibertso-lerroa ondokoa da:
x = Vt,

hau da, hori gure diagramako

O' t' ardatza

(8 -52)

izango da eta, bistan dagoenez, A, B eta C

partikulen unibertso-lerroen paraleloa da.
Nola adieraz dezakegu O'x ardatza?. Dakigunez,

0 aldiberekotasuna adierazten

duen zuzena izango da. Bestetik ktea den edozein zuzen, horren paraleloa izan
beharko da; honelatan, ba, A'C' zuzenak S' sistemako gertaera aldiberekoak adierazten
dituenez, O' x ardatza horren paraleloa izango da, ondorioz 8.10. irudiko adierazpena
lortuko dugularik.
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Prestatu dugun diagraman, partikulen unibertso-lerroak adieraz daitezke. Gertaera
bakoitza puntu batez adierazten da, beraren koordenatu espazio-denboralak emanez.
Gainera, diagrama berean gertaera ber batek bi sistema inertzial desberdinetan dituen
koordenatuak adieraz daitezke batera, nahiz eta horretan eskala-arazo txiki bat dagoen,
geroago ikusiko dugunez.

8.11. irudia. P gertaera puntualari dagozkion koordenatuak S eta S' sisternetan.

Eman dezagun 8.11. irudiko P puntua. Gertaera baten koordenatuak adierazten ditu.
Gertaera puntual horrek, bakarra izan arren, koordenatu desberdinak ditu sistema
desberdinetan:
S

sisteman, (x,,t „); S' sisteman, (x',,t' „).

Bestetik, Lorentz-en transformazioa aztertzean ikusi dugunez, koordenatu horien
artean dagoen erlazioa ondokoa da:
x', = y(x, – utp),

(8 - 53a)

vx
(
t', = y t,

(8 - 53b)

8.10.2. Minkowski-ren diagramak.
Aurreko azpiatalean aztertutako (x,t) diagramek metrika-arazo bat dute, bi ardatzetako
dimentsioak desberdinak bait dira. Arazo hori gainditzeko, (x,ct) diagramak erabiltzen
dira, ardatz bietan luzerak edukiz. Diagrama hauei

Minkowski-ren diagramak

deritze,

asmatu zituena H. Minkowski izan bait zen, 1908. urtean. Diagrama hauetan, jatorritik
irtendako argizpiak koadranteen erdikariak dira (8.12. irudia).
Zer esanik ez, beste edozein inertzi sistematan ere –hasieran ardatzen kointzidentzia
badago– argizpi horiek modu berberaz adieraziko dira. Demagun, ba, honelako bi sistema
inertzial hauek ditugula:
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ct

45°

n•n

8.12. irudia. Minkowski-ren diagrametan argizpien ibilbideak
koadranteen erdikariak dira.

- S' sistema. Hasierako aldiunean beraren jatorria S-ren jatorriarekin kointziditzen da,
Ox eta 0 'x' ardatzak kointzidenteak dira eta beste bi ardatzak S-ren ardatzen
paraleloak mantenduz V abiaduraz higitzen da S-rekiko, x ardatzaren norabidean eta
+,>,D -rantz.
- S" sistema. Antzerako baldintzak baina –00 -rantz higitzen delarik.
Azaldutakoaren arauera, 8.13. eta 8.14. irudietan dauden (x',ct') eta (x",ct ardatzen
bidez adierazi ahal ditugu gertaeren koordenatuak sistema bietan.

8.13. irudia.

8.14. irudia.

Eskuinerantz doan S'
sistemaren adierazpena

Ezkerrerantz doan S"
sistemaren adierazpena.

Expreski adierazi denez, eskuinerantz doan argizpiaren unibertso-lerroa, kasu guztietan
da ardatzen arteko angeluaren erdikaria, zeren, argiaren abiaduraren aldaezintasunaren
printzipioa kontutan hartuz, argizpiaren ekuazioa beti berbera bait da:
x = ct,

= ct' ,

x"= ct".

(8 - 54)
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8.10.3. Kalibrazio-hiperbola.
Dena dela, Minkowski-ren diagramen erabilera zehazkiago finkatzeko, argitu
beharreko arazo bat dugu oraindik, galdera honetan bil dezakeguna: Diagrama berean
ageri diren koordenatu-sistema desberdinetan (S, S' eta S" alegia) erabiltzen diren luzeraeskalak berdinak al dira? Kontutan har ezen gertaera bakoitza puntu bakarraz adierazten
dela eta edozein kasutan koordenatuen artean Lorentz-en transformazioko (8-53) erlazioak
bete behar direla.
Galdera honi erantzuteko, 8.7.2. azpiatalean aipaturiko aldaezin espazio-denborala
erabiliko dugu (unibertso-tarte aldaezina ere deritzona). Kontsidera ditzagun bi gertaera
hauek: (0,0) eta (x,ct). Dakigunez, bien arteko tarte espazio-denboralak balio berbera du
sistema inertzial guztietan, hots,
As2 = c 2 t 2 – x 2 = c 2 t' 2 –

2 ”2.
= c t

(8 - 55)

Tarte aldaezin honek diagrama bereko sistema desberdinen luzera-eskalen arteko
erlazioa definitzeko bidea eskaintzen digu. Horretarako, demagun, adibidez, tarteak
ondoko balioa duela:
As 2 =

—1.

(8 - 56)

8.15. irudia. Kalibrazio-hiperbola.

Kasu honetan S sisteman baldintza hori betetzen duten gertaera guztien ekuazioa,
ondokoa da:
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X2 C2 t 2

(8 - 57)

= 1.

Baina hori hiperbola ekilatero baten ekuazioa da (x,ct) sisteman, hiperbola horren
asintotak koadranteen erdikariak direlarik. 8.15. irudian hiperbola horren eskuineko
adarra adierazten da; bertan, S sistemarekin batera S' eta S" sistemak era marraztu ditugu.
Irudi horretako A, B eta C puntuak kontsideraturik, (8-56) adierazpenaren arauera:
OA 2 = x2

= x2 = 1,

c2t2

(8 - 58)

zeren t A = 0 bait da. Beraz, OA = 1 eta horrela definiturik geratzen da (x,ct) sistemaren
eskala. Modu berean,
OB2 = xB2 – C 2 tB2 =
OC

zeren t' 8 = 0 eta

=

—C2t'2B =

x u2c _c 2r2c

=

x n Tc
2

=

1,

= 1,

(8 - 59)
(8 - 60)

= 0 bait dira. Honelatan, ba, OB = 1 da S' sistemako eskalan eta,

alderantziz esanik, horrek (x' ,ct') sistemaren eskala definitzen du; halaber, OC = 1
izatean, S" sistemaren eskala definitzen da.
Esandako arrazoiengatik, marrazturiko hiperbolari kalibrazio-hiperbola deritzo, sistema
desberdinetako eskalak erlazionatzeko balio bait du, eta beraren bidez osoturik geratzen da
Minkowski-ren diagramen definizioa.
8.10.4. Luzeraren uzkurdura Minkowski-ren diagraman.

Adibide modura, Minkowski-ren diagraman luzeraren uzkurdura nabariki nola azaltzen
den adieraziko dugu. Horretarako, lehenago 8.8. atalean azaldutako neurketak adieraziko
ditugu diagraman, S sisteman x, = 0 eta x2 = 1 eginik.

8.16. irudia. Luzeraren uzkurdura Minkowski-ren diagraman.
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Zer esanik ez, baldintza hauetan makilaren luzera propioa 1 = 1 da. Baina zein ote da S'
sisteman neurtzen den luzera inpropioa?. Neurketa horrek bi muturrak aldi berean
kontsideratu beharko ditu, adibidez O eta A puntuen koordenatu espazialak neurtuz.
Beraz, luzera inpropioak ondoko balioa izango du:
= x' A

0 = OA,

(8- 61)

baina, noski, OA hori S' sistemako eskala erabiliz kalkulatu behar da. Bestalde,
kalibrazio-hiperbola kontutan hartuz, S' sisteman hauxe dugu:
(8 - 62)

OB = 1.
Beraz, argi ikusten da (8.16. irudia),
OA < OB, hots,

< l,

(8 - 63)

alegia, koalitatiboki ikus daitekeenez, luzera inpropioa luzera propioa baino txikiagoa da.
8.11. ABIADUREN TRANSFORMAZIOA. ABIADURA PROPIOA

Lehenagoko atal batetan Lorentz-en transformazioa aztertzean (ikus (8-24) eta (8-25)
adierazpenak) gertakari batek S eta S' sistema inertzialetan dituen koordenatu espaziodenboralen arteko erlazioa eman dugu. Oraingoan partikula puntual batek bi sistemetan
dituen abiaduren arteko erlazioa lortu nahi dugu. Esan bezala, demagun partikula puntual
bat . S sisteman partikula horrek duen abiadura honelaxe definitzen da:
u dr
dt

(8 - 64)

non dr eta dt sistema horretan partikula horren bi gertakariren artean neurtutako tarteak
diren. Modu berean, S' sisteman duen abiadura, ondokoa da:
u'=

dr'
dt'

(8 - 65)

Edozertara, (r,t) eta (r',t') koordenatuak Lorentz-en transformazioaz erlazionatzen dira.
Beraz, (8-24) adierazpenak diferentziatuz,
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dx'= y(dx vdt),

(8 - 66a)

dy'= dy,

(8 - 66b)

dz'= dz,
vdx)
dt'= y dt
2
c

(8 - 66c)
(8 - 66d)

eta lehenengo hiru adierazpenak azkenaren bidez atalez atal zatituz,
dx' dx – vdt
dt' dt vdx
,
cdy'
dy
dt'vdx1'
y dt
c )
dz'
dz
dt'
y dt vdx
c2 )
Baina u , = dxIdt,u' , =

(8 - 67a)

(8 - 67b)

(8-67c)

direla kontutan hartuz, azkenean era honetara azaltzen

dira abiaduraren osagaien transformazio-ekuazioak:
V-

(8 - 68a)

14'

u' =
1–

y
vu
jy

u' =
1–

vu'
c'

(8 - 68b)

- 68c)

Alderantzizko ekuazioak zuzenki lor daitezke v abiaduraren ordez –v jarriz, ondoko
emaitzak lortzen direlarik:
u=

u=

u' +v
vu' '
1+ c

(8 - 69a)

,,

(8 - 69b)

u',1)/
vu' '
1+ ,

(8 - 69c)

vu
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Kasu berezi modura argiaren abiadurarena azter dezakegu. Adibidez, demagun S
sisteman u, = c, u, = 0, = 0 abiaduraz higitzen den argizpia. S' sisteman duen
abiadura, ondokoa izango da:
u' ,=

C–V

vc
1– 2
c

= c,

, u' r = 0,

(8 - 70)

alegia, S' sisteman ere abiadura berbera neurtuko da, bigarren postuluatarekin ados.
Abiaduren transformazioari buruzko atal hau osotzeko, abiadura propioa zer den eta
nola transformatzen den ikusiko dugu.
Lehenago (8-21) adierazpena ematean azaldu dugunez, abiadura kalkulatzean, izatez,
denbora inpropioaz baliatu gara, zeren S sisteman u = ( r, – r, )1(t, – t,) egitean, bi leku
desberdinetan (r2 eta r, puntuetan) dauden bi erloju erabili bait ditugu. Hala ere denboratartea partikularekin batera doan erloju bakarrarekin ere neur daiteke. Orduan, denboratarte hori propioa izango da, eta S sistemako espazio-tartea denbora propioaz zatitzean
lortzen den emaitzari abiadura propioa deritzo. Esan behar da, halaber, magnitude
adimentsionala lortzeko, denbora propioa c argiaren abiaduraz biderkatzen dela. Horrela
lorturiko abiadura propioa rl ikurraz adieraziko dugu S sisteman eta ikurraz S'
sisteman.
Beraz, atal honen hasierako partikula puntualaren kasura itzulirik, (8-66) adierazpenak
cdr gaiaz zatituko ditugu (azkena, dr gaiaz) , non dT denbora propioa den.
(dt
V
cdT
dy' = dy
cdT cdr'
dz'
dz
cdT cdT'
dt'
(dt v dx
=Y
dT
dr c cdr,,

dx'
cdr

(8-71a)

=

(8- 71b)
(8-71c)
(8 - 71d)

Esan dugunez, definizioz dxlcdr ri„ dx7cdT , dylcdr abiadura
propioak S eta S' sisteman dituen osagaiak dira. Bestalde, denboraren zabalkuntza
aztertzean ikusi dugunez, (8-44) adierazpena, modu honetara erlazionatzen da dT denbora
propioa dt eta dt' denbora inpropioekin:
dr = dt 1-142 / C 2
Ondorioz, notazio hau erabiliz,

=

/

2

C.

(8 - 72)
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cdt
cdr
cdt'
no =
cdr

1

710=

(8 - 73a)

1–U 2 /C2
1

(8 - 73b)

1– d2/C2

(8-71) adierazpenak honelaxe geratuko zaizkigu:
(8 - 74a)

= Y( 11, – fino),

(8 - 74b)

11', = rl,,

(8 - 74c)

:=

(8 -74d)

77'0= r(rio—Pri,),
non fi

den. Erraz ikus dezakegunez, (8-74) adierazpen hauek Lorentz-en

transformazioarenak bezalakoak dira, azken hauetan koordenatuak dimentsio berberekin
jarriz, hots, (r,ct):
x'= y(x– 13ct),

(8 - 75a)

=

(8 - 75b)

z' = z,

(8 -75c)

ct'= y(ct – fix).

(8 - 75d)

Minkowski-ren espazioan gaudela, (r,ct), S sistema inertzialetik S' sistema inertzialera
(8-74) edo (8-75) adierazpenetan bezala transformatzen diren lau osagaiak dituen objektu
matematikoari, tetrabektorea deritzo. Tetrabektore bakoitzak magnitude fisiko baten lau
osagaiak adierazten ditu, hiru osagai espazialak izanik eta beste bat denborala.
Abiadura propioari tetrabiadura ere deritzo. Beraren hiru osagai espazialetako lehenak
ondoko balioa dauka:

= 1 dx= 1 dx dt – 1
c dr c dt dr

u„
1– u 2 // c 2

(8 - 76)

eta berdin beste biak. Hiru osagai hauek honako tribektoreaz adieraz daitezke:
1

u

T1=
1 - /42/C2

(8 - 77)
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Osagai denborala

11 0

da eta denbora inpropioaren eta denbora propioaren arteko erlazioa

adierazten du, (8-73) adierazpenean ikusten denez.
Bestalde, ohar bat egin daiteke tetrabiaduraren moduluari dagokionez, Minkowskiren espazioko metrika kontutan hartuz. Hain zuzen, ondoko balioa kalkulatzean,
C2 dt 2

— dx

– 11 ) 2, 7.1
7120

c

2 — dy 2 – dz2

(8 - 78)

2dT2

lehenago ikusi dugunez, (8-32) adierazpenaren arauera, (8-78) hori ere aldaezina izango
da, hots, balio berbera izango du S eta S' sistemetan, zeren

-

ds 2

12

2

7702 - 17,

= 0 ,

(8 - 79)

=1

c2c/22

bait da. Izatez, tetrabektore guztiekin gauza bera gertatzen da; alegia, goiko era horretan
kalkulaturiko modulua, aldaezina da Lorentz-en transformazioekiko.
8.12. DINAMIKA ERLATIBISTA
Partikulen arteko interakzioak aztertu ordez, partikulen sistema isolatuen kasuan betetzen
diren kontserbazio-printzipioei buruzko azterketa laburra egingo dugu eta, horretarako,
egiturarik gabeko bi partikula puntualen arteko talka aztertuko dugu. Experientzian
oinarriturik, bi printzipio onartuko ditugu, momentu linealaren kontserbazioarena eta
energiarena, biak elkarrekin lotuta daudela ikusiko dugularik. Arazoaren planteamendua
hobeto ulertzeko, Mekanika ez-erlatibistatik abiatuko gara.
8.1. Taula

Neurturiko

abiadurak

Partikularen
masa

S

S'

sisteman

sisteman

Talkaren

ma

ca

c a'

aurretik

mb

cb

cb '

Talkaren

md

cd

c d'

ondoren

me

ce

ce'

Bi partikularen arteko talkan beste bi partikula sortzean,
partikula guztien masak eta abiadurak (azken hauek argiaren abiadurarekiko emanik).
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8.12.1. Momentu linealaren adierazpen ez-erlatibista.
Demagun bi partikularen (ma ,mb ) arteko talkan beste bi partikula sortzen direla
(md ,me ); partikula-sistema hori isolaturik dago. Bi sistema inertzialetatik, S eta S',
atertuko dugu arazoa, S' sistema fic abiaduraz higitzen ari delarik S-rekiko, x ardatzaren
norabidean eta hasierako aldiunean sistemen kointzidentzia egonik. Partikulen abiadurak
argiaren abiadurarekiko adieraziko ditugu eta onkoko 8.1. taulan ageri diren balioak
dituzte.
Hurrengo 8.17 irudian grafikoki adierazi da talka, taulan ageri diren datuak agerturik:

cd
ma
\me

S'
fr
ii)

8.17. irudia. Bi partikularen arteko talkaren eskema. i)Talkaren
aurretik. ii) Talkaren ondoren.

Mekanika ez-erlatibistan honelaxe aplikatu behar da momentu linealaren
kontserbazioaren legea S' sisteman (c biderkatzailea sinplifikatuz):
maa' +mbb'

m dd' +mee' ,

(8 - 80a)

m aa' ,+m„b' y = mdd' y + m ee' ,

(8 - 80b)

m aa' +mbb'

(8 - 80c)

=

m dd' + m ee' „

Lege hori S sisteman ere bete behar da erlatibitatearen printzipioaren arauera, eta zeintzu
baldintzatan beteko den aztertu nahi dugu. Kasu honetan bi sistemak Galileo-ren
transformazioaren bidez erlazionatzen dira; beraz, abiaduren artean era honetako erlazioak
daude:
(8-81a)
a'Y = a Y '

(8 -81b)

a' = a,.

(8-81c)
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eta berdin beste abiaduren kasuan ere. Hortaz, goiko (8-80) ekuazioetan ordezkatuz:
m , (a , — p)+

mb (b, —

p) = md (dy — p)+ me (e x — p),

(8 - 82a)

m„ay + mb b, = mdcl, + mee „

(8 - 82b)

m„a, + mh b, = ma d, + mee,.

(8 - 82c)

Azken ekuazio biek Oy eta Oz ardatzen norabideetako aldaezintasuna adierazten digute
besterik gabe. Baina azter dezagun Ox ardatzari dagokiona.
m,ay + mb by —

mb md

)fi =

(8 - 83)

Hemen momentu linealaren x osagaiaren kontserbazioaren printzipioa bete dadin, /3
delakoak edozein balio eduki dezakeela kontutan hartuz, baldintza hau bete behar da:
mQ +mb—md—me= 0,

(8 - 84)

alegia, talkan masaren kontserbazioaren printzipioa bete behar da, momentu linealarena
bete dadin. Masaren kontserbazioaren printzipioa besterik gabe onartzen da Mekanika ezerlatibistan, Galileo-ren erlatibitatea onartuz gero. Dena den, hemen daukagun kezka,
Einstein-en erlatibitatean gauzak nola gertatuko diren ikustea da.
8.12.2. Momentu linealaren adierazpen erlatibista.
Einstein-en erlatibitatean Lorentz-en transformazioa erabili behar dugu S eta S'
sistemen artean eta, beraz, ezin ditzakegu aurreko puntuko erizpideak erabil. Bi
posibilitate ditugu, momentu linealari dagokionez:
a) Momentu lineala Mekanika ez-erlatibistan bezala definitzea; baina, orduan,
momentu linealaren kontserbazioaren printzipioa ez da sistema inertzial guztietan
beteko.
b) Momentu linealaren kontserbazioaren legea sistema inertzial guztietan betetzen
dela onartzea; baina lege hori Lorentz-en transformazioekiko aldaezina izan dadin,
bestelako modu batez definitu beharko dugu partikula puntualaren momentu
lineala.
Bi posibilitate hauetariko bigarrena aukeratuko dugu eta, ondorioz, momentu linealaren
adierazpen erlatibista lortzen saiatuko gara. Aldez aurretik ba dakigu, adierazpen horrek
zenbait baldintza bete behar dituela:
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-

Abiadura txikien kasurako, Mekanika ez-erlatibistaren adierazpena agertu beharko
da limitean.
Bestalde, erlatibitatearen lehenengo postulatua kontutan hartuz, era berean azaldu
beharko da momentu lineala sistema inertzial guztietan, eta beraren
kontserbazioaren legea edozein sistema inertzialetan bete beharko da.

Nola lor dezakegu adierazpen hori? Izatez, haztamuka ibili behar dugu hasieran, eta
saioak egin behar ditugunez, adibide konkretu batetatik abiatuko gara. Adibide hau
G.M.Lewis-ek eta C. Tolman-ek asmaturikoa da, nahiz eta gero W. Pauli-k argiroago
argitaratu zuen.
Masa bereko bi gorputzen arteko talka aztertuko dugu. Gorputz bat bertikalki higitzen
ari da cv abiaduraz; abiadura hau txikia da (cv « c) eta horrela ez-erlatibistikoki azter
daitekeela jo dezakegu. Bigarren gorputza abiadura handiz higitzen ari da (cu), ia-ia
horizontalki (0 angelua oso txikia da, 8.18. irudian ikusten den bezala); partikula hau
erlatibistikoki tratatu behar da, noski. Beronen momentu lineala p izango da, eta
problemaren gakoa p horren adierazpena lortzea da. Arazoaren azterketarako, bi
erreferentzi sistema inertzial erabiliko ditugu: S delakoa geldi dago laborategian eta S'
delakoa eskuinerantz higitzen ari da cucos0 abiaduraz. Lehenengo irudian (8.18.) S
sisteman behatzen den prozesua azaldu da.

8.18. irudia. Talkaren eskema S sistemaren ikuspuntutik.

Momentu linealaren kontserbazioaren legea bete egiten dela kontsideratuko dugu eta,
ondorioz, y norabideari dagokionez, hauxe idatzdezakegu, talka simetrikoa dela jorik:
–psin 0 +mcv = psin 0 – mcv, hots,
psin 0 = mcv.

(8 - 85)

Demagun orain, talka berbera S' sistematik aztertuko dela. Bertatik behaturiko
prozesua, 8.19. irudian adierazi da. Irudi hau aurrekoaren simetrikoa da eta, beraz,

222

S'
x'

m

8.19. irudia. Talkaren eskema S sistemaren ikuspuntutik.

cu' cv,

(8 - 86)

cv' = cu.

(8 - 87)

Bestalde S-tik S'-ra pasatzeko, lehenago lorturiko abiaduren transformazioak erabil
ditzakegu, eta zehazkiago esanik (8-68b) ekuazioa, kasu honetan ondoko balioak harturik:
- -> — cusin 0,
-

cucos 0,

—> — cu' ,
v --> cucos 0.

Beraz, balio hauek (8-68b)-ra eramanik, azkenean erlazio hau lor daiteke:
—cusin

(8 - 88)

'N/1— u2cos2

Bestalde, (8-86) kontutan hartuz eta (8-85) eta (8-86) elkarturik, hauxe dugu:
mcu

P
-n11—

(8 - 89)

cos 2

0

Zer esanik ez, adibide honetan erabili ditugun baldintzak gogoan edukiz, 0 angelua zenbat
eta txikiagoa izan, adierazpen erlatibista hainbat eta zehatzagoa izango da. Beraz, limitean
0 —> 0 egitean, modu honetara adieraziko dugu momentu lineal erlatibista:
P=

mcu

•

(8 - 90)

u2

Adierazpen hau da, hain zuzen, bilatzen ari ginena, eta erraz orokor dezakegu era
bektorialean (hiru dimentsiotan) idatziz:
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mcu
•
p= ,
-\/1 — u2

(8 - 91)

Bestetik, (8-77) adierazpenarekin konparatuz (kontutan har partikularen abiadura cu dela
orain), momentu lineala abiadura propioaren bidez eman dezakegu:
p

(8 - 92)

=

Dena den, aurrera jarraitu baino lehenago, aurreko adierazpen erlatibista kasu berezi
batetan lortu dela esan behar da. Arrazoi horregatik, oraingoz, ezin esan dezakegu
orokorra denik; baina hurrengo puntuan ikusiko dugunez, ondo aukeraturik dago edozein
kasutarako.
8.12.3. Momentu Iineal erlatibistaren kontserbazioaren legea.
Puntu honetan, (8-91) adierazpenean oinarrituz, momentu linealaren kontserbazioaren
legea S eta S' sistemetan batera zeintzu baldintzatan betetzen den aztertuko dugu.
Horretarako, 8.12.1 ataleko talka berberaren azterketa egingo dugu, baina adierazpen
erlatibistak erabiliz. Hots,

ma

eta mb masadun partikulen talkaren ondoren, md eta me

masadun partikulak izango ditugu.

S'

sisteman momentu lineala kontserbatzen dela

onarturik, y norabideari dagokionez:
19'

(8 - 93)

+ 13' by = 19' dy +13'

eta (8-92) adierazpen erlatibistak erabiliz:
in„ n'ay

(8 - 94)

+m,, rfby = m d ird, ±m,• 77'ey •

Abiadura propioaren transformazio-ekuazioen bidez, (8-74b), n'y = ny izanik,

M anay

Beraz,

y

Mbilby

= Md ridy

(8 - 95)

Merley•

norabideari dagokionez, p = mcB adierazpena egokia da Lorentz-en

transformaziopean momentu linealaren kontserbazioaren legearen aldaezintasuna
bermatzeko. Gainera, y norabidearen aukerapena guztiz edonolakoa izanik, esanikoa
erabat orokortzat har dezakegu. Hala ere, adierazpen hori onartuz,
gertatzen den aztertuko dugu.

S'

x

norabidean zer

sisteman:
+ m b rfbx = Md rf d, ±me rl' „ •

(8 - 96)
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Abiadura propioen (8-74a) transformazio-ekuazioaren bidez:

j

1

n'„=

nax

,

(
17 '

(8 - 97a)

1– a2
1

P

')/

P

n'„=

(8 - 97b)

-\11–b2,

(8 - 97c)
– d2
(8 - 97d)

n '„=

— e2

Beraz, balio hauek (8-96)-ra eramanez:
Y( Manax +

mdndx Merlex)

PY

ma

+

-\11–a 2

Eta erlatibitatearen printzipioa onartuz,

,

mh

M dme

\/1– b 2
fi

= 0.

(8 - 98)

– e2

-n/1 – d 2

delakoak edozein balio har dezakeenez, bi

ondorio hauek lortuko ditugu, (8-98) ekuazioa bete dadin:
Ma

mh

Md

-\/1– a 2-\/1–

1–

+ MhThly

Me

d 2-\/1 –

= md rldx + Menex •

(8 - 99)
e2

(8 -100)

Ondorio hauek aztertzean, honetaz konturatuko gara. Batetik (8-100) adierazpenak
momentu linealaren kontserbazioa agertzen du, lehenago y norabideari buruz
esandakoarekin ados dagoelarik. Baina bestetik, (8-100) bete dadin, (8-99) ere bete behar
da. Oraingoan, Einstein-en erlatibitatean ez da kasu orokorrean (8-84) adierazpena
betetzen, baina nolabait (8-99) horrek `masa erlatibista' deritzonaren kontserbazioaren
legea adierazten duela esan dezakegu.
8.12.4. Masa eta energia.
Aurreko atalean ikusi dugunarekin segituz, arazo semantiko bat ageri zaigu; izan ere,
`masa ez-erlatibista' eta `masa erlatibista' hitzak erabili ditugu eta hori argitzea komeni da,
azken batez hitz egiteko moduaz ari bait gara. Nahi izanez gero, Einstein-en erlatibitatean
ez dela masaren kontserbazioaren printzipioa betetzen esan dezakegu, baina ohituraz
egiten dena ez da hori. Masaren kontserbazioaren legea bete egiten dela esaten da, baina
`masa' beste modu batez definitzen da.
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Gauzak zehazteko, cu abiaduraz doan partikularen kasuan ondoko izena ematen zaie
magnitude hauei:
m
M—

:

m
,\/ 1

pausaguneko masa,

: masa edo `masa erlatibista'

u2

Prezeski, partikula bakoitzaren masa erlatibista ez da aldaezina, baina bai ordea sistema
osoarena, eta horixe da kontserbazioaren printzipioan hartu behar dena, zeren edozein
sistema inertzialetan talka aztertzean ondokoa betetzen bait da,
MQ ±

Mb = Md

(8-101)

(8-99) adierazpenean ikusten den bezala.
Azter ditzagun, ba, masa erlatibistaren ezaugarriak. Sistema bakoitzean partikulak duen
abiaduraren moduluaren menpekotasuna du. Horretaz, energia zinetikoaren antzerakoa
dela esan dezakegu; eta ez hori soilik: hurrengo kalkuluetan ikusiko dugunez, lotura
handia dago bien artean. Kasurako, abiadura txikietarako (cu << c) serietan garatuz:
1
m + —mu2 +...
V1—u 22
me 2 + 1 m2c2u2
Mc2
2

M=

m

(8 - 102)
(8 -103)

Bigarren gaia energia zinetikoa da. Eta energiaren adierazpena konstante batez
indeterminaturik dagoelarik, Mc 2 delakoari partikularen energia deritzo:
E = Mc2 = mc2

(8 - 104)

V1 — u2
horrela eginik masaren eta energiaren (M H Mc 2 = E) arteko erlazio zuzena ikus
daitekeelarik. Esandakoa abiadura txikien kasutik abiatuz esan dugun arren, edozein
abiaduraren kasurako orokor daiteke, (8-104) adierazpenak partikularen energia
adierazten duelarik. Modu honetan kontsideratuz, energia talka elastikoetan zein
inelastikoetan kontserbatzen da, eta azken batez, masaren kontserbazioaren legea eta
energiaren kontserbazioarena lege bakar bat dira, lege berbera.
Energiaren eta masaren arteko lotura estu hau Erlatibitate Bereziaren Teoriaren ondorio
garrantzizkoenetarikoa da. Horretan finkatuz, energia nuklearraren posibilitatea susmatu
zen eta hortik abiatuz, arlo berri bat sortu da, Fisika Nuklearrarena alegia. Honela, masa
eta energia gauza bera direla ba dakigu, eta masa energia bihur daitekeela eta halaber,
energiaren bidez masa lor daitekeela, partikula eta antipartikula batera sortuz. Era honetan
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apurtu egiten da masaren kontserbazioaren kontzeptu aurrerlatibista, alegia, "masa ezin
sor ez deusezta daitekeela". Dena den, esan beharra dago ezen, prozesu arruntetan
abiadurak oso txikiak direlarik, efektu erlatibista ez dela neurgarria (oso txikia bait da), eta
masa kontserbatu egiten dela esan dezakegula. Ez da berdin gertatzen, oinarrizko
partikulekin egindako erreakzioetan.
8.12.5. Momentu lineala eta energia. Tetramomentua.
Ikusitako adierazpenak bilduz eta ordenatuz, modu honetara aurkez ditzakegu
momentu linealaren osagaiak eta energia:
p, = MC1L,

(8 - 105a)

py = mcij,,

(8 -105b)

P =

(8 -105c)
mc

PO = Me n0

=

-

(8 -105d)

U2

c

Beraz, momentu linealaren hiru osagaiak eta energia (argiaren abiaduraz zatituz),
tetrabektore baten osagaiak dira. Tetrabektore honi tetramomentua deritzo eta, zuzenki
ikus daitekeenez, tetrabiaduraren proportzionala da, mc biderkatzailea tartean delarik.
Bestalde, tetramomentuaren moduluaren azterketatik adierazpen oso baliagarria lor
daiteke. Hain zuzen, (8-79) erabiliz:
(E`2

2 2 2

2

P,

1.12,

ny2

_2 = m 2 c 2 ,

(8 -106)

C

p -_ M 2 C 4 .

E 2 c 2 _2

(8 - 107)

Modu berean, (8-91) eta (8-105) kontutan hartuz:
cp = Eu.

(8 - 108)

Praktikan, azken bi adierazpen hauek dira gehien erabiltzen direnak, oinarrizko partikulen
dinamika erlatibista lantzean batez ere.
8.12.6. Masa nuludun partikulak.
Argiaren izaerari buruzko teorien azterketan sartu gabe, ikus dezagun zer gertatzen
den, argizpia partikula gisa tratatzean. Argizpiaren abiadura cu = c denez, u = 1 da. (8108)-an ordezkatuz:
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(8 -109)

cp = E.

Hemen ikus dezakegunez, argizpiak p = E/c momentu lineala du, Maxwell-en teoria
elektromagnetikoarekin ados. Bestalde, emaitza hau (8-107)-ra eramanez:
m2c4 = E 2 c 2 p 2
=

0,

(8-110)

m = 0.

Beraz, atera daitekeen ondorioa ondokoa da, alegia, argizpiaren pausaguneko masa nulua
dela. Diogun, bidenabar, horrela izan behar duela, zeren bestela, argiaren abiadura
edukirik, (8-104) adierazpenaren arauera beraren energia infinitua bait litzateke.
Mekanika erlatibistaren ondorio bezala, argizpiak pausaguneko masa nulua duten
partikulatzat har ditzakegula ikusi da. Argiaren ikuspegi gorpuzkularra azpimarratu nahi
denean, argi-partikula hauei fotoi deritze. Fotoiez gainera, neutrinoak ere masa
nuluduntzat hartu izan dira oraintsu arte, baina azken ikerketetan ba dirudi neutrinoen
pausaguneko masa neurtzen ari direla. Bestetik, oraingoz inoiz ez behatu ez detektatu ez
den arren, zenbait fisikarik uste dutenez, elkarrakzio grabitatorioarekin zerikusirik duen
beste partikula-mota bat ere ba dagoke, grabitoia deritzona hain zuzen.
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8.13. ARIKETAK
1.- S' sisteman gertaera bat x'= 60m, t' = 8 x 10 -8 s puntuan jazo da (y'= 0, z'= 0). S'
sistema 3c/5 abiaduraz higitzen ari da S sistemarekiko eta +x norabidean. Zeintzu
dira gertaera horrek S sisteman dituen koordenatu espazio-denboralak?
2.- Bi gertaerak S sisteman dituzten koordenatu espazio-denboralak ondokoak dira:
1 gertaera: t, =
2 gertaera:

x,

=

x, = x„, (y, = 0, z, = 0),

x,
2c

x, = 2x,, (y, = 0,z, = 0).

a) Ba ote dago, gertaera biak aldiune berean gertatu direneko sistemarik?
Baiezkoan, lor bedi sistema horrek S sistemarekiko duen abiadura.
b) Zein aldiunetan gertatu dira gertaera horiek sistema berrian?
c) Problema honen ebazpena grafikoki ere eman.
3.- S' sistemak v = 0.6c abiadura du S sistemarekiko. Ardatzak elkarren paraleloak dira
eta t = t'= 0 denean, x = x'= 0 da.
a) Gertaera bat S sisteman t = 2 x 10-7 s aldiunean eta x = 50m puntuan gertatu
da. Zein aldiunetan gertatuko da S' sisteman?
b) Bigarren gertaera batek (3 x 10 -7 s,10m) koordenatuak ditu S sisteman. Zein
da gertaeren arteko denbora-tartea, S' sisteman neurturik?
4.- Demagun A eta B gertaerak ditugula, bien arteko tarte espazio-denborala mota
denboralekoa izanik, s,2,> 0. Demagun S erreferentzi sisteman tA > t, dela. Froga
bedi beste edozein sistematan ere, S'-n, antzera betetzen dela, alegia t',> t', dela.
Froga bedi, halaber, beti existitzen dela, bi gertaera horiek espazioko puntu berean
gertatzen direneko erreferentzi sistema inertzial bat.
Ariketa hau grafikoki ere egin daiteke, Minkowski-ren diagramak erabiliz.
5.- Demagun sA2 8 < 0 izanik S erreferentzi sisteman tA < t, dela. Froga bedi ezen beti S'
erreferentzi sistema existitzen dela, non t',> t', den.
Halaber, froga bedi gertaera biak aldiberekoak direneko sistema bat aurki daitekeela
beti, nahiz eta bertan gertaerak puntu desberdinetan gertatu.
Ariketa hau analitikoki eta grafikoki egin.
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6.- 8 m-tako luzera propioa duen makila bat bere luzeraren norabidean higitzen ari da S
sistema inertzialean 0.8c abiaduraz. Partikula bat beraren paretik pasatu da, 0.8c
abiaduraz hau ere S sisteman, baina aurkako norantzaz. Zer denbora eman du
partikulak makilaren aurretik pasatzeko, S sisteman neurturik?
7.- 200 m-tako luzera propioa duten bi espazio-untzi gurutzatu egin dira elkarrekin. A
untziko neurgailuek, B untziaren muturrak A-ren luzera osoa pasatzeko 10 -6 s behar
izan duela neurtu dute.
a) Zein da untziek elkarrekiko duten abiadura?
b) B untziaren aurreko muturrean dagoen erloju batek eguerdiko ordubata

adierazi du, A-ren aurreko muturraren paretik pasatzean. Zer ordu adierazi du,
A-ren atzeko muturraren paretik pasatzean?
8.- motako kargadun mesoiak (pioiak) energia altuko protoien eta neutroien talkatan
sortzen dira. Beren pausaguneko sisteman ondoko legearen arauera desintegratzen
dira:
N(t) = No2-tIT

non T delakoa erdibizitza den (semidesintegrazio-periodoa ere deitua) eta 2 x 10-8s
balio duen. Azeleragailuko puntu batetan pioi-hodei bat sortzen da eta, ikus
daitekeenez, sortutako 2/3 pioi oraindik desintegratu gabe daude handik 30m-tara.
Zein da pioien energia? Adieraz ezazu pausaguneko masaren terminotan.
9.- Kohete bat Lurraren aurretik pasatu da 3c/5 abiaduraz, parean zegoela beste kohete
exploratzaile oso txiki bat (masa arbuiagarria) bidali duelarik, atzerantz, beronek
kohete handiarekiko 4c/5 abiadura hartu duelarik. Zein da kohete exploratzaileak
Lurrarekiko duen abiadura?
10.- Astronauta bat a-Centauro izeneko izarrerantz abiatu da, Lurrarekiko 0.8c
abiaduraz. Izar hori Lurretik 4 argi-urteko distantziara dagoela jakinik, zer denbora
emango du bertara iristeko, bere erlojuen arauera?
11.- 10 luzera propioa duen makila bat pausagunean dago S' sisteman. (x' , y') planoan
dago eta arcsin 3/5 balioko angelua osotzen du x' ardatzarekin. S sistemarekiko S'
sistema x ardatzaren norabidean eta v abiaduraz higitzen bada,
a) Zein da v horren balioa baldin eta S sisteman neurturik makilak eta
45°-tako angelua osotzen badute?
b) Zein da makilak S sisteman neurturik duen luzera?

x

ardatzak
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12.- Demagun ohizko S eta S' sistemak ditugula.
a) t = 0 aldiunean fotoi bat S-ren jatorritik irten da, Ox ardatzarekin 45°-tako

angelua osotuz. Zer angelu osotuko du beraren ibilbideak S'-ko O'x'
ardatzarekin?
b) Gauza bera egin, baina u abiaduraz higitzen ari den m masako gorputzaren
kasuan.
c) S sisteman pausagunean dagoen barra batek 45°-tako angelua osotzen du x

ardatzarekin. Zer angelu osotuko du x' ardatzarekin?

4
v = —5c

a

7r/2

t

Vb =

3

5

c

8.20. irudia.

13.- M, pausaguneko masadun partikula bat, pausagunean zegoen laborategian, eta
bapatean hiru partikulatan apurtu da, hirurak mo masakoak. Horietariko bik 8.20.
irudian adierazi diren abiadurak eta norabideak dauzkate.
a) Lor bedi hirugarren partikularen abiadura eta norabidea.
b) Lor bedi M o I mo zatidura.
14.- Pausagunean 60 m-tako luzera duen kohete bat Lurretik urruntzen ari da. Mutur
bakoitzean ispilu bat dauka. Argi-seinale bat Lurretik bidali eta ispiluetan isladatu da.
Lehenengo seinalea 200 s beranduago hartu da Lurrean eta bigarrena 1.74 las
geroago. Lor ezazu kohetea egon deneko distantzia (argia lehenengo ispilura
heltzean) eta Lurrarekiko duen abiadura.
15.- Iker eta Unai anaia bikiek beren hogeitabat urteak bete dituzten egun berean, Iker
astronauta bidaia luze batetara abiatu da Lurretik urrunera, lerro zuzenean, 0.96c
abiaduraz. Horrela iraun du bere bizitzako denbora propioan zazpi urte iragan arte.
Orduan, ibilnorantza aldatuz, aurkako norantza hartu du eta abiadura berberaz
Lurrera itzuli da, non bere anaia Unai zain daukan. Zein izango da bakoitzaren adina
elkarrekin bilduko diren unean? (Problema bitxi honi hikien paradoxa deritzo).
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9. gaia
Solido zurrunaren zinematika

Partikula-sistemen artean, Mekanikaren garapenean garrantzi handia izan duelarik,
solido zurruna izenaz ezaguna dena dugu. Solido zurruna partikula bakoitza besteetatik
distantzia finkora dauden partikulen multzoa dugu, hots, bere forma etengabe aldatu gabe
gordetzen duen sistema.
Egia esan, Naturan ez dugu zehazki horrelako sistemarik, zeren mikroskopikoki
kontsideraturik gorputzak elkarrekiko bibrazio-higidura duten atomoez osoturik bait
daude, bibrazio-maila tenperaturarekin loturik egonik. Hala ere, maila makroskopikoan
higidura hori alde batetara utz daiteke, solido zurrunarena hurbilketa oso ona izan
daitekeelarik.
Beste ikuspuntu fisikotik ere jar dakizkioke oztopoak solido zurrunaren kontzeptuari,
ikuspuntu erlatibistatik hain zuzen. Adibidez, makila zurrun bat edukiz, mutur batetan
kolpe bat ematean, bapatean sentitu beharko lirateke kolpearen efektuak makila osoan eta
horrek seinalearen abiadura infinitua ondorioztatuko luke. Dena den, diogun ezen solido
zurrunarena hurbilketa, abiadura txikien kasuan, ona gerta daitekeela.
Gaiaren garapenari dagokionez, maila desberdinetan abia gaitezke solido zurrunaren
azterketa egitera. Fisika Orokorreko textuetan normalki harturiko bidetik pixka bat
urrundurik, matrize ortogonalen azterketatik abiatuko gara, bektore propioen ebazpenaren
bidez Euler-en teorema ondorioztatuz. Bestetik, biraketa infinitesimalen azterketa egingo
dugu, abiadura angeluar bektorialaren erabilpenera pasa aurretik.
Gai honetan solido zurrunaren azterketa zinematikoaren arlotik abiatuko gara, beraren
dinamikaren arloa hurrengo gairako utzirik.
9.1. SOLIDO ZURRUNA ZER DEN

Solido zurruna, izatez, lotura bereziak dituzten N partikula puntualetako multzoa da (N
oso handia). Partikula bakoitzak bere masa du, m, , denetara M masa osotzen dutelarik
(M = Baldin denboran zehar puntuen arteko distantzia erlatiboek konstante
badiraute, partikula puntualetako multzo horrek solido zurruna osotzen duela esan ohi da.

Adieraz dezagun, bada, lotura-mota hori ekuazio baten bidez. Solido zurruneko i eta j
partikulen (edo puntuen) posizio-bektoreak

r, eta

izanik,
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ri – ri

= .

(9 - 1)

Dakusagun zenbat askatasun-gradu dituen solido zurrunak. Batetik, N puntu direnez,
3N koordenatu definitu behar ditugu. Bestetik, puntuak bikoteka bilduz, (9-1)
motako N(N –1)/2 baldintza dauzkagu. Bistakoa denez, N handia izanik,
N(N – 1)12 » 3N da, eta horrela baldintzen kopurua askatasun-graduena baino

handiagoa litzateke; baina aipaturiko baldintza guztiak ez dira elkarren independenteak.
Izatez, lerro zuzen berean ez dauden hiru puntu definituz gero, (9-1) baldintzen bidez
erabat definiturik daude solidoaren beste puntu guztien posizioak (ikus 9.1. irudia).

9.1. irudia. Behin hiru puntu ez-lerrokatu emanez gero, solidoko beste
edozein puntu erabat determinaturik dago, adibidez, r, r, eta r emanik.

Beraz, hiru punturen bederatzi koordenatuak definitu behar ditugu solidoaren posizioa
zehazteko; baina hiru lotura daudenez, , , r„) , denetara 6 askatasun-gradu ditugu. Sei
askatasun-gradu horiek ondoko erara aukera daitezke: Hiru, masa-zentruaren
koordenatuak eta beste hirurak orientazioa definitzen dutenak. Aukera hau zehazteko, 9.2.
irudiko adierazpena har dezakegu.

9.2. irudia. Solidoaren sei askatasun-graduak: Masa-zentruaren
posizioa, R, (hiru), eta solidoari atxekirik doan sistemaren orientazioa,
OX'Y'Z', (hiru).
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Oxyz delakoa laborategiko erreferentzi sistema (inertziala) da. XYZ sistemaren jatorria
solido zurrunaren masa-zentruan dago etengabe eta bertako ardatzak Oxyz sistemaren
ardatzen paraleloak dira; beraz, XYZ ez da zertan inertziala izan behar. Nolanahi ere, XYZ
sistemaren jatorriaren posizioa adierazteko –R bektorea–, hiru askatasun-gradu dauzkagu.
X'Y'Z' sistemaren jatorria ere masa-zentruan dago, baina ardatzak solidoan tinkaturik
daude eta, ondorioz, solidoarekin higitzen dira. Ardatz hauek XYZ sistemarekiko duten
orientazioa definitzeko, hiru askatasun-gradu ditugu, adibidez, Euler-en angeluen bidez
zehaztuko ditugunak.
9.2. EULER-EN ANGELUAK
Aurreko puntuko XYZ eta X'Y'Z' sistemen arteko erlazioa transformazio ortogonal baten
bidez adierazten da. A matrize ortogonal horrek hiru askatasun-gradu ditu eta bestalde
biraketa propioa adierazten du, solidoa zurruna izanik ez bait dugu ardatzen
alderanzketarik kontsideratuko. Mota desberdinetako parametro independenteak aukera
daitezke, baina ohitura dago Euler-en angeluak deritzenak erabiltzeko. Ikus dezagun nola
definitzen diren (9.3. irudia).

9.3. irudia. Euler-en angeluak.

Izatez, hiru oinarrizko biraketa kontsideratzen dira elkarren segidan, XYZ sistematik
X'Y'Z' sistemara iragateko:
1. Z ardatzaren inguruko

biraketa, horrela XYZ - 2-

transformazioa

gauzatzen delarik. Biraketa honi dagokion matrize ortogonala hauxe da:
r cos (i)

sin 0

0`

D = –sin 0

cos 0

0

0

1

0

(9 - 2)
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2.

rf ç':

ardatzaren inguruko 0 biraketa,
71
C= 0

(9 - 3)

cos 0

sin 0

–sin 9

cos (9)

nodoen lerroa deritzo.

ardatz honi
3.

0 \

0

X' Y'Z':

ardatzaren inguruko yi biraketa, rf
cos ty

sin tv

0

B = – sin lif cos yf 0
0
Denetara, xyz

0

(9 - 4)

1,

x'y' z' transformazioa ondoko matrize ortogonalaren bidez

adierazi ahal izango da:

A = BCD.

(9 - 5)

B, C eta D ortogonalak direnez, A ere ortogonala izango da noski.
Aurreko lerroetan definituriko 0, B eta lif angeluei Euler-en angeluak deritze (7),
prezesio-angelua; 0, nutazio-angelua; yi biraketa propioaren angelua). Ohar gisa diogun
ezen angelu horien definizioan ahobatekotasunik ez dagoela, baina liburu gehienetan
hemen egin dugun modura egin ohi da.

9.3. EULER-EN TEOREMA SOLIDO ZURRUNERAKO
Aurreko puntuan ikusi dugunez, A matrize ortogonalaren bidez gorputz zurrunaren
orientazioa adieraz daiteke. Denborarekin, orientazioa aldatuz joango da, eta ondorioz
matrize hori denboraren funtzioa izango da, A(t) . Higidura fisikoa jarraia denez, A(t) ere
denboraren funtzio jarraia izango da. Beraz, A(t) matrize ortogonal jarraiaren bitartez
adierazi ahal izango dugu solido zurrunaren higidura masa-zentruarekiko (edo solidoaren
edozein puntu finkorekiko).

9.3.1. Matrize ortogonalen balio propioak.
Puntu finkoa duen solido zurrunaren higidura matrize ortogonal batez adierazirik
datorrelarik, interesgarria da matrize horiek dituzten propietate batzu aztertzea.
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Dakigunez (ikus bestela 1. gaia), transformazio ortogonal batetan honela aldatzen dira
bektore baten osagaiak:
x' 1 = a 11 X 1 + a 12 x2 + a 13 x3,

(9 - 6a)

x'2 = a21x1 + a22x2 + a23x3,

(9 6b)

a31 x1 + a32 x2 + a33 X3,

(9 - 6c)

X 3=

cos(x', ,x' ) den, eta ondoko ortogonaltasun-baldintzak betetzen direlarik,

non

aua, = J k. •
(9-6)

(9 - 7)

adierazpena honela ere eman daiteke,
3

edo x',=

(9 - 8)

t=i
aurreko adierazpenean Einstein-en hitzarmena erabiliz, hots, azpindizeen errepikapenaz
bigarren atalean j-rekiko batura eginez (j=1,2,3). Era matrizialean honelaxe adieraz
dezakegu
r'= Ar,

(9 - 9)

bertan A delakoa 3x3 erako matrizea eta r' eta r direlakoak 3x1 erako zutabe-matrizeak
izanik.
Orohar, r' eta r bektoreek norabide desberdina dute. Baina bektore berezi batzu
bilatzen saiatuko gara, zeintzuen norabidea aldatuko ez den, alegia, ondoko adierazpena
beteko duten bektoreak:
R'= AR = ÁR,

(9-10)

non A, hori eskalarea den. (9-10) betetzen duten bektoreei, bektore propioak deritze, eta
bakoitzari dagokion eskalareari, balio propioa. Ikus dezagun zer nolakoak diren A
matrizearen bektore eta balio propioak. (9-10) adierazpenetik, eta 1 delakoa 3x3 erako
unitate matrizea izanik,
AR = Ál[R,

(9 - 11)

(A – À.1)R = 0,

(9 -12)
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eta horrela hiru ekuaziotako ondoko sistema homogenoa lor daiteke:
(a„– ijX,+ a12 X2 + al ,X, = 0,

(9 -13a)

a,,X, + (a22 – 2,)X2 + a23 X3 = 0,

(9 - 13b)

a31X1+ a32X2 + (a 33 – 4X 3 = 0.

(9-13c)

Sistema homogeno honek ebazpen nabariaz gainekorik eduki dezan, koefizienteen
deteminanteak nulua behar du izan:
det(A – 2.1) = 0.

(9 -14)

Ekuazio hau hirugarren gradukoa denez, hiru soluzio izango ditu (erreal edo konplexu),
izendatuko ditugunak, eta bakoitzari bektore propio bat dagokio, R,,R2,R,.
Bestalde, R delakoa bektore propioa bada, kR ere bektore propioa da,
A(kR) = kAR = 1(2,1R = 2,(kR),

(9 -15)

hain zuzen ere, aurreko sistema homogenoa izanik, R lortzean norabide bat lortzen bait
da.
Ikus dezagun, ba, balio propioak nolakoak diren, A matrizea ortogonala denean.
Horretarako zenbait lema azalduko ditugu:
1.

= 1 da, alegia, balio propioen modulua unitatea da. Modulu-ikurra jartzen da,
nahiz eta au elementuak errealak izan, zeren (9-15)-etik soluzio konplexuak lor
bait daitezke ,-rako; eta, ondorioz, R, bektore propioak ere konplexuak izan
daitezke. Hala ere, transformazioa ortogonala denez, bektorearen modulua
kontserbatu egiten da:
R'*-12'= (2,*R1•PIRI= 2,*A,R* .R.

(9 -16)

Beraz,
1A.1=1.
2.

(9 - 17)

Hiru balio propio horien artean, gutxienez balio erreal bat dago. Hain zuzen ere,
(9-14) ekuazioa garaturik, hirugarren graduko adierazpen hau lor dezakegu,
f (.1) = a2,3 + b2.2 + c + d = 0,

(9 -18)
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9.4. irudia. 1. (2.) funtzioaren adierazpen grafikoa. Hiru posibilitate
desberdin ageri dira

non a, b, c eta d errealak diren, A-ren elementuak errealak bait dira. f(21.)
funtzio horren adierazpen grafikoa alboko 9.4. irudietan egin dena da. Bertan
ageri denez, hiru posibilitate baino ez dago, azken batez berberak direnak.
Kontsidera dezagun irudietako lehenengo kasua. a positiboa bada,
parametroaren balio handi negatiboetarako, f(2,) ere handi eta negatiboa egiten
da ñ 3 gaiaren kausaz, eta balio handi positiboetarako, f ere handi eta
positiboa egiten da. Beraz, f (À.) jarraia izaki, funtzio horrek nonbait ebaki egin
beharko du abszisa- ardatza, hots, (9-18) ekuazioak gutxienez soluzio erreal bat
du. Bestalde, aurreko lemaren arauera

= 1 denez, balio errealak +1 edo -1 izan

behar du.
3.

konplexua bada, beraren konjokatua ere balio propioa da. Zuzenki ikus daiteke
(9-18)-tik, zeren soluzio erreala kontutan hartuz, bigarren graduko ekuazioa
lortzen bait dugu, eta horretan soluzio konplexuak bikoteka agertzen bait dira.
Hau da,

4.

balio propioa bada, * ere balio propioa da.

Hiru balio propioen biderkadura +1 da solido zurrunaren higidurarekin lotuta
dauden A matrizeen kasuan. Arrazoia ondokoa da, biraketa propioak soilik har
ditzakegula, eta bestalde, determinanteak balio propioen arteko biderkaduraren
balioa duela (propietate hau geroago azalduko dugu (9-30) adierazpena lortzean).
Orduan,
detA = +1 =

(9 -19)

Gainera, lehenengo lemaren arauera moduluak 1 balio duenez, hiru balio propioak
errealak badira, ±1 balioak har ditzakete soilik (+1,-1,-1, edo bestela +1,+1,+1),
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eta

eta hirugarren lemaren arauera
=

eta

=

badira, orduan

konplexu konjokatuak badira, alegia,
= +1 izan beharko da. Ondorioz, beti

dugu = +1 balio propioa.
9.3.2. Euler-en teorema.
Esandakoaren arauera, Euler-en teorema izenaz ezaguturikoaren froga egin dugu. Ikus
dezagun teorema hau zertan datzan. Horretarako, = +1 balio propioaren esangura zein
den azter dezakegu. Balio propioen ekuazioak forma hau du:
AR = R,

(9 - 20)

eta horrek, A transformazio ortogonalean R bektorearen osagaiak aldatzen ez direla esan
nahi du. Bestalde ba dakigu, transformazio ortogonal horrek biraketa propioa adierazten
duela. Hain zuzen, R bektore propioa biraketa horretan aldatzen ez den bektorea izanik,
bektore horrek biraketa-ardatzaren norabidea duela esan nahi du. Eta are gehiago,
biraketa-ardatzaren norabidea lortzeaz gain, biraketaren angeluaren balioa ere kalkula
dezakegu.
Aurrera segitu baino lehenago, eta nahasterik sor ez dadin, diogun ezen A matrizeak
solidoaren orientazioa erabat definitzen duela. Informazio hori zehazteko, hiru parametro
(edo `askatasun-gradu') eman behar dira. Kasu honetan hiru aukera nagusi ohi daude hiru
parametro horiek emateko:
-

A matrizearen bederatzi elementuak (a, direlakoak) beren artean sei
ortogonaltasun-baldintza daudelarik (9 - 6 = 3).

-

Euler-en hiru angeluak, (0, 0, tv). Zer esanik ez, aij (0,0,1y) dira.

-

Biraketa-ardatza (bi parametro) eta biraketa-angelua ((p). Hauxe da hurrengo
lerroetan erabiliko duguna.

A matrize ortogonalak biraketa adierazten duenez, antzekotasun-transformazio baten
bidez beti jar dezakegu X ' 3 ardatzaren inguruko biraketa modura. Orduan, biraketaangelua angelua izanik, honelako elementuak izango ditu:

A'= BAB-1

=

cos go

sin

–sin

cos

0

0

0

1

(9 -21)
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Gainera, bi matrize antzeko (A eta A ') horiek traza berbera dute, antzekotasuntransformazioetan traza ez bait da aldatzen. Beraz,
3

a„ = 2 cos + 1,

(9 - 22)

1=1

= arccos

1a ii —1

(9 - 23)

2

Honela biraketa-angeluaren balioa lortu dugu.
Esandakoaren laburpena eginez, Euler-en teorema eman dezakegu, zeinaren arauera
puntu finko bat duen solido zurrunaren desplazamendurik orokorrena puntu horretatik
pasatzen den ardatz baten inguruko biraketa den. Solidoak puntu finkorik ez badu, bitan
bana daiteke desplazamendua, lehenago askatasun-graduen definizioan egin dugun
bezala, eta orduan Chasles-en teorema dugu, solidoaren desplazamendurik orokorrena
biraketa baten eta translazio baten osoketaz lortzen dela dioelarik.
9.3.3. Transformazioaren matrizearen diagonalizazioa
antzekotasun-transformazio baten bidez.
Lehenagoko harira itzuliz, azter dezagun berriro balio propioen ekuazioa, (9-10), baina
osagaien bidez idatziz.
3

auXik = kX,.

(9 - 24)

t=1

Hemen ez da Einstein-en hitzarmena erabili azpindizeen errepikapenari dagokionez, eta
bigarren atalean k azpindizea bi aldiz ageri den arren, horrek ez du batuketarik egin behar
denik adierazten, ñ k balio propioa eta berari dagokion R k bektore propioaren osagaiak
direla baino. Azken adierazpen hau bi eratara uler daiteke: Batetik bektore propio bakar
bati dagokiola, hau da, k horrek balio bakarra hartzen duela (1, 2 edo 3); edo bestetik, k
horrek hiru balio horiek (1, 2 eta 3) adierazten dituela eta orduan izatez hiru adierazpen
bektorial ditugu. Azken modu honetara ulertuz,
ay.X. =

k

X. =

X(i

k

k

(k = 1,2,3).

(9 - 25)

Ondoko matrizea definituz,
(
k

0

0

0

2,2

0

0

0

k,

= A,

(9 - 26)
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era matrizialean eman dezakegu (9-25):
AX = XA,

(9 - 27)

hemen X = (X ,J izanik. (9-27) adierazpeneko matrize guztiak 3x3 erakoak dira. Ezker
aldetik X -1 matrizeaz biderkatuz:
A = X -1 AX.

(9 - 28)

Ikus daitekeenez, A matrizea A matrizearen antzekoa da, baina diagonalizaturik dago,
eta antzekotasun-transformazioaren bidez A matrizea diagonalizatzen duena, osagaitzat
hiru bektore propioen osagaiak dituen X matrizea da:
X„ Xi2 X, 3 \

X = (Xii ) =

X21 X22 X23

(X„

eta R, = X21 ,

\, X31 X32 X„ ,\, X31 „

( X12 \

R2 = X22
\,.X32

Xi3

R3

=

X„ . (9 - 29)

\. X33

Hiru bektore propioak normalizaturik jarri ohi direla esan behar da, alegia
IR1 !

=

R2 =

R3

=

leginik, X matrizea ortogonala izan dadin. Beraz, bektore propioekin

osoturiko matrizeak diagonalizatu egiten du A matrizea antzekotasun-transformazio baten
bidez. Ohar modura diogun ezen X matrizearen elementuek zertan errealak izan beharrik
ez dutela (A hermitikoa bada, bai).
Beste aldetik, (9-28) adierazpeneko A matrizearen determinantearen baliotik,
det A =^,^ 2 ^3

=

det X -1 det A det X = det A,

(9 - 30)

lehenago erabilitako (9-19) adierazpena lortzen da.
9 . 4 . BIRAKETA INFINITESIMALAK

Aurreko puntuan A matrizeak biraketa bat adierazten duela ikusi dugu. Bestalde, bektore
propioak lortzean, beti +1 balio propio erreala duela ikusi dugu eta beraren bektore
propioak biraketa-ardatzaren norabidea adierazten duela. Gauzak horrela, A matrizea
bektore batez adierazteko gogoa etor dakiguke burura, hain zuzen ere, beraren norabidea
ardatzarena eta modulua biraketarena jarriz. Baina segidan ikus dezakegu hori ezin
daitekeela egin, prezeski, matrize ortogonalak trukakorrak ez direlako, hots, biraketen
ordena trukakorra ez delako.
Adibide modura, 9.5. irudian z eta y ardatzen inguruan egiten diren eta 90° balioa
duten bi biraketen konposizioz lortzen diren emaitza desberdinak ikus daitezke, biraketen
ordenaren arauera.
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Y
-->

-->

z

x

z

y

Y

9.5. irudia. Biraketen konposizioa ez da trukakorra.

Beraz, biraketa finituak ezin daitezke bektore batez adieraz. Ordea, ez da berdin
gertatzen biraketa infinitesimalekin, jarraian azalduko dugunez. Biraketa infinitesimalak
ere transformazio ortogonalez adierazten dira noski, baina holakoetan bektore
transformatuen osagaiak ia transformazioaren aurreko berberak dira, infinitesimo batzutan
izan ezik (beti ere lehen ordenako infinitesimoak hartuko ditugu soilik), hots,
(9 -31)

,= X, + E u x j = 45,} x, + eij x, = (c5ii + eij )x i ,

idazkeran Einstein-en hitzarmena erabilirik, noski (hemendik aurrera hitzarmen hau
erabiliko dugu, idazkera arintzeko). Matrizialki jarririk,
(9 - 32)

r'= (1+ E)r.

Biraketa finituen kasuan ez bezala, biraketa infinitesimala adierazten duten matrizeak
trukakorrak dira, bigarren ordenako infinitesimoak arbuiatuz ikus daitekeenez:
(1+Ei)(1+E2) =1 + + E 2 E I E 2 1+ E l

E2'

Beraz, alde horretatik, biraketa infinitesimalak bektoreen bidez adierazi ahal izango
ditugu. Dena dela, puntu honetara iritsi aurretik holako matrizeen ezaugarriak aztertuko
ditugu. (1 + E) matrizea ortogonala da; eta beraren alderantzizkoa

(1– E)

da, zeren,

bigarren ordenako infinitesimoak arbuiaturik,
(1 – E)(1+ E) = 1 + E – E = 1

(9 - 33)

bait da. Baina ortogonala izanik, beraren alderantzizkoa matrize irauliaren berdina da,
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(1 +

= (i + E) I ,

non matrize iraulia t gainindizeaz adierazi dugun, eta kalkuluak eginez,
-

E = + Et

-› - e = et ,

= +

hots,

Eit •

(9 - 34)

Alegia, E matrizea antisimetrikoa da. Propietate honetaz diogun, bidenabar, matrizeen
antisimetrikotasuna antzekotasun-transformazioetan aldatzen ez den propietatea dela.
E

matrizeak, antisimetrikoa denez, hiru osagai desberdin ditu hiru dimentsiotako

espazioan, eta horiek bektore baten osagai modura hartu ahal izango dira. Baina, izatez,
(E„,) bigarren ordenako tentsorea da, transformazio ortogonal baten eraginpean nola
transformatzen den aztertzean ikus daitekeenez:

B(1+ e)B-1 = 1+ Be11-1 , hots,
= BE13-1,

(9 - 35)
(9 - 36)

ij

ij = hik Ekl( bt ) bikb jl E kl

Honelaxe azal daiteke, beraz,

E matrizea:

r 0

d4

e = –dŠ230

d4

dŠ2,

0

–d.q

(9 - 37)

edota c/SI `bektorearen' hiru osagaien bidez eta

Levi-Civita-ren dentsitate

tentsorialaren bidez emanik,
E = Eijk dŠ2
bi azpindize berdinak direnean,

non eyk =

+

1,

(9 - 37bis)

j,k permutazio bikoitia denean,
j, k permutazio bakoitia denean.

Berriro ere (32) adierazpenera itzuliz, holako biraketa infinitesimalean r bektoreak duen
aldaketa, dr, azter dezakegu:
dr = r'–r = (1+ e)r – r = er,

(9 - 38)

eta osagaien bidez ipiniz:
dx, \

( 0

dA

–d.f2, \( x, \

dx,

–dŠ23

0

dS2

dx3 ,

dŠ2,

–d4

0

x,

– x,dŠ22
x,d4 –
x,dŠ22 – x2d4

(9 - 39)
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Beraz,
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elS2= dRi + dŠ22j + d.(23 k `bektorea' definituz, era bektorial honetan eman

daiteke (9-39) adierazpena:
dr =rx

(9 - 40)

Horrela definituriko d52 hori ez da benetako bektorea, sasibektorea edo bektore axiala
baizik, baina ardatzen alderanzketarik kontsideratuko ez dugunez, efektu guztietarako
bektore modura jokatuko du. Izatez, B transformazio ortogonalean honelaxe aldatzen dira
beraren osagaiak,
c1Š2' i = (det B)bi

(9 - 41)

hots, (9-9) adierazpenean modura, det B hori izan ezik. Dena den, biraketa
propioetan det B=+1 denez, ez da arazorik sortuko (gehiago sakontzeko, ikus Goldstein
liburua).
Beraz, esan dugunez, clf bektorea erabil dezakegu biraketa infinitesimaletan dr
adierazteko. Baina zein da bektore horren esangura geometrikoa?
Batetik, biraketa batetan aldatzen ez diren bektoreak, biraketa-ardatzaren norabidea
dutenak dira. Bestetik, dr nulua izan dadin, (9-40)-ren arauera r eta dQ bektoreek
elkarren paraleloak izan behar dute. Hortaz, dS2 horrek biraketa-ardatzaren norabidea du.
Bestalde, norantzari dagokionez, triedro direktu edo zuzenaren hitzarmena hartuko dugu.
Moduluari dagokionez, antzekotasun-transformazio baten bidez beti jar dezakegu biraketa
infinitesimala z ardatzaren inguruan gertatuko bailitzen. Orduan,
cos dq) sin dq)
1+E= —sindy9 cos dcp

0`
0

0

0

1

Í0

1

0'

e=chp —1

0

0

0

0

0)

Beste transformazio batez,

E

=

1

dcp

—chp

1

0,

0

0

1,

(9 - 42)

(9 - 43)

(9-37)-n bezala adieraz dezakegu, eta (9-37) eta (9-43)

konparatuz, = chp dela ikusi. Alegia, dŠ" bektoreak biraketaren modulua du eta
norabidea biraketa-ardatzarena da.
Behin dS2 bektorearen esangura geometrikoa azaldu ondoren, (9-40) adierazpenarena
azalduko dugu. Izatez, bi interpretazio desberdin eduki ditzake, hurrengo 9.6. irudietan
ageri direnak hain zuzen.
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Interpretazio pasiboa

Interpretazio aktiboa

Kasu honetan r eta r' puntu berberaren
posizio-bektoreak lirateke, baina elkarrekiko c/S angeluaz biraturik dauden bi
sistematan:

Hemen puntua aldatzen da, P-tik P'-ra
pasaturik, biraketa planoan gertaturik
eta c/S2 bektoreak adierazten duenaren
aurkako norantzaz:

(r)'= (1 + E)r,

OP: r,

dr = (r)'–r,

OP':

dr = r x

(dr) 0, = r'–r = r x

Beraz, dr delakoak puntu berberak bi
sistemetan dituen koordenatuen aldaketa
adieraziko luke, alegia, OE 'espazioko
behatzaileak' eta OR `biraturik dagoen
behatzaileak puntu ber baten koordenatuak
adieraztean duten desberdintasuna

Bestela ere esan daiteke. Demagun OR
behatzailea biratzen ari den sisteman
doana dela. Espazioko sisteman geldi
dauden bektoreak beraren ustez aurkako
norantzaz higitzen ari dira berarekiko.
Hots, bere neurketak espazioko sistemako
neurketekin parekatzeko, bere biraketaren
ondorioa den aldaketa hori eduki beharko
du kontutan.

9.6. irudia. Biraketa-bektorearen interpretazio aktibo eta pasiboa.

9.5. BEKTOREEN DERIBATUA. ABIADURA ANGELUARRA
Aurreko puntuan ikusi dugunaz, edozein bektoreren aldaketa aztertzeko gai gara. Egingo
duguna zera da, OR behatzaileak neurtzen duena OE behatzailearen neurketekin
erlazionatzea. OR behatzaileak neurtzen duena OE behatzailearen neurketa eta biraketaren
eragina batuz lortzen da. Adibidez, G bektoreak bi sistemetan dituen aldakuntzak, ondoko
erara erlazionatzen dira :
(dG)0, = (dG) 0E +

(9 - 44)
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9.7. irudia. OR eta OE behatzaileak erlazionatzeko kontutan eduki
behar dugu dS2 biraketa.

Eta

delakoa lehenago dr lortu dugun modura lortzen denez,
(dG),0, = eG = G x dO,

(9 - 45)

azkenean honelaxe eman daiteke espazioko behatzaileak neurtzen duen aldaketa:
(dG) oE

=

(dG)0R

+

dS2 x G.

(9 - 46)

Baldin eta aldaketa hau dt denbora-tarte batetan gertatzen bada —hemen denbora-tartea
sistema guztietan berbera dela kontsideratuko dugu, aldaezintasun galilearrean gabiltzala
jorik, hots, (dt)oR = (dt„) izanik—, honelaxe geratuko da denborarekiko deribatuen
arteko erlazioa:
dGdG
dS2
=
+ X
dt o,
dt ) 0R dt

(9 - 47)

Definizioz,
dO

dt

co

(9 - 48)

bektoreari abiadura angeluarra deritzo, OR sistemak OE sistemarekiko duen abiadura
angeluarra alegia. Izatez, dt eskalarea izanik, w ere sasibektorea da, dŠ-2 bezala.
9.6. SOLIDO ZURRUNAREN ZINEMATIKA
Demagun solido zurrun bat espazioan higitzen. Beti ere Chasles-en teoremaren arauera,
higidura hori translazio baten eta biraketa baten konposizioz lortzen da. Beraz, kasurik
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orokorrenean hiru behatzaile (hots, koordenatu-sistema) defini ditzakegu, alboko 9.8.
irudian ikus daitekeenez.

9.8. irudia. Solido zurrunaren zinematika aztertzeko erabiltzen diren
erreferentzi sistemak.

Batetik espazioko behatzailea dugu, OE, erreferentzi sistema inertzial batetan dagoena.
Bestetik OM behatzailea, koordenatuen jatorria solido zurruneko puntu finko batetan
duelarik, masa-zentrua izan daitekeena, eta horretaz gainera koordenatu-sistemaren
ardatzak OE behatzaile inertzialaren ardatzen paraleloak dituena etengabe. Eta hirugarren
sistemak, OR behatzailea, aurrekoaren jatorri berbera du baina solido zurrunarekin batera
higitzen ari da, o.) abiadura angeluarraz.
Solido zurruneko puntu baten, P, posizio-bektoreak honelaxe erlaziona daitezke:
r = R + r'.

(9 - 49)

r delakoa OE sistemako posizio-bektorea da; R, masa-zentruak (edo puntu finkoak) OE
sisteman duena; r' delakoak OM edo OR behatzaileei dagozkienak adierazten ditu,
osagaiak zein sistematan adierazten diren arau, baina hor OM-rekikoak dira noski. Hots,
(9 - 50)

( r )o, = ( R )0E ( 110E = (R)of

Denborarekiko deribatuz,
( dr`

cIR
.(
\,dt ) 0E
dt

+ r dr ..
0E

dt

(9 - 51)

OM

OM eta OR sistemetako deribatuen artean (9-47) erlazioa betetzen dela kontutan harturik,
( dR
dr'
( dr`
=
+ --j +
k‘. dt 0E
dt 0E
dt 0R

0) X r'.

(9 - 52)
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Edonola ere, P puntua solido zurrunekoa baldin bada, OR-rekiko r' konstantea da eta
ondorioz,
rdr''
— = 0.
dt OR

(9 - 53)

Azkenean honako erlazio hau dugu, bertan solido zurruneko edozein puntuk duen
abiadura, v, beraren masa-zentruak (edo solidoko puntu finko aukeratu batek) duen
abiadurarekin, V, erlazionatzen delarik,
dr`
dIZ`
— = — +coxr',

,,dt ) 0E

dt

(9 - 54)

0E

v=V+coxr',

(9 - 55)

Erlazio hau berriro ere denborarekiko deribatuz, bi puntu horiek OE sisteman dituzten
azelerazioen arteko erlazioa lor dezakegu:
dvj = 7 ciNt` +r -d (o) x r')]
dt „
dt )„ Ldt

(9 - 56)

Azken gaia kalkulatzeko, (9-47) adierazpena aplika diezaiokegu (o x r') bektoreari,
d
d
d
— (coxr')] = [— (co x r')] = [— (co x r')] + x (co x r'),
dt
dt
[ dt
OR
om
oE
d
dr
— (coxr')] =cioxr'+cox(—
+cox(coxr'),
[ dt
dt )0R
OE

(9 - 57)
(9 - 58)

eta r' bektorea OR sisteman konstante mantentzen dela kontsideraturik, (9-57)
adierazpena (9-55)-era eramanik:
a = A + x r'+o) x (a) x r').

(9 - 59)

Emaitza honek P puntuaren azelerazioaren, a, eta masa-zentruaren azelerazioaren, A,
arteko erlazioa ematen digu. (9-54) eta (9-58) adierazpenek solido zummeko bi punturen
arteko erlazio zinematiko orokorrak adierazten dituzte.
9.7. SOLIDO ZURRUNAREN HIGIDURA LAUNA.
OINARRIA ETA ERRULETA
Abiadura angeluarra norabide bat adierazten duen bektore bat da eta, berez, biraketaardatzaren edozein puntutan aplikaturik bailegoen azter daiteke, hots, kurtsore bat da.
Horrelatan, ba, solido zurrunaren zinematika, kurtsore-sistema baten eraginpean dagoen
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kasutzat har daiteke eta, izan ere, horrela egiten da zenbait liburutan (ikus adibidez, Fisika
Orokorra (I), UEU, Iruñea (1984), 203. orrialdea). Puntu honetan, antzerako metodoa
erabiliz, solido zurrunaren higidura berezi baten azterketa egingo dugu, beraren partikulen
abiadura adierazten duen (9-54) adierazpenetik abiatuz.
Lehenengo eta behin edozein bi punturen, A eta B, kasuan aplika dezakegu (9-54) eta,
ikus dezakegunez, kasu bietan v • w biderkadurak balio berbera du:
v A -co=(V+oexr' A )-co= V•co,
v B •w= (V +ffixr',)•co=

Beraz, v • w biderkadurak solido zurrunaren puntu guztietan balio berbera duela
ondorioztatuko dugu, nolabait esateko, magnitude aldaezina dela alegia. Kontsidera
dezagun, hortaz, v • (.o = 0 deneko kasu berezia. Orduan v eta w elkarren
perpendikularrak dira. Horretaz gainera, = co(t)n bektoreak denboran zehar norabide
berbera dueneko kasua aztertzen badugu, edozein punturen abiadura etengabe n horren
perpendikularra izango da (ikus 9.9. irudia). Hots, kasu hori partikulen higidura n-ren
perpendikularrak diren planoetan gertatuko da. Solido zurrunak higidura launa duela
esaten da.

9.9. irudia. Higidura launean, partikula guztien abiadura n
bektorearen perpendikularra da.

Esandako kasuan n bektorearen paraleloak diren zuzenak, abiadura berbera duten
puntuen leku geometrikoak dira. Adibidez, irudiko A eta B puntuak harturik,
v, =V-Finxr' A = V+cox(r'A
= V+(ox(r',–r'B)+(oxr',=V+o)xr'B= vB,
zeren (r', –r',) eta w bektoreak paraleloak izanik, biderkadura bektoriala nulua bait da.
Arrazoi horregatik nahikoa da n plano bateko puntuen higidura aztertzea, solido
zurruneko beste puntu guztiena ezagutzeko.
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Beraz, t aldiunean z planoko puntuen abidura aztertuko dugu. Biraketa-ardatzak rc
planoa ebakitzen dueneko puntuaren abiadura, nulua izango da, noski. Puntu horri poloa
deritzo (P):
vp =V+coxr',= 0.

(9 - 60)

Beste edozein punturen abiadura honela eman daiteke:
v, = V + x

r',

= V + x (r', —r', +r'„),

v, = x (r', —r',) = x PA.

(9 - 61)

Hau da, aldiune horretan planoko puntu guztiak poloaren inguruan

ct.)

abiadura

angeluarraz biraka baileuden higitzen dira, 9.10. irudian adierazi den bezala.

9.10. irudia. Planoko puntu guztiak biraka ari dira poloaren inguruan.

OR

erruleta
MZ
OE

oinarria

9.11. irudia. Oinarria eta erruleta.

Orain arte esandakoa aldiune bakoitzean gertatzen da. Dena dela, abiadura angeluarra
aldatuz doa denborarekin eta orokorki poloa ere bai. Denboran zehar poloa kokatzen
deneko puntuen leku geometrikoa azter dezakegu, bi behatzaile desberdinen ikuspuntutik
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gainera. Batetik espazioko behatzaile inertziala hartuko dugu, OE, eta bestetik
solidoarekin lotuta doana, OR.
Espazioko sisteman poloak duen ibilbideari oinarria deritzo eta solido zurrunean finko
dagoen sisteman duenari, erruleta (9.11. irudia). Aldiune bakoitzean bi kurba horiek
puntu batetan ukitzen dute elkar, poloan hain zuzen. Solidoaren higidura, espazioan finko
eta geldi dagoen oinarriaren gainean erruleta errotatuz sor daiteke. Oinarriaren eta
erruletaren azterketak aplikazio asko dauzka makinen diseinuan, engranaia launen kasuan
adibidez.
9.7.1. Oinarriaren eta erruletaren ekuazioak.
Emandako definizioak kontutan harturik eta poloaren izaeratik (up = 0) abiaturik,
oinarriaren eta erruletaren ekuazioak lor ditzakegu era analitikoan.
Alboko 9.12. irudian ageri denez, poloaren koordenatuak (x,y) dira espazioko
sisteman. Solido zurrunarekin lotuta doan sistema, hiru koordenatu emanez zehaztuko
dugu lehenengo maila batetan: jatorriaren posizioa, (x„,y„), eta ardatzen orientazioa, (p.
Bistakoa denez, solidoaren abiadura angeluarra loturik dago orientazioaren aldaketarekin,
hots,

=

co = cpk.

9.12. irudia. OR sistemaren jatorria eta orientazioa, OE sisteman
eta (pparametroaren bidez

Poloaren definizioan finkaturik, O jatorriaren abiadura honelaxe eman dezakegu,
vo

=-N7
P

(9 - 62)

+oex PO = cox PO,

eta adierazpen hau osagaien bidez azalduz,

zoi +

yo J =

j

k

0

0

(P

(x„ – x)

(y„ – y)

0

(9 - 63)
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Osagaietan banatuz eta zenbait aldaketa eginez,
dxdcp

=

dt
dy0

dt

(9 - 64a)

(Y Yo),

_ dcp

(9 - 64b)

dt ‘x°

dt

x, eta yo koordenatuak angeluaren bidez adierazi ahal ba ditugu (horretarako problema

konkretu bakoitzeko loturak eduki beharko ditugu kontutan), aurreko ekuazioetatik,
oinarriaren ekuazio parametriko hauek lor ditzakegu:
d
x = x —y
dgo

(9 - 65a)

dx„

Y = Yo ±

dgo

(9 - 65b)

•

9.13. irudia. Erruletaren ekuazioa lortzeko, lehenengo Oxy
transformazioa eta gero OXY
Ox' y' delakoa egin behar ditugu.

OXY

Erruletaren ekuazioak lortzeko, ardatzen transformazioa egin behar dugu, lehenengo
translazio bat (0,xy --> OXY) eta gero biraketa bat (OXY —> Ox' y'). Translazioa hauxe
da,
X = x — xo,

(9 - 66a)

= Y—Yo,

(9 - 66b)

Y

eta biraketa, ondokoa,
( x'j

=.

cos

sin yX
cosg )Y

(9 - 67)
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Azkenean honako ekuazio parametriko hauek lor ditzakegu:
,
x =
,
y=

dy,

dy)
dy , .

sm

dgo

dx

° sincp,
dgo
dx,
+
cos (p.
dgo

- - cosrp +

(9 - 68a)
(9 - 68b)

Hauexek dira erruletaren ekuazio parmetrikoak (solido zurruneko sisteman, noski).
Beraz, aurreko azalpenean ikus daitekeenez, oinarriaren eta erruletaren ekuazioak
lortzeko, problema konkretu bakoitzean, solidoaren higidura aztertuz, solidoarekin batera
higitzen ari den OR sistema rp parametro angeluarraren bidez azaltzen saiatu beharko
dugu, hots,

xo ((p)

eta yo ((p) lortzen. Hori egin ondoren, (9-65) eta (9-68) ekuazioek

oinarria eta erruleta definituko dizkigute, hurrenez hurren.
9.8. PUNTU FINKOA DUEN SOLIDOAREN HIGIDURA.
POINSOT-EN KONOAK
Puntu finkoa duen solido zurrunaren higidura aztertzean, aldiune guztietan biraketaardatza puntu horretatik pasatzen dela ondoriozta dezakegu, puntu horren abiadura
etengabe nulua bait da. Dena den,

w(t)

denborarekin aldatu egiten da. Beraz, biraketa-

ardatzak OE sistema inertzialean denboraz duen eboluzioa, erpina puntu finkoan duen
gainazal koniko batetan gertatuko da. Modu berean, solido zurrunari loturik doan

OR

sisteman biraketa-ardatzaren eboluzioa zein den aztertzean, antzerako zerbait aurkituko
dugu, alegia, beti ere erpina puntu finkoan duen gainazal koniko batetan gertatuko dela.
Are gehiago, aldiune bakoitzean bi gainazal koniko horiek lerro sortzaile batetan elkar
ukitzen dute, sortzaile hori biraketa-ardatza delarik.

9.14. Irudia. Poisot-en konoak.

Ondorioz, puntu finkoa duen solidoaren higidura era honetara sor daiteke: Espazioan
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geldi dagoen gainazal konikoaren gainean, solidoan tinkaturik dagoen beste gainazal
koniko bat errotatuz. Bi gainazal koniko hauei Poinsot-en konoak deritze.
Bestalde, lehenago oinarri eta erruletarekin egin dugunaren antzera, bi kono hauek
lerro batzuren bidez adierazten dira, 9.14. irudian egin den modura. Horretarako, zentrua
puntu finkoan duen erradio unitateko esfera bat irudikatzen da, eta bertan esfera horrek
Poinsot-en konoekin dituen ebakidurak adierazten dira. Kono finkoarekiko ebakidurari
herpolodia deritzo eta kono higikorrarekin duenari, polodia. Beraz, higidura polodia

herpolodiaren gainean errotatzean sortzen da.
Izatez, higidura launa puntu finkoa duen solidoaren kasu berezia litzateke. Puntu
finkoa infinituan legoke, konoak zilindro bihurturik leudeke, oinarriak herpolodiaren lana
beteko luke eta erruletak polodiarena.
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9.9. ARIKETAK
1.- Froga bedi ezen bi matrize ortogonalen biderkadura matrize ortogonala dela.
2.- Froga bedi ezen matrizeen traza aldaezina dela antzekotasun-transformazioekiko.
Froga bedi, halaber, antisimetri propietatea kontserbatu egiten dela antzekotasuntransformazioetan.
3.- Diagonaliza bedi ondoko matrizea eta aurki bedi horretarako behar den antzekotasuntransformazioa:
cos
A = –sin(p
0

sin

0\

cos(p

0

0

1,

4.- Zer transformazio eragiten du ardatz koordenatuetan ondoko matrizeak:
Í --n/2/2

–1/2

–1/2 \

-\/2/2

–1/2

–1/2

0

-\/2/2

--n/2/2

A=

Hasierako koordenatuetan ondoko osagaiak dituzten bektoreak emanik, a(1,0,0),
b(0,1,1) eta c(0,-1,1), lor bitez koordenatu berrietan a x b eta (a x b) • c.
5.- Lor bitez solido zurrunaren abiadura angeluarraren osagaiak ardatz espazialen
ardatzekiko, Euler-en angeluen bidez.
6.- Lor bedi, YOZ planoan egonik eta OY ardatzarekin 60°-tako angelua osotzen duen
ardatzaren inguruan bektoreen 60°-tako biraketa (norantza zuzenean) adierazten duen
matrizea.
7.- Ardatzen biraketa adierazten duen ondoko matrize ortogonala emanik, kalkula itzazu
biraketa-ardatza eta biraketa-angelua.

A=

1/2

– 3/ 4

-N/»

3/ 4

5/8

-\/ij8

c-nW4 -\/» 7/8
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8.- Irudiko l luzeradun makila OXY plano bertikalean higitzen ari da (9.15. irudia),
beraren bi muturrak etengabe ardatz koordenatu banatan daudelarik, A muturra OX
ardatzean eta B muturra OY ardatzean. Lor bitez, makilaren higidura launari
dagozkion oinarria eta erruleta.
Egin bedi problemaren ebazpena bi eratara. Batetik kontsiderazio grafikogeometrikoak erabilirik, eta gero analitikoki.
Y

I

•••

0

X

9.15. irudia

9.- 9.16. irudiko muntaian adierazi denez, plano bertikalean higitzen ari den AB
makilaren A muturra OA makilaren muturrari lotuta dago, eta B muturra OY ardatza
bertikalean higitzen ari da. Zeintzu dira AB makilari dagozkion oinarria eta erruleta?
Kasu honetan ere egin bedi problemaren ebazpena bi eratara. Batetik kontsiderazio
grafiko-geometrikoak erabilirik, eta gero analitikoki.

9.16. irudia

10.- Hurrengo irudian (9.17. irudia) ageri den makilaren A muturra zolu horizontalean
apoiaturik dago, makila R erradiodun zilindro finko baten gainean apoiaturik
dagoelarik. Zeintzu dira makilaren higidura launari dagozkion oinarria eta erruleta?
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9.17. irudia

11.- AB makila plano bertikalean higitzen ari da beraren A muturra R erradiodun
zirkunferentzian higitzen ari delarik eta makila etengabe C puntutik pasaturik (9.18
irudia). Zeintzu dira makilari dagozkion oinarria eta erruleta?

9.18. irudia

257

Solido zurrunaren dinamika

10. gaia
Solido zurrunaren dinamika

Chasles-en teoremaren arauera, ba dakigu ezen solido zurrunaren higidurarik
orokorrena, translazio baten eta biraketa baten konposaketaz lortzen dela. Horren bidez,
higidura bitan banatuko dugu, translazioa eta biraketa banatuki aztertzeko. Izan ere,
aurreko gaitik bidea prestaturik dugu, solidoaren sei koordenatuak bi multzotan banatu
bait ditugu: Batetik, translazioarekin loturik, masa-zentruaren koordenatuak, eta bestetik,
biraketari loturik, Euler-en angeluak.
Era berean, partikulen sistemak aztertzean, energia zinetikoa bi batugaitan bana
daitekeela ikusten da (adibidez, ikus Fisika Orokorra (I), 180. or.), batean masazentruaren abiadura sartzen delarik eta bestean masa-zentruaren inguruan partikulek
daukatena, kasu honetan biraketa kontsideratu beharko genukeelarik. Honela azal
dezakegu energia zinetikoa solido zurrunaren kasuan:
1
2
T = —MV +T'(p,0,1g),

2

(10 -1)

bigarren gaian Euler-en angeluak soilik daudelarik. Problema batzutan gauza bera
gertatzen da energia potentzialarekin, translazioaren koordenatuak eta biraketarenak
banandurik daudelarik. Horrelakoetan lagrangearra, L T - V, ere guztiz banandurik
dago translazioko eta biraketako koordenatuetan, eta ondorioz, translazioa eta biraketa
zein bere aldetik aztertu ahal izango ditugu.
Hots, gai honetan puntu finkoa duen solidoa aztertuko dugu edo, nahiago bada,
biraketaren atala. Bestalde, solido zurrunaren dinamikaren ekuazioak aztertzen saiatuko
gara, baina lehenago kasu honetarako bereziki definitzen diren eta oso egoki gertatzen
diren zenbait magnituderen definizioarekin hasiko gara, hala nola inertzi tentsorearenetik.
Inertzi tentsorea solido zurrunaren momentu angeluarraren eta energiaren definizioan
agertuko zaigu, eta dakigunetik hauek higiduraren integralak dira. hain zuzen, solido
zurrunaren dinamika aztertzean, bi magnitude horien kontserbazioak sistemaren
eboluzioari buruzko informazio garrantzitsua emango digu.
Solido zurrunaren higiduraren ekuazioak, Lagrange-ren ekuazioak dira izatez, baina
solidoaren berezitasunak kontutan hartuz, komenigarriagoa da, sistema-mota honetarako
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bereziki egokitzen diren Euler-en ekuazioak erabiltzea. Beraz, ekuazio horietan
oinarrituko dugu zenbait kasuren azterketa, hala nola solido zurrun askearena edo eta
puntu finkoa duen zibarena.
10.1. SOLIDOAREN MOMENTU ANGELUARRA.
INERTZI TENTSOREA
Sarreran esandakoa kontutan harturik, puntu finkoa duen solido zurruna kontsideratuko
dugu. Puntu hori masa-zentruan har dezakegu baina, izatez, esango dugunerako,
baldintza hori ez da beharrezkoa. Ardatz-sistemaren jatorria puntu finko horretan hartuko
dugu.

10.1. irudia. Puntu finkoa duen solido zurruneko puntuen higidura
biraketaren ondorioa da.

Puntu finkoarekiko solidoak duen momentu angeluarra honelaxe eman daiteke,
L=

x m,v,

(10 - 2)

i=1

non v , = w x r, den, aurreko gaian ikusitakoaren arauera, hots,
L=

(10-3)

x (o) x r, )].

Biderkaketa bektorial bikoitza osagaietan banatuz,
m, [r, 2

L=

L, =

- xf-

=

L

_

= –

oe-r, (r, • col,
"1, ( r; 2

mixi zi -

(10 - 4)
I XI

CO,

+

Y1,

miyizi,

(10-5a)
(10-5b)
(10-5c)
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Puntu honetara helduz, ondoko magnitudeak definituko ditugu:
N
2

2
)

—> x ardatzarekiko inertzi momentua,

(10-6a)

i=I

mixiy, —> xy planoarekiko inertzi biderkadura,

=

(10-6b)

i =1

eta era berean beste guztiak. Horrela eginez, modu honetara idatz ditzakegu (10-5)
adierazpenetako momentu angeluarraren osagaiak:
LA

Ly

=

Ixx

=1
xy

+

CO

(10-7a)

co,

(10 - 7b)

yy0)
y

+1

+1,

+ Iyz
co v+1 _co

L_ = I

non kontutan hartu izan den

I vy co y +1x= w :,

.

(10 - 7c)

direla. Ikus daitekeenez, momentu

x

angeluarra eta abiadura angeluarra transfOrmazio lineal batez erlazionaturik daude.
Matrizialki idatzita,
( 1. x

\

L,
'\

Lz )

.I .„

Y I

xz

\ /

co,

-1,-,
\I r ,

CO \
x

1 y,

1 zz i

(10-8)

CO z )

eta berau laburturik,
L=

(10 - 9)

Zenbait ohar egin behar ditugu transformazio linealaren eragilea den I magnitudeari
buruz. Hasteko, lehenagoko definizioan argi ikus daitekeenez, simetrikoa da, hots,
I„,=1„,1„=1„,,Ly=1„_.

Bestetik, solidoa masa jarraiaz osoturikoa bailitzen aztertzen bada, inertzi momentuak
eta inertzi biderkadurak honelaxe lortzen dira:
= (r 2 — x 2 )dm = 5v (r 2 — x2)pdV,
I „ =— jv xypdV.

(10 -10a)
(10-10b)

Berriro ere oharren abiapuntura itzuliz, horrela definituriko I hori zer eratako
magnitudea den galde dezakegu. Horretarako koordenatuen transformazio ortogonal baten
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eraginpean nola aldatzen den aztertuko dugu. Demagun A transformazio ortogonala.
Beraren eraginpean, L eta w bektoreak honelaxe aldatzen dira:
L —> AL,

Aco.

Bestalde, (10-9) adierazpena A delakoaz ezkerretik biderkatuz,
AL = Aho = AIA-1Aco,
I' = AIA-1 = AIA'.

(10-12)

Beraz, antzekotasun-transformazio bat dugu, edo bestela esanda, I delakoaren
osagaiak bigarren ordenako tentsorearen osagaien modura transformatzen dira. I
magnitudea bigarren ordenako tentsorea da eta inertzi tentsorea deritzo.
Azkenengo oharra, bektoreak neurtzen direneko erreferentzi sistemari buruzkoa da.
(10-2) adierazpena idatzi dugunean, ez dugu azpimarratu, bektore horiek zein sistematan
neurtuta dauden. Izatez, inertzi sistema batetatik neurtutakoak dira (OE behatzailea). Baina
behin magnitudeok horrela neurtuz, aldiune bakoitzean beraien osagaiak edozein
sistematan adieraz daitezke. Horrela, ba, L eta w magnitudeak Oxyz sisteman neurtzen
diren bektoreak dira, baina guk bektore horiek 0 x'y'z' sisteman (hots, solido
zurrunarekin doan sisteman) dituzten osagaiak kontsideratuko ditugu aldiune bakoitzean.
Modu horretara eginik, Ox'y'z' sisteman r, (izatez r',) konstantea denez gero, I
matrizearen elementuak ere konstanteak izango dira eta horrek asko erraztuko ditu ondoko
kalkuluak.
I eragilea era diadikoan ere kontsidera daiteke (ikus Goldstein, 177.or.). Diada bat bi
bektore ordena batean emanik adierazten da, adibidez, AB, diada baten eta C bektorearen
arteko biderkadura, eskuin edo ezker aldetik, honela egiten delarik:
AB • C = A(B • C),

(10-13a)

C • AB = (C • A)B.

(10-13b)

Inertzi tentsorea era diadikoan idatzirik,
I = /xx ii + /xvij+ /x,ik + /xy ji +

/y, jk + /,ki + /y,kj + /„kk.

(10 - 14)

Froga daitekeenez, baliokidetasun formal osoa dago diadikoen eta bigarren ordenako
tentsoreen artean (dena den, tentsore guztiak ezin adieraz daitezke bi bektoreren diadiko
baten bidez, bektore-bikote guztiak diadikoki ipin daitezkeen arren). Honelatan, ba, guk
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ere baliokidetzat hartuko ditugu bi adierazpenak. Hots, momentu angeluarra bi era
baliokidez adieraz dezakegu:
L = Iw (tentsore modura) = I co (diadiko modura).

(10-15)

Hori egiaztatzeko, adierazpena osagaien bidez garatzea besterik ez da behar. Bestalde,
diadiko unitarioa honelaxe azal daiteke:
1

+ jj kk,

(10-16)

eta ondorioz, diadikoki eta laburturik era honetara azalduko da inertzi tentsorea:
I=

r,r;),

(10-17)

zeren (10-15) adierazpenean oinarriturik, hauxe bait dugu:
I co =

m i (r 2 1 . — ri r, • (o) =

[r,2 - ri (r • col = L,

(10-18)

lehenagoko (10-4) adierazpenean bezala.
10.2. ENERGIA ZINETIKOA. ARDATZ BATEKIKO
INERTZI MOMENTUA. STEINER-EN FORMULA
Aurreko puntuan momentu angeluarrarekin egin dugun modura, energia zinetikoaren
adierazpena lortzen saiatuko gara, hemen ere v, = w x r, erabiliz, puntu finkoa duen
solidoa aztertzen ari bait gara. Beraz,
1
T=—
2

2

1
= — Im, v , • (o) x
2

(10-19)

eta biderkadura mixtoan bektoreak ziklikoki berrordenatuz,
, 1
1
T = —Lm (1) • (r, x v )= ---co •
2
Momentu angeluarraren definizioa gogoratuz,

Lr,

x m,v,

(10 -20)
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(10 -21)

• L.

T=1

2

L era diadikoan eta inertzi tentsorearen bidez idatziz,
1
T = — co • I• w.

(10 - 22)

2

Bestalde, biraketa-ardatzaren norabideko bektore unitarioa

(n)

kontsideratuz, eta = con

idatziz,
1
2
T = — w 2 n • I • n = - I co

Modu horretan definituriko /, magnitudeari,

(10 - 23)

2

2

n

ardatzarekiko inertzi momentua deritzo:

• I.

(10 - 24)

n.

Ikus dezagun zenbat balio duen magnitude horrek. Diadikoki idatziz:

/, =

n•

(ri21 - r, r, )} • n = n • {1, mi k 2 n -

2
I„ =Imr, -

(r, •

r,(r;

• n)1},

hots,

n)

(10 - 25)

Modu honetara idatzita eta alboko 10.2. irudiaren laguntzaz erraz uler dezakegu (10-25)
adierazpenaren esangura geometrikoa.

10.2. irudia. Ardatz batekiko inertzi momentuaren esangura
geometrikoa ardatzerainoko distantziekin loturik dago.

(r, • n) delakoa

r bektoreak n norabidean duen projekzioa da eta, beraz,
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r2

i

(r •

n)

(10 - 26)

di2 .

hots, i partikulatik ardatzerainoko distantziaren karratua da. Alegia, ardatz batekiko
inertzi momentua, puntuen masak ardatzerainoko distantzien karratuez biderkatuz eta
partikula guztietarako batura eginez lortzen den magnitudea da.
Ikus daitekeenez, definizio hau ados dago lehenago (10-6a) adierazpenean
emandakoarekin, orduko /,, hura x ardatzarekiko inertzi momentua bait da, zeren
(7-,2 – x,2 ) delakoa x ardatzerainoko distantziaren karratua bait da eta / = i•I . i da
gainera.
Kasu orokorrean

co

bektorea aldatuz doa denborarekin, bai moduluz zein norabidez

eta, ondorioz, (10-23)-ko /„ ere aldatuz joango da, n aldatzen bait da. Baina, adibidez,
solidoaren higidura ardatz finko baten inguruan gertatzen denean, nahiz eta

w

moduluz

r,

x dela

aldatu, /„ horrek konstante iraungo du.
Beste era batez ere idatz daiteke ardatz batekiko inertzi momentua, d, =
kontutan harturik. Orduan,
= (r, x n)2,
=

m, (r, x n)2.

(10 - 27)
(10 - 28)

Bestalde, ardatz batekiko momentuarekin segituz, Steiner-en formula eman dezakegu.
Formula honek bi ardatz paralelorekiko inertzi momentuak erlazionatzeko balio digu,
bietariko bat masa-zentrutik pasatzen denean.

10.3. irudia. Bi ardatz paraleloetarako distantzien arteko erlazioa
(Steiner-en fonnula).

Har ditzagun, kasurako, 10.3. irudiko a eta b ardatz paraleloak (h ardatza masazentrutik pasatzen da). O puntu finkoa harturik edozein i punturen posizio-bektoreak
honelaxe erlazionatzen dira:

264

(10 - 29)

r, = R + r', .
Beraz, ondoko modu honetara egin dezakegu a ardatzarekiko inertzi momentua:
=

2
x n) =

2
m, [(R + r',) x n1 , hots,

/, = 1m, (R x n) 2 + m, (r', xn)2 + 21, m, (R x n) • (r', xn),

Hemen
(R x n)2 =

ci2 _ md2.,

m, (r', xn)2 =
21, m, (R x n) . (r', xn) = 2(R x n) • [

x ni = 0,

zeren 2J m r' = 0 bait da, jatorria masa-zentruan bait dago. Azkenean,
/, = /, + Md2 ,

(10 -30)

eta adierazpen hauxe da, hain zuzen, Steiner-en formula izenaz ezaguna dena. Formula
honen arauera, b ardatza solido zurrunaren masa-zentrutik pasatzen bada, eta a ardatza bren paraleloa bada eta d distantziara badago, a ardatzarekiko inertzi momentua b
ardatzarekikoari Md 2 gaia gehituz lor daiteke.
10 .3. INERTZI TENTSOREAREN
BEKTORE ETA BALIO PROPIOAK.
Definiziotik bertatik ikus daitekeenez, inertzi tentsorea simetrikoa da, hots, /, = / v,
/„ =IzX ,lyz =

Gainera , I tentsorea hermitikoa dela esan dezakegu, elementu guztiak

errealak direlarik.
Beraz, momentu angeluarraren adierazpenean ageri den transformazio linealaren
bektore propioen ekuazioa aztertzean, hots,
L = Iw = 2t,c0
egitean horrek dimentsio egokiak ditu), ondorio hauek atera ditzakegu zuzenki:

(10-31)
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- balio propio guztiak errealak dira. Hemendik aurrera À.-ren balio propioei, I„, I,
deituko diegu.
- bektore propioak errealak eta elkarren perpendikularrak dira, balio propio
anizkoitzik ez badago (I,  I.  I3  I, denean).
- beti aukera dezakegu koordenatu cartesiarren sistema bat, non inertzi tentsorea
diagonalizaturik agertzen den:
/1, 0 o`
I

=0

1,

0

0

0

13,

(10 - 32)

Sistema cartesiar horren ardatzei, ardatz nagusiak deritze, eta horretara pasatzeko
egiten den transformazioari, transformazio nagusia.
Honelatan, ba, solidoko erreferentziako sistemako ardatz modura ardatz nagusiak
hartuz, era honetara agertuko da momentu angeluarra,
L = I,co,i+ /go 2 j+ I3 co,k,

(10 - 33)

non co,, co, eta co, direlakoak w bektoreak sistema horretan dituen osagaiak diren.
Bestalde, kasu honetan inertzi tentsorea honelaxe idatz daiteke era diadikoan:
I = I, + /2 jj + /3 1(k.

(10 - 34)

Halaber, energia zinetikoaren adierazpena ondokoa da:
1
T = --(co,i+ co,j+ co 3 k) • (/,ii+ /2 jj+f,kk)• (co,i+ co,j+ co,k),
2
T = —1 (/ co2 + I
2 " 2

+

(10 - 35)

Balio propio anizkoitzak ditugunean, zenbait kasu berezi ageri zaizkigu:
I, = /2 = 13 denean, solido zurruna ziba esferikoa dela esan ohi da. Era horretakoak
dira esfera eta datoa adibidez. Kasu honetan espazioko ardatz guztiak dira nagusiak.
I, = /2  13 denean, ziba simetrikoa deritzo. Honelakoak ditugu ziba arrunta,
makila zuzena edo errugbi-baloia. Simetri ardatzaren perpendikularra den planoko
ardatz guztiak dira nagusiak.
I,  /2  I3  1 denean, ziba asimetrikoa deritzo.
Bestalde, erraz ikus daitekeenez, solidoak simetri ardatzik baldin badu, ardatz hori
inertziako ardatz nagusia da eta orduan inertzi biderkadurak nuluak dira (ondorio hauen
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frogapena, irakurleak berak egin dezake, ariketa modura).
10.4. POINSOT-EN FORMULA. INERTZI ELIPSOIDEA
Aurreko atalean inertzi tentsorearen bektore propioen bidez ardatz nagusien izaera
aztertuta geratu den arren, oraingoan beste metodo bat erabiliko dugu ondorio berberak
ateratzeko. Metodo honek garrantzi historikoa du, zeren hasiera batetan (kalkulu
tentsoriala garatu aurretik) honelaxe aztertzen bait zen arazoa.
n ardatzaren kosinu zuzentzaileak , f3 eta y izanik, hots,
n=ai+/3j+

(10 - 36)

yk

ardatz horrekiko izertzi momentua honela adieraz daiteke (10-24) erabiliz:
1,, = I

+

+21 j3y +

+ I„ +

(10 - 37)

Azken honi Poinsot-en formula deritzo. Beraren bidez, norabide bati dagozkion kosinu
zuzentzaileak emanik eta ardatz koordenatuekiko inertzi momentuak eta plano
koordenatuekiko inertzi biderkadurak ezagutuz, norabide hori duen ardatzarekiko inertzi
momentua kalkulatzeko balio digu. Ohar modura diogun ezen textuliburu batzutan
Poinsot-en formula ardatz nagusien sisteman ematen dela, orduan hauxe dugularik:
1„ =1,a 2

1 2

+ 1,)3 2

(10 -38)

Poinsot-en formula honetan oinarriturik, ikus dezagun nola lortzen den inertzi
elipsoidea deritzona. Edozein norabide hartuz, n bektore unitarioari dagokiona adibidez,
defini dezagun ondoko bektorea:
P=

•

(10 - 39)

Bektore honen hiru osagaiak hauexek dira:
(10 - 40)

Poinsot-en formulara eramanik emaitza hau lortzen da:
1=

+1„p. +21„.p,p,+21„psp,+21,„p,p,.

(10 - 41)
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n bektorea edozein norabidetakoa dela jorik, denetara (10-41) adierazpena elipsoide baten
ekuazioa da. Elipsoide horri inertzi elipsoidea deritzo eta laburki honela adieraz daiteke:
1 = p • I p.

(10-42)

Geometri azterketez dakigunez, beti aukera dezakegu sistema cartesiar bat, non
elipsoideak forma normala duen; sistema horretan elipsoidearen ekuazioa hauxe da,
+ /2p22 + /43 32 ,

1=

(10-43)

eta berriro itzuliko gara ardatz nagusien kontzeptura. Izatez, historikoki, honelaxe heldu
zen Poinsot, ardatz nagusiak definitzera.
Batzutan, ardatz baten inguruko biraketa-erradioa izeneko magnitudea definitzen da
ondoko eran:
(10 - 44)

= MR,2.

Biraketa-erradioa honelaxe erlazionatzen da elipsoideko puntuekin:
P=

n

(10-45)

R\,111

10.5. SOLIDO ZURRUNERAKO EULER-EN EKUAZIOAK
Puntu finkoa duen solido zurrunaren dinamika aztertzeko, izatez Lagrange-ren ektia7inak
erabil ditzakegu zuzenki. Baina solido zurrunaren kasuan egokiago suertatzen da Euler-en
ekuazioak izenaz ezagunak direnak erabiltzea; dena dela, bien arteko erlazioa
azpimarratzeko, Lagrange-ren ekuazioetatik abiatuz lortuko ditugu.
Indar kontserbakorrekin eta lotura holonomoekin, metodo arrunta erabiliko dugu.
Lagrangearra ondokoa izango da:
L=T —V = —V,o)2n + I2 co 2n +13 CO =2

2

-

V(0,9, tV)'

(10- 46)

non solidoko erreferentziako sistemaren ardatz modura solidoaren ardatz nagusiak hartu
ditugun.
Aurreko gaian definituriko Euler-en angeluak kontutan harturik (10.4. irudia), co
abiadura angeluarra, 1;.b,(9 eta tir biraketen baturaz lortzen da eta, beraz,
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bertikala
(i)sin 0
Y
horizontala

x =

sin B sin

= sin 0 cos Vf
10.4. irudia. Euler-en angeluak eta abiadura angeluarraren osagaiak
angelu horien deribatuen bidez.

wy

= sin sin tv + Ocos ty,

(10 - 47a)

= (1)sin Ocos ty – Osin

(10 - 47b)

=

(10 - 47c)

cos + tjf.

Hau da, koordenatu orokortu modura Euler-en angeluak hartuta, biraketa-angelu bati
dagokion indar orokortua, indarren momentuak biraketa-ardatzarekiko duen osagaia dela
ba dakigu, hots,
dV

dV
dV
– = Nz , – — N
dO
d(1)

--

(10 - 48)

Edozertara, guri ardatz nagusiak erabiltzea interesatzen zaigu eta, hortaz, (10-48)
adierazpenen artean azkena baino ez dugu kontsideratuko. ty koordenatu orokortuari
dagokion Lagrange-ren ekuazioa hartuz:
d

dt

dT

dV
dig

(10 - 49)

Bestalde, (10-47) adierazpenak erabiliz,
do),
- = sin Ocos tv – sin vc = o)„,
dyc
dco, = o
'
ditc
.
do)
= O sin sin – Ocos vc =
dig

(10 - 50a)
(10 - 50b)
(10 - 50c)

Solido zurrunaren dinamika

269

dco

= 0,
dtk
dco
' --= 0

(10 -50d)
(10 - 50e)

atif
acor
= 1.
diji

(10 -50f)

Eta (10-49) ekuaziora itzuliz,
( dT \
dt
1

=

cox coY – I2co Y

(10 -51a)
(10 -51b)

azkenean Lagrange-ren ekuazio hori honelaxe geratuko delarik:
13 th z

— cw r w y

1,-12

(10 - 52)

)=

Baina, izatez, azpindizeen izendapena guztiz aukerakorra delarik, indizeen permutazioz
beste ekuazio bi lor ditzakegu, azkenean ondoko hiru ekuazioen sistema erdietsiz:
I,

– co r co, (I 2 – I3 ) = N .

(10 - 53a)

I

– co,co „, (I3 – I,)= N .

(10 - 53b)

13 th , — CO

— 12 )

=A

(10-53c)

Hauexek dira puntu finkoa duen solido zurrunaren dinamika arautzen duten Euler-en
ekuazioak, dinamika horren azterketarako bereziki egokiak direnak. Azaldu bezala, Oxyz

delakoa inertzi tentsorea diagonalizatzen duten ardatz nagusiek osotzen duten sistema da,
solidoari itsatsirik doana. Hirugarren ekuazioa, bestalde, yi angeluari dagokion Lagrangeren ekuazioa da; baina beste biek ez dute zer ikusirik eta 8 angeluei dagozkienekin.
Zer esanik ez, Lagrange-ren ekuazioetatik abiatu gabe ere lor daitezke Euler-en
ekuazioak; ikus dezagun nola. Dakigunez, espazioko sistema batetan,
r dL`
dt JoE

–

'dL
dt

+ x L,

(10 - 55)

oR

Honelatan, ba, Oxyz solido sistema biraketan dagoen sistema delarik, sistema horretan
dL
—+coxL=N,
dt

(10 - 56)
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eta adierazpen bektorial hau ardatz nagusiekiko osagaietan bana dezakegu. Adibidez, x
osagaiari dagokionez,
dL

y + co ,L_ –

= N.

dt

(10 - 57)

Baina ardatz nagusiak izanik,
L, = I i c o , , L, = Lco„

=I

(10 - 58)

hots, (10-57) honelaxe geratuko da:
co y co_4– co= co,I2
–

co

=

– 13 ) = N,.

(10 - 59)

Beste bi osagaiei dagozkien ekuazioak idatziz, Euler-en ekuazioak lortzen dira.
10.6. ARDATZ FINKOA DUEN SOLIDO ZURRUNAREN DINAMIKA.
OREKAPEN ESTATIKO ETA DINAMIKOA

Puntu honetan Euler-en ekuazioak erabiliko ditugu kasu konkretu baten azterketa egiteko,
hain zuzen ere, ardatz finkoaren inguruan biraka ari den solidoarena. Problema honek
garrantzi handia du teknika eta ingeniaritzaren arloan, makinen ardatzek kasu gehienetan
baldintza hauetan lan egiten bait dute. Bestalde, arazo praktikoetan, normalki, ardatz
finkoa horizontala edo bertikala izango da eta guk ere horrela kontsideratuko dugu,
aztertuko ditugun kasu berezietan.

10.5. irudia. Ardatz finkoa (AB ardatza) duen solidoa.

10.5. irudian ikus daitekeenez, ardatz finkoa (AB) espazioko OZ ardatz modura hartu
dugu, beraz, w bektoreak beti du norabide finko hori, OZ ardatzarena alegia, eta,
halaber,
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etengabe angelu berbera osotzen du solidoan itsatsirik dauden Ax, Ay eta Az ardatzekin.
(Oharra: Irudian Az ardatza masa-zentrutik pasatzen dela jarri dugu, baina hori ez da
nahitaez horrela, aipaturiko ardatzak nagusiak badira).
Bira a, 13, y direlakoak AB ardatzak solidoaren sistemako ardatzekin dituen kosinu
zuzentzaileak. Esandakoaren arauera, konstante iraungo dute higiduran zehar eta gainera
w. = ao),

= fio), co, = yo).

(10 - 60)

Solidoko ardatzak inertziako ardatz nagusiak direla jorik, era honetan geratuko dira
Euler-en ekuazioak:
fiyo)2 (12 — 13 ) = Nx,

(10 - 61a)

1,[3cb— ayco 2 (1, — I,) = N,,

(10 -61b)

1,ycb — a fico 2 (I, — 12 ) = N,.

(10 - 61c)

Ekuazio hauek ebatzi egin behar dira dinamika ezagutzeko. Azaldutakoaren arauera,
1,,12 ,13 ,a,fi eta y konstante ezagunak dira behin solidoa eta beraren finkapena

ezaguturik. Solidoaren gainean eragiten duten kanpo-indarrak ezagutuz, w(t) lortu nahi
dugu.
Itxuraz, F `kanpo-indarrak' ezagutuz, ezagututa leudeke N , ,N, eta N„ baina solidoak
ardatz finkoa duenez, egoera hori lortu ahal izateko solidoaren gainean egin behar diren
lotura-indarrak ere ezagutu behar genituzke, grabitatekoez gainera. Beraz, solidoaren
gaineko kanpo-indarrak F indar erresultanteaz adieraziz, eta bestetik A eta B puntuetako
lotura-indarrak RA eta R B indarrez, MZ puntuaren azelerazioa a letraz adieraziz (izatez,
a = rco 2 da), solidoari Newton-en bigarren legea aplikatuz,

Ma = F+RA +R B .

(10 - 62)

(10-61) eta (10-62) ekuazioak ebatzi behar dira. Izatez, sei ekuazio eskalar ditugu eta
zazpi ezezagun (co,R, eta R„). Azpideterminaturik dagoen problema honetan, egia esan,
bi ezezagun lotura modura agertzen dira, RAZ + R„, alegia, eta horrek esan nahi duenez,
ardatz finkoaren norabideko lotura-indarren batura kalkula dezakegu soilik (praktikan,
ardatza bertikala izanik, bietako bat nulua egin daiteke, ardatza puntu bakar batetan
apuiaturik, eta orduan indeterminazioa desagertuz).
Aurreko planteamendua orokorra izan da; dena den, interesgarria da holako zenbait
kasu berezi aztertzea, batez ere biraka diharduten ardatzak dauzkaten makinen diseinuari
begira.
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a) Demagun, adibidez, biraketa-ardatzarekiko indar-momentua (kanpo-indarrena,
ardatzean egiten direnena nulua bait da), alegia, indar-momentuak ardatzean duen
projekzioa, nulua dela, hots,

N=

0

(10 - 63)

= 0.

Orduan abiadura angeluarra konstantea da eta, ondorioz, Euler-en ekuazioak
honelaxe geratuko dira:

N = fly(13 – /2)th2,

(10 - 64a)

N , = ay(I, – 1,)o) 2 ,

(10 - 64b)

N = afi(I2 – I,)o)2

(10 - 64c)

Beraz, kasu honetan bai (10-62) ekuazioan (a = rco 2 ) eta bai (10-64) ekuazioetan
ikus daitekeenez, lotura-indarrak abiadura angeluarraren karratuaren arauera
handiagotzen dira. Datu hori oso garrantzizkoa da motore oso bizkorren diseinuan;
haina zuzen, marruskadura-indarrak eta piezen higadura abiadura angeluarraren
karratuaren arauerakoak izango bait dira eta gauza bera esan ahal izango da
tentsioei eta haustura-arriskuei buruz.
b) Demagun masa-zentrua biraketa-ardatzean dagoela. Orduan
r=0

a = 0,

(10 - 65)

0=F+R A +R B .

(10 - 66)

Horretaz gainera, a) kasuan bagaude, orduko irazkin berberak egin ditzakegu.

a)

1

2

b)

10.6. irudia. AB ardatz horizontal finkoaren inguruan higi daitekeen
solidoa. a) Estatikoki orekatu gabea. b) Estatikoki orekatua.
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Kasu honetan segituz, demagun, makina askoren kasuan gertatzen den modura,
ardatza horizontala dela eta kanpo-indar bakarra grabitatea dela. Solidoa geldi
badago,
co= 0

= N, = N, = 0.

(10 - 67)

Holakoetan, ardatza finkoa duen solidoa estatikoki orekaturik dagoela esaten da.
Horren esangura 10.6 irudietan adierazi da eskematikoki. Berauetan, masazentrutik pasatuz ardatzaren perpendikularra den planoko egoera adierazi da.
Orekaturik gabeko kasuan ikus daitekeenez (a kasua), masa-zentrua ez dago
ardatzean eta orduan 1 egoeran ez dago orekarik, indar-momentu ez-nulu batek
solidoa 2 egoerarantz daramalarik. Bistakoa denez, arazoa handiagotu egiten da
solidoa biraka dabilenean, orduan a azelerazioa abiadura angeluarraren karratuaren
arauerakoa bait da eta ondorioz erreakzioak ere modu berean hazten bait dira.
Beraz, argi dago, orekapen estatikoa guztiz gomendagarria dela.
c) Hirugarren kasu berezi modura, demagun, masa-zentrua biraketa-ardatzean
egoteaz gainera, ardatz hori inertziako nagusia dela. Horrela izanik, Az AB eta
kosinu zuzentzaileek balio hauek dauzkate:
a = p = 0,

= 1.

(10 - 68)

Beraz, Euler-en ekuazioak erraztu egiten zaizkigu erabat, hots,
N, = 0,

(10 - 69a)

Ny = 0,

(10 - 69b)

N, =

(10 - 69c)

eta masa-zentrua ere biraketa-ardatzean dagoenez:
0 =F+RA +R B .

(10 - 70)

Hau da, abiadura konstantea deneko kasua kontsideraturik, = 0, orduan
N_ = 0. Alegia, ondorio oso interesgarria lortzen dugu, (10-70) eta (10-66)
ekuazioak berberak bait dira, hau da, abiadura angeluarrak ez du eraginik
erreakzioetan, edo alderantziz esanda, lotura-indarrek balio berbera daukate
solidoa geldi zein biraka egon. Horrelako kasuetan solidoa dinamikoki orekaturik
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dagoela esaten da. Erraz uler daitezkeen arrazoiengatik, bizkor biratzen duten
motoreen ardatzak estatikoki eta dinamikoki orekatzen dira, neurriz kanpoko
erreakziorik eta higadurarik gerta eta desgasterik sor ez dadin.
d) Azken kasu berezi modura, kasu bitxi bat aipatuko dugu. Demagun grabitaterik
gabeko leku batetan ardatz finkoaren inguruan dabilen solidoa (espazio-untzi
batetan adibidez). Estatikoki eta dinamikoki orekaturik badago, eta bestelako
kanpo-indarrik ez badago, abiadura konstantez higitzen bada, loturazko indar eta
momentu guztiak nuluak dira:
N = 0, R, = R, = 0.

(10 - 71)

Alegia, baldintza horietan solidoak ez luke euskarririk behar, eta ezer gabe ere
berdin higituko litzateke.
10.7. SOLIDO ZURRUNAREN HIGIDURA ASKEA.
POINSOT-EN ERAIKETA
Oraingo atalean solido askea aztertuko dugu; hots, beraren gainean ez du ez indarrik ez
indar-momenturik eragingo. Ondorioz, beraren masa-zentruak higidura uniformea du eta
jatorria bertan duen sistema aukeraturik, masa-zentrua puntu finkoa dela esan dezakegu.
Kasu honetan ere, Euler-en ekuazioak erabil ditzakegu. Kanpo-indarren momentua
nulua denez, honelaxe azalduko zaizkigu:
=

CO_ (4. — /3),

(10 - 72a)

(I,— I,),
(,))(/, — /2).

(10 - 72b)

/2 thy = (0,0),

(10 - 72c)

Bestalde, bi integral lehen ditugu, zeren solidoaren energia zinetikoa eta momentu
angeluarra kontserbatu egiten bait dira:
L = ktea, T = ktea.

(10 – 73)

Bi integral hauen laguntzaz posiblea da (10-72) ekuazioak ebaztea. Dena den,
integrazioa egitean funtzio eliptikoak agertzen zaizkigu eta horrek ez du emaitza gehiegi
argitzen. Beraz, ebazpen analitikoari dagokionez puntu honetan utziko dugu arazoa.
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Edozertara, (10-72) ekuazioak integratu gabe ere, solidoaren higiduraren azalpen
geometrikoa eman dezakegu, Poinsot-en eraiketa deritzona erabiliz. Ikus dezagun, bada,
zertan oinarritzen den metodo hori.
Demagun ardatz nagusietaz osoturiko koordenatuen sistema, jatorria masa-zentruan
duelarik eta solidoarekin batera higitzen delarik. Inertzi elipsoidearen ekuazioa ondokoa
da:
(10 - 74)

1 = p•I•p,

1 = I1P1 + I2P22 + I3P32

•

(10 - 75)

Zer esanik ez, elipsoide hau geldi dago solidoaren erreferentzi sisteman; espaziokoan,
ostera, higitu egiten da. Bestalde, solidoaren higidura kontsideratuz, aldiune bakoitzean
abiadura angeluarra aldatuz joango da. Har dezagun, ba, aldiune bakoitzean co
bektorearen norabidea duen p bektorea eta azter ditzagun elipsoidean norabide horretako
co

puntuari dagozkion propietate geometrikoak. Hots,
co= con eta p=

(10 - 76)

direnez gero,
P=

(10 - 77)

co,\/ I „

bektorea aztertuko dugu. Abiadura angeluarra aldatuz doanez, aldiune bakoitzean p
bektoreak norabide bat izango du, eta ondorioz, p bektorearen ertzak puntu bat sinalatuko
du elipsoidearen gainazalean aldiune bakoitzean. Denborarekin, p bektorearen ertzak
kurba bat irudikatuko du elipsoidean.
Elipsoide horien propietate geometriko pare bat aztertuko dugu. Horretarako
F(p)

=p•I•p=k gainazalen familia hartuko dugu (F (p) = 1 denean, inertzi elipsoidea

dugu). Kalkula dezagun era horretan definituriko eremu eskalarraren gradientea:
d

= 21 ,p, =

dPi
dF

= 2/2 p2

2
(0-X
2

I lo)„,

(10 - 78a)

(0), ,

(10 - 78b)

dP2

dF
dP3

alegia,

= 2/3p3 =

2

(10 - 78c)
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VF =

2

(10 - 79)

Beraz, holako gainazal batetan, eta konkretuki inertzi elipsoidearen kasuan, edozein
puntuko gradienteak, hots, gainazalaren normalak, puntu horri dagokion abiadura
angeluarrarekin (p co) solido zurrunak duen momentu angeluarraren norabide berbera
du.
Bestalde, solido askearen kasuan, momentu angeluarra higiduraren konstantea da,
L = ktea. Beraz, aldiune guztietan biraketa-ardatzak elipsoidea ebakitzen duen puntuan,
elipsoidearen normalak momentu angeluarraren norabidea du.

10.7. irudia. Inertzi elipsoideak plano finko baten gainean
errotatzen du.

Beraz, elipsoidearen puntu horretatik pasatzen den plano tangentea kontsideratuz,
masa-zentrutik (hots, elipsoidearen zentrutik) plano horretarainoko distantzia kalkulatuko
dugu:
L

co •

L

d=p • =
L co In L

\I2T
L

(10 - 80)

Energia zinetikoa eta momentu angeluarra higiduraren konstanteak izanik, distantzia
horrek ere konstante dirau higiduran zehar.
Ondorioz, azalduriko bi propietate horietan oinarrituta, higiduraren azalpen
geometrikoa egin dezakegu. Pentsa dezagun plano finko bat dugula, plano aldaezina
deituko duguna. Inertzi elipsoideak puntu batetan ukitzen du plano aldaezina, P puntuan,
eta bertan elkarren tangenteak dira. Masa-zentrua geldi dago eta inertzi elipsoidea
errotatzen ari da planoaren gainean. Ukitze-puntuen leku geometrikoak bi kurba dira:
Inertzi elipsoidekoari polodia deritzo eta plano aldaezinekoari, herpolodia. Kasu berezi
modura, inertzi elipsoidea simetrikoa denean, bai polodia zein herpolodia, biak
zirkunferentziak dira.
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10.8. irudia. Polodia eta herpolodia.

Bestalde, solido simetrikoaren kasuan, azterketa analitikoa erraz egiten da. Demagun,
adibidez, simetri ardatza z ardatza dela. Orduan = IZ da eta Euler-en ekuazioak
honelaxe geratuko dira,
= (1,-13)(ozco„
13)co.,cox,

hwy =

(10 -81a)
(10 -81b)

13 (b,= 0,

(10 -81c)

= ktea

(10 -82)

alegia,
coZ

eta, bestetik, lehenengo ekuazioa denborarekiko deribatuz,
I. =

/3)coz(by.

(10 - 83)

Bigarren ekuziotik,
CJ y

=

1,-1
3 W z ffi x •

(10 - 84)

(10-83) ekuaziora eramanik,
(10 -85)

Hemen
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/,

1.3 o.)

.S2 = ktea

(10 - 86)

eginik, ekuazio diferentzial hau geratuko zaigu:
d)„ +

.a 2 cox = 0.

(10 - 87)

Ikus daitekeenez, higidura harmonikoaren ekuazioa lortu dugu (geroago, 12. gaian
aztertuko dugu sakonkiago higidura-mota hau). Beraren soluzioa, hasierako baldintza
egokiak harturik, ondokoa da,
co, = Asin Š2t,

(10 - 88)

non A konstantea den (sinuaren ordez kosinua harturik, geroko interpretazioan Š2
abiadurak aurkako norantza izango luke). Modu berean eginik, ondoko soluzio hau aurki
daiteke coyosagairako,
co, = AcosŠ2t,

(10 - 89)

non A aurreko konstante berbera den. Zein da, beraz, abiadura angeluarraren adierazpen
grafikoa? w bektorea biraka ari da Oz ardatzaren inguruan. co, konstantea da etalcol ere
bai. Oxy planoan duen projekzioa, Š2 abiadura angeluarraz eta modulu konstantez
aldatzen da. Honelako higidurari prezesioa deritzo. Bestalde, esan behar da, prezesioa Oz
simetri ardatzaren inguruan gertatzen dela (ikus 10.9. irudia).

10.9. irudia. Abiadura angeluarraren prezesioa.

Froga daitekeenez, prezesio-higidura dagoenean, ondoko erlazioa betetzen da:
= x

(10 - 90)
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non S2 prezesio-abiadura den.
Aurreko azterketan ez dugu zehaztu A eta w z konstanteen balioa. Horretarako
higidurako integral lehenak erabil ditzakegu, hots, energia zinetikoa eta momentu
angeluarra:
T

2
T

\

+

,

,

+ —,co_
I
,
2

(10 - 92)

+ coyj)+ /3co,k,

(10 - 93)

2

L=
=

(10 -91)

2

ii A
2

2 +

13

2 0.)2
_

(10 -94)

Argi dagoenez, (10-92) eta (10-94) adierazpenetatik A eta w z konstanteen balioa lor
dezakegu.
Bukatzeko, adibide modura, Lurraren kasua azter dezakegu. Lehenengo hurbilketa
batetan Lurra solido simetrikotzat har dezakegu. Poloetatik pixka bat txapaldurik dago.
Ondorioz, masa uniformeki banaturik bailegoen kontsideraturik, forma geometrikoaren
arauerako kalkuluak eginez,
I, — I3 _

0.0033,

eta azkenean emaitza hau lortzen da:
=

300

Horrek, Lurrak egunean bira oso bat egiten duenez, prezesioari dagokion periodoa gutxi
gorabehera 300 egunetakoa izango dela esan nahi du. Izatez, holako zerbait behatu izan da
errealitatean. Neurtu denez, prezesioaren anplitudea oso txikia da, biraketa-ardatza metro
gutxi batzu baino ez bait da Ipar-polotik urruntzen, baina beraren aldaketa nahiko
irregularra da, batezbesteko periodoa 427 egunetakoa delarik. Uste denez,
irregulartasunak atmosferako higiduren kausaz izan daitezke, eta periodoan dagoen
desberdintasuna Lurraren solidotasun ezean.
10.8. PUNTU FINKOA DUEN ZIBA SIMETRIKO ASTUNA
Atal honetan grabitatearen eremuaren eraginpean higitzen ari den solido simetriko bat
aztertuko dugu, higidura horretan beraren simetri ardatzeko puntu bat finko dagoelarik.
Mota honetako solidoak dira, adibidez, giroskopoak eta haurrek beren jolasketan
darabiltzaten zibak.
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Simetri ardatza inertzi ardatz nagusia da eta solidoko z ardatza izango da. Puntu finko
bat dagoelarik, solidoaren egoera adierazteko, nahikoa da Euler-en angeluak
kontsideratzea ((b, 0, ty). (10.10. irudia).
Higiduraren ekuazioak lortzeko, kasu honetan Lagrange-ren metodoa erabiliko dugu
Euler-en ekuazioak erabili ordez. Gorputza simetrikoa delarik I, = I 2 . Beraz, energia
zinetikoa
1
2

T = —I,

,

2\ 1
+ coT)+-1,co2:
2

(10 -95)

da eta abiadura angeluarraren osagaiak Euler-en angeluen bidez adieraziz (ikus (10-47)
adierazpenak),
cox = (j)sin 0 sin yf + cos yl,

(10 - 96a)

co = (i)sin 0 cos yf — Ösinyf ,

(10 -96b)

0),= (bcos 0+ tlf,

(10 - 96c)

10.10. irudia. Puntu finkoa duen ziba simetriko astuna eta beraren
posizioa definitzen duten Euler-en aneeluak.

honelaxe geratuko zaigu energia zinetikoa:
T = 1 Ii (Ó2 + (p 2 sin2 0)+ 1 1,(1 jr i)cose)2(10 - 97)

2

2

Bestalde, grabitatearen eremua kontsideraturik, OXY planoa erreferentziakotzat hartuta,
energia potentziala ondokoa da:
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V = Mg/ cos 0,

(10 - 98)

l delakoa O puntu finkotik masa-zentrura dagoen distantzia izanik. Hots, hauxe da
lagrangearra:
1
•
L = — ,(02 + 0 2 sin 2 + —1
2
2

+ cos 0) 2 — Mg/cos

(10 - 99)

Lagrangearra aztertuz argi ikus daitekeenez, eta yi koordenatu orokortuak ziklikoak
dira eta, ondorioz, po etap v momentu orokortuak higidura-konstanteak dira. Bestalde,
eta 111 angeluak direnez, po eta angelu horiei dagozkien biraketa-ardatzetan momentu
angeluarrak dituen osagaiak dira. Higidura-konstante hauen zergatikoaren azalpen
intuitiboa zuzenki egin daiteke, zeren dagoen indar-momentua grabitate-indarrak sortua
bait da eta, beraz, OZz planoaren perpendikularra da. Alegia, kanpoko indar- momentua
OZ (0-ren biraketa-ardatza) eta Oz (tg-rena) ardatzen perpendikularra izanik, momentu
angeluarrak ardatz horietan dituen osagaiak konstanteak dira.
Lor ditzagun, ba, higiduraren bi integral horiek:
=

=
+ .rbcos = I,co, = Ta,
dlif
•
aL
= /,Osin 2 + 13 (tif + Ocos 0)cos 0,
po =
a0

(10 -100)

po =

(10 -101)

sin 2

+ cos2

+ tkcos 0 = li b.

Aurreko adierazpenetan, geroko kalkuluak errazteko, a eta b konstanteak sartu ditugu.
Bestalde, problema ebazteko, beste integral lehen bat dugu, energiari dagokiona hain
zuzen:
E =T +V =

1 (•
•2 2 )
02 + sin 0 + 1
2
2

2

+ Mglcos 0,

(10 —102)

non co, jarri dugun, zeren, (10-100) adierazpenean dakusagunez, o)„, hori konstantea bait
da.
Falta zaiguna, beraz, azken hiru ekuazio horien integrazioa egitea da. (10-100)etik,
3 .

1 111 =

eta hau (10-101) adierazpenera eramanik,

Ta— 13 c:pcos 0,

(10 -103)
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(/, sin 2

e + I3 cos 2

+ I ,a cos 0 — ,,Çb cos2

= I ,b ,

eta azkenean, 1) askatuz,
= b — acos
sin 2 0

(10 -104)

Bistan dagoenez, jadanik 0 = 0(t) ezagutu bagenu, (10-104) adierazpena integratuz
= (t) lortuko genuke, eta hortik (10-103) adierazpenera pasatuz, ty = tif(t) ere.
Honelatan, ba, lehenik 0 = 0(t) lortzen saiatuko gara, horretarako (10-103) eta (10-104)
adierazpenak (10-102) adierazpenean sartuz, hots,
•,

•,

= — I,( 0` + Ip` sin2 0) + Mglcos 0 .
2

E' E — —
2

(10 -105)

Hemen esandako ordezkapenak eginez, azkenean ondoko adierazpena lor dezakegu:
9 2 sin2 0 = sin2 0(ot — fi cos 9)2,
2 M gl
2E'

eta fi =
Ii

non a =

I

(10-106)

diren.

Orain u = cos 0 aldagai-aldaketa eginez,
2 = (1 - u2 )(a — Pu)— (b — au) 2

(10 -107)

dugu eta hori hori zuzenean integra daiteke:

t =

du
L(o) 1( 1 _ u 2 )(a — pu) — (b — au)2 •

(10 -108)

k

Honelatan, ba, problema koadraturetara laburbildurik geratzen da eta ebatzitzat jo
dezakegu. Hala ere, arazo praktikoa dugu, zeren (10-108) adierazpeneko errokizuna
hirugarren gradukoa denez, ondorioz, integral eliptikoak erabili behar bait ditugu. Dena
den, adierazpen matematikoen korapilotasunean ez galtzeko, bestelako metodoa erabiliko
dugu, integrazioak zehazki egin gabe, higiduraren ezaugarri fisiko batzu aztertzeko.
(10-107) adierazpena kontsideratuz, bigarren ataleko polinomioari f (u) deituko diogu,
hots,
it2 = f (u)

- u 2 )(a — fiu) — (b — au)2 .

(10-109)
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u• 2

0 izan behar duela kontutan edukiz, hortik hainbeste informazio lor dezakegu u
aldagaiaren balioen eremuari buruz. Hain zuzen, u-ren balio handietarako gai nagusia fiu3
da, eta > 0 denez (ikus (10-106)), f (u)
izango da u —›
denean, eta
f (u)

izango da u

+.0 dene.an (ikus 10.11. irudia).

10.11. irudia.l(n) funtzioaren adierazpen grafikoa eta erroak.

Bestalde, f (u) funtzio jarraia da eta, beraz, beraren adierazpen grafikoa alboko
irudikoaren antzekoa da, kasu orokorrean f (u) = 0 egiten duteneko hiru puntu edo erro
(u,,u2 ,u3 ) daudelarik, erro anizkoitzen kasuak ahantzi gabe. Gainera, u = ± 1 puntuetan,
u = ±1 —> f (±1) = —(b T- a)2 < 0
da (u = ±1 erroa den kasuan izan ezik, ziba bertikalaren kasuan alegia). Ondorioz,
u, eta u2 erroak -1 eta +1 puntuen artean daude (-1 < u,,u2 < +1) eta hirugarrena +1
baino handiagoa da (u3 > +1). Baina u = cos 0 dela kontutan hartuz, u3 horrek ez du
soluzio errealik adierazten, angeluari dagokionez; eta f (u) = > 0 izanik, higidura
errealaren adierazpenerako u, < u < u2 tartea interesatzen zaigu soilik.
Labur esanda, 6 angeluari dagokionez, zibaren higidura u, < cos < u, tartean
gertatuko da eta gainera u, ,u2 balioetan = 0 izango da, hots, = 0. Alegia, puntu
horiek itzultze-puntuak izango dira 0 angeluari dagokionez.
Zibaren higidura aztertzeko edo, hobeto esateko, zibaren simetri ardatzaren higidura
aztertzeko, eraiketa geometriko berezia kontsideratzeko ohitura dago. Zentrua puntu
finkoan duen esfera bat kontsideratzen da eta esfera honetan zibaren ardatzak ebakitzen
dueneko puntua. Honela eginik, holako puntuen leku geometrikoa aztertzen da, hurrengo
10.12. irudian adierazten den modura. Bestalde, esan behar da, puntuaren posizioa Euleren 0 eta (1) angeluen bidez zehazten dela.
Aurreko azalpenean ikusi dugun bezala, puntu hori 9 eta 02 muga-angeluek osotzen
dituzten paraleloen artean dago (0 1 = arccosu, , 02. = arccosu2 ). Bestalde, bi paralelo
horietan e = 0 da, hots, aipaturiko leku geometrikoa paraleloen tangentea da.
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10.12. irudia. Eraiketan, puntua 0, eta 02 muga-angeluek osotzen
dituzten esferako paraleloen artean dago.

Baldintza horietan, azter ditzagun higidura posibleen arteko zenbait kasu berezi. Leku
geometrikoa esferaren gainean adierazten duen kurbaren forman, eragin handia du,
b–au= 0 egitean lortzen den u aldagaiaren balioak, u'= bla deritzoguna. Hiru kasu
berezi aipatuko ditugu:

10.13. irudia. u'> uzkasua.

u'> u2 denean, orduan (10-104) adierazpenean (b – acos 0) delako gaiak beti zeinu
bera duenez, abiadurak ere beti du norantza berbera.
Higidura alboko 10.13. irudian adierazi den erakoa da, eskematikoki esanda.
Alegia, prezesioa gertatzen da (cp), baina prezesio hori ez da erregularra, zeren eta
gorputzeko ardatzaren (Oz) inklinazioa (0) aldatuz bait doa, nutazio-higidura bat
sortuz (Ô). Dena den, prezesioa etengabe doa norantza berean.
u, < u' < u2 denean, orduan (10-104) adierazpenaren arauera, (j) abiadurak norantza
desberdinak izango ditu puntuan (t.p > 0) eta u, puntuan (Ç.b < 0). Higidura
10.14. irudian eskematikoki adierazten denaren antzekoa izango da eta prezesioari
dagokionez aurrera eta atzera ibiliko da, nutazioa ere izanik.
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10.14. irudia.

-

< <

kasua.

Bukatzeko u'= u, deneko kasua aztertuko dugu. Orduan hasierako posizio horretan
(0, delakoari dagokionean), = 0 da.

10.15. irudia.

u, kasua.

10.15. irudian adierazi da higidura. Prezesioa beti gertatzen da norantza berean,
nahiz eta goiko puntuetan (1) = 0 den.
Higidura horixe da, hasierako aldiunean O: ardatza geldi edukiz eta bapatean
askatzean biraka dabilen zibak daukana. Hasieran eroriz joango da (0 handituz,
nutazioa), 0, angelura iritsi arte, eta denbora berean prezesio-abiadura ()) hartuz,
eta gero alderantziz egingo du (0 txikituz), 0, angelu minimora heldu arte. Eta
berriro berdin segituko du.
Oso interesgarria gerta daiteke, halaber ziba bizkorraren azterketa, zeinean hasieran
duen biraketa-energia zinetikoa energia potentzialaren aldaketa baino askoz handiagoa
den. Kasu horretan prezesioan eta nutazioan gertatzen diren gorabeherak, perturbazio
txikitzat har daitezke eta ondorio baliagarriak lor daitezke. Dena den, hemen ez dugu gai
hori sakonduko eta inork interesik badu Goldstein liburura jo dezake (277. orrialdea eta
hurrengoak). Liburu horretan, giroskopo deritzen tresnen dinamikaz ere zenbait aipamen
dira.
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10.9. ARIKETAK
1.- Hiru partikulatako sistema batetan, m, 2m eta 3m masadun partikulak (a,0,0),
(0,a ,0) eta (0,0,a) puntuetan finkorik kokaturik daude, solido zurrun baten
osagarriak bailiren. Lor bedi sistemari dagokion inertzi tentsorea, erreferentzi
sistema horretan. Zein da inertzi elipsoidearen ekuazioa?
2.- Lau partikulatako sistema batetan, m, 2m, 3m eta 4m masadun partikulak (a,0,0),
(0,a,0), (0,0,a) eta (a,a,a) puntuetan kokaturik daude. Lor bedi erreferentzi sistema
horretan partikula-sistemari dagokion inertzi tentsorea, partikulen multzoa solido
zurruntzat harturik. Diagonaliza bedi inertzi tentsore hori, inertzi ardatz nagusiak eta
inertzi momentu nagusiak ere lorturik.
z

10.16. irudia

10.17. irudia

3.- 10.16. irudian ageri den gainazal triangeluarrak azalera-unitateko 6dentsitatea du.
Lor bitez:
a)

Beraren inertzi tentsorea.

b)

Inertzi ardatz nagusiak.

c)

Diagonaliza bedi inertzi tentsorea.

4.- 10.17. irudiko txanponak R erradioa, M masa ditu, eta lodiera arbuiagarria. Irudian
adierazitako erreferentzi sisteman, simetri arrazoiak erabiliz,
a)

Froga bedi ezen inertzi biderkadura guztiak nuluak direla.

b)

Froga bedi ezen = IZ = /3 /2 direla.

c)

Idatz bedi inertzi tentsorea.

5.- M masadun eta lodiera arbuiagarriko xafla eliptiko baten ardatzerdi nagusiek a eta b
balio dute. Lor bitez, masa zentrutik pasatzen diren ardatz nagusiekiko beraren
inertzi momentuak.
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10.18. irudia

10.19. irudia

6.- Demagun a luzerako ertzak dituen kubo trinkoa, zeinaren dentsitatea p den. 10.18.
irudian adierazitako erreferentzi sisteman, alegia, jatorria erpin batetan jarririk eta
ardatzak ertzen norabidekoak izanik,
a)

Zeintzu dira beraren inertzi ardatz nagusiak?

b)

Zenbat balio dute inertzi momentu nagusiek?

c)

Steiner-en teorema erabiliz, lor bedi masa zentrutik pasaturik eta aurreko
sistemaren paraleloa den sistemarekiko inertzi tentsorea. Zer esan dezakegu
inertzi tentsore honetaz?

7.- Edozein eite duen xafla laun (lodiera arbuiagarria) eta zurrunaren kasuan, 10.19.
irudiko bi erreferentzi sistema aukeratu ditugu, Oxy eta O'x'y', jatorri berberarekin
baina ardatzen artean a angelua osoturik. Froga bedi, ondoko erlazioak betetzen
direla:
1 = lx„ cos2 a + 21 sin a cos a + Iyy sin2
1 „ = sin 2 a –21 sin a cos a + 1 cos2 a.
YY

xy

YY

Era berean, lor bedi 1, , , inertzi biderkaduraren adierazpena / xx ,/,,/yy eta a
direlakoen funtzioan.
8.- Aurreko problemaren emaitzak kontutan harturik, froga bedi ezen, erreferentzi
sistema batetan I„,1„ eta Iyy inertzi momentuak eta inertzi biderkadura dituen
gorputz zurrun laun baten kasuan, ardatz nagusiak lortzeko, aipaturiko ardatzak
ondoko balioa duen a angelua biratuz lor daitezkeela:

tan2a =

2/
xY

I yy - I
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10.21. irudia

10.20. irudia

9.- Demagun 10.20. irudiko zilindro trinko eta homogenoa, zeinaren dentsitateak p
balio duen. Zenbat balio du, beraren masa-zentrutik pasatzen den Ox ardatzarekiko
inertzi momentuak?
10.- Kalkula ezazu hodi zilindriko zuzen batek (hots, gainazal zilindriko batek) bere
masa-zentrutik pasatuz ardatzaren perpendikularra den ardatz batekiko duen inertzi
momentua. (10.21. irudia).

21
1

A

?

(1

1

1

y

_41 2m

10.22. irudia

1 1.- Demagun 10.22. irudiko masen banaketa, bertan adierazitako barra zurrunak masa
arbuiagarrikoak izanik.
a)

Zer masa jarri behar da A puntuan, sistema osoa estatikoki orekaturik gera
dadin?

b)

Beste masa batez, posible ote da sistema dinamikoki orekatzea?

c)

Eta bi masaz?

12.- Demagun r erradiodun eta m masadun zilindro trinko homogenoa errotatzen ari dela
R

erradiodun gainazal zilindriko baten barnean, 10.23. irudian adierazi den moduan.
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Lor bedi beraren energia zinetiko, horretarako koordenatu orokortu modura
angelua erabilirik.

10.23. irudia

10.24. irudia

10.25. irudia

13.- Lor ezazu kono trinko, homogeno eta zuzen batek bere erpinetik pasaturik
ardatzaren perpendikularra den ardatz batekiko (Ox) duen inertzi momentua (10.24.
irudia).
Halaber, lor ezazu kono baten energia zinetikoa, beraren oinarria plano batetan
errotatzen ari delarik eta zeinaren erpina finko dagoen, planoaren gainetik
oinarriaren erradioaren moduko altuerara, era horretan konoaren ardatza planoaren
paraleloa delarik (10.25. irudia).
14.- Demagun 10.26. irudiko R erradiodun eta p dentsitatea duen esfererdi trinko eta
homogenoa.
a)

Lor bedi beraren masa-zentruaren posizioa.

b)

Lor bitez masa-zentruari dagozkion inertzi ardatz nagusiak eta inertzi
momentu nagusiak.
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11. gaia
Higidura erlatiboaren dinamika.
Sistema ez-inertzialak

Bigarren gaian, Newton-en Mekanikaren oinarriak aztertzean, sistema inertzial eta ezinertzialen definizioak eman genituen. Orduan azpimarratu genuenez, Newton-en legeak
sistema inertzialei dagozkie. Hala ere, sarri erosoago izaten da, sistema ez-inertzialetan lan
egitea (Lurreko sistemaren kasuan, adibidez). Bistakoa denez, horrelakoetan ezin
ditzakegu Newton-en legeak zuzenki erabil eta, izatez, bertako emaitza eta neurketa
zinematikoak sistema inertzial batetara pasatu eta itzuli beharko genituzke, ondoren azken
sistema inertzialean Newton-en legeen bidezko azalpen dinamikoa egin ahal izateko. Hala
ere, horixe ez da fisikariek gehien erabili ohi duten ebazpidea. Oso bestela, sistema ezinertzialetan ere Newton-en bigarren legea erabiltzeko ohitura dute, baina zuzenketa batzu
eginez, hots, sistema inertzialetan eragiten ari diren indarrez gain, sistema ez-inertzialen
higiduraren arauera definituriko inertzi indarrak deritzen indar `gehigarri' batzu
kontsideraturik.
Gai honetan sistema ez-inertzialetan kontutan hartu beharreko inertzi indar horietaz
arituko gara, azken partean Lurrarekin batera doan sistema ez-inertzialaren kasuari
dagozkion zenbait higidura eta fenomeno berezi aztertuko ditugularik.
11.1. HIGIDURA ERLATIBOAREN ZINEMATIKA
9. gaian, solido zurrunaren abiadura angeluarrarekin batera, elkarrekiko biratzen ari diren
bi behatzaileren arteko erlazioa aztertu genuen, bektore baten deribatu desberdinen arteko
erlazioa prezeski kontsideraturik (ikus 9.5. atala). Hain zuzen ere, SR eta SE erreferentzi
sistemen arteko erlazioa aztertzean, edozein bektorek (G delakoak) bi sistema horietan
dituen denborarekiko deribatuak erlazionatzeko, honako emaitza lortu genuen:
_

dt
(dG)

0E

EIG`
— +coxG,
dt )OR
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non to delakoa, OR behatzaileari dagokion sistemak OE behatzailearen sistemarekiko
duen abiadura angeluarra den. Kasu hartan, solido zurrunari zegokion higidura aztertu
genuen; oraingoan, ordea, partikula baten higidura bi sistemetatik aztertzeko erabiliko
dugu aurreko adierazpena.
11.1 irudian adierazirik dauden hiru erreferentzi sistema hauek kontsideratuko ditugu:
SE sistema espazioan geldi dagoen 0 E behatzaileari dagokio; ST sistema S E
sistemarekiko paraleloki higitzen ari da, hots, translazio hutsez; SR sistemak ST
sistemaren jatorri berbera du, baina SR sistemarekiko w abiadura angeluarraz higitzen ari
da. Ohar modura, diogun ezen, Zinematikari dagokionez, ez duela zentzu gehiegirik SE
sistema espazioan `geldi' dagoela esateak, beti higidura erlatiboak hartuko bait ditugu
kontutan, baina nolanahi ere horrelaxe hitz egingo dugu lehenengo pausoan, gero
Dinamikan SE sistema hori sistema inertzial batekin identifikatzeko eta bertan Newton-en
Mekanikaren legeak zuzenki aplikatzeko.

11.1. irudia. Erabiliko ditugun hiru erreferentzi sistemen adierazpen
grafikoa.

11.1.1. Abiaduren arteko erlazioa.
Demagun P puntuan dagoen m masadun partikula puntual baten higidura aztertu nahi
dugula. Hiru sistemetan P puntuaren posizioa adierazten duten bektoreak r (SE
sisteman), r' (ST eta SR sistemetan, nahiz eta sistema bakoitzean osagai desberdinak izan)
direlarik, eta R delakoa ST eta SR sistemen jatorriak SE sisteman duen posizio-bektorea
izanik, bistakoa denez, edozein aldiunetan
r = R + r'

(11 - 2)

da. Zenbait ohar egin behar ditugu, (11-2) adierazpeneko bektoreei dagokienez. Izatez,
adierazpen hori bektoriala delarik, bertan ageri diren bektoreen osagaiak sistema
desberdinetan azal daitezke, horrela hiru ekuazio arruntetako multzo desberdinak lor

Higidura erlatiboaren dinamika. Sistema ez-inertzialak

293

ditzakegularik, guztiak baliokideak noski. Horregatik, osagaiak kontsideratzean
nahasterik egon ez dadin, espreski adieraziko dugu zein sistematako osagaietaz ari garen,
azpindize egokiak ipinirik. Bestetik, partikula higitzen ari delarik, bektore horiek
denboraren funtzioak dira. Denborari dagokionez, erlatibitate galilearrean ari garelarik,
sistema guztietan modu eta erritmo berean pasatzen dela joko dugu; alegia,

bi

gertaera

puntualen arteko denbora-tartea berbera izango da sistema guztietan,
(dt)„

= (dt)„ = (dt)„,

(11 - 3)

eta ondorioz, hiru erreferentzi sistemetako erlojuak elkarrekin sinkronizaturik egon
daitezke.
Aipaturiko baldintzetan, saia gaitezen elkarrekin erlazionatzen OE eta OR behatzaileen
neurketa zinematikoak. OE behatzaileak neurtuko duen abiadura, honako hau izango da:
v=

( dr`
dt sE

dR1 + Í drn = v +
dt )sE
dt )SE

dt i sT

(11 - 4)

Hemen V delakoa ST (edo SR) sistemaren jatorriaren abiadura da, SE sisteman neurturik.
Espreski adierazi denez, r' bektorearen aldaketa modu berean gertatuko da, osagaiei
dagokienez, SE eta ST sistemetan, zeren eta ardatzak elkarren paraleloak izanik, bektore
unitario berberak bait dituzte. Baina aldaketa hori SR sisteman azaltzeko, (11-1)
adierazpena erabili beharko dugu, hots,
v = V + — +oexr'.
dt sR

(11- 5)

Bigarren atalean ageri den bigarren gaia, izatez, OR behatzaileak neurturiko abiadura da,
v' izendatuko duguna (abiadura `erlatiboa', biraketan dagoen sistemarekiko erlatiboa,
alegia). Beraz, honelaxe erlazionatzen dira OE behatzaileak (v) eta OR behatzaileak (v')
neurturiko abiadurak:
v = V + v'+w x r'.

(11 - 6)

Ikus daitekeenez, lorturiko emaitza hau, lehenago solido zurruneko puntuen kasuan
lorturikoaren antzekoa da (ikus (9-53)), izan ere, orduko emaitza (11-6) adierazpenean
v' = 0 (solidoko puntuak geldi bait daude solidoaren sisteman) eginez lortzen bait da.
11.1.2. Azelerazioen arteko erlazioa.
Abiaduren kasuko adierazpena berriro ere denborarekiko deribatuz, OE eta 0 R
behatzaileek neurturiko azelerazioen (a eta a' hurrenez hurren) arteko erlazioa lor
dezakegu:
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( dv
dt

sE

dv
dt

d
dv '
dV
x r')] ,
+
+
dt
dt iSE
dt sE
SE
d v'\ [
+ — (coxr')] ,
= A +—
dt
dt sT
ST

(11- 7)
(11- 8)

eta, ST sistematik SR sistemara pasatzeko, (11-1) adierazpena erabiliz,
[(c/v'`
+coxv1+
dt sE

(

d`
o,)
dt , sE

dt

+cox(oexr')].

(11-9)

SR

Aurreko puntuan erabilitako notazioaren arauera, SR sistemari dagozkion neurketak
azentu batez adierazirik,
dy'
dt

a'

izango da, hau da, SR sisteman neurturiko azelerazioa (SR sistemarekiko azelerazio
`erlatiboa'), eta azkenean honelaxe eman dezakegu (11-9):
a = A+a'+(i)xr'+2coxv'+cox(coxr').

(11-11)

Esan dugunez, azenturik gabeko magnitudeak SE sisteman neurturikoak dira eta
azentudunak, SR-n neurturikoak. w bektoreak osagai berberak ditu sistema bietan, Euleren teoremaren arauera transformazio ortogonalaren bektore propioa bait da.
Zenbait liburutan, aspaldiko ohiturari jarraiturik, izen bereziaz deritze aipaturiko
azelerazioei, nahiz eta izendapen hori orokorra ez den (ez eta egokia ere, esango genuke).
Horrela SE sistema espazioko sistema `absolutua' dela jotzen delarik, a azelerazioari
azelerazio absolutua deritzo eta SR sisteman neurturiko a' delakoari, azelerazio erlatiboa.
Bestalde, solido zurrunaren zinematika aztertzean lorturiko (9-58) adierazpena kontutan
harturik, SR sisteman geldi legokeen partikulak (a' = 0, v' = 0) SE sisteman izango
lukeen azelerazioa,
aa = A+Ñxr'+oex(coxr').

(11-12)

izango litzatekeela kontutan edukirik, azelerazio horri atoi-azelerazioa deritzo (hain zuzen,
(9-58) adierazpenari dagokiona). Bertan hiru osagai kontsidera ditzakegu:
A:

SR sistemaren azelerazioari dagokio,
x r':

azelerazio angeluarraren (6) kausazkoa,

x (a.) x r'): atoi-birakeran egoteko behar den azelerazio zentripetua.
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Bestetik,
a, =2(.0x37'

(11-13)

delakoa Coriolis-en azelerazioa da, zeina efektu zinematiko modura ageri den. Edozertara,
emaniko izen horiek ez dira orokorki erabiltzen eta, berez, ez dute informazio berezirik
ematen.
11. 2 . HIGIDURA ERLATIBOAREN DINAMIKA.
SISTEMA EZ-INERTZIALAK
Aurreko atalean, elkarrekiko translazio eta biraketaz higitzen ari diren bi sistemetan
neurturiko azelerazioen arteko erlazioa zein den aztertu dugu, baina ikuspuntu zinematiko
hutsez. Ez gara arduratu ez erreferentzi sistemen izaeraz, ez azelerazioen kausetaz ere.
Oraingo atalean zehaztu egingo ditugu puntu horiek, Dinamikaren arloan abiaturik.
Dakigunez, partikulen Dinamika Newton-en printzipioen arauerakoa da (ikus 2. gaia),
baldin eta erreferentziarako sistema inertzialak (Galileo-renak) hartzen baditugu. Baina,
nola formulatuko dira Mekanikaren legeak sistema ez-inertzial batetan?
Eginiko galderari erantzun ahal izateko, aurreko atalean aipaturiko SE sistema,
inertziala dela joko dugu. Ondorioz, nabaria denez, SR sistema ez da inertziala izango,
aurrekoarekiko translaziozko azelerazioaz (A) eta biraketaz (o)) higitzen ari bait da.
SE sisteman, inertziala izaki, Newton-en bigarren legeak agintzen du, alegia, P

partikularen gainean eragiten ari den indarra F bada, orduan
F=ma

(11-14)

izango da. Ikus dezagun zein izan daitekeen OR behatzailearen planteamendua. Beronek
ere pentsa dezake bere sisteman Newton-en legea baliagarria dela, nahiz eta berea sistema
ez-inertziala izan. Zilegi ote du horrela egitea? Erantzuna baiezkoa da, baldin eta
partikularen gainean beste indar batzu ere eragiten ari direla onartzen bada. Hain zuzen,
(11-11) adierazpenean a' azelerazioa askatuz eta adierazpenaren alde biak m masaz
biderkatuz, ondoko emaitza lor dezakegu:
ma'= ma—mA—mthxr'-2mcox y'—mcox(wxr').

(11-15)

Eginiko planteamenduaren arauera, SR sistemaren neurketan lortutako a' azelerazioa,
F'= m a'

(11-16)
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indar erresultantearen eraginez Newton-en legearen bidez lortu dena dela erabaki nahi
badu, OR behatzaileak beste sistemako OE behatzaileak kontutan hartu duen F indarraz
gainera, beste `indar' batzu ere hartu beharko ditu kontutan, hots,
(11-17)

F'= F–mA–mchxr'-2moex v'–mw x(wxr').

egin beharko du. Honelatan, bada, Newton-en bigarren legea sistema inertzialetan egiten
denaren antzera erabili ahal izateko, sistema ez-inertzialetako behatzaileak kontsideratu
behar dituen indar `gehigarri' horiei inertzi indarrak deritze eta honako hauexek dira:
- –mA delakoa SR sistemaren translaziozko azelerazioaren kausaz ageri da.
- –mci) x r' biraketa-abiaduraren aldakuntzaren kausaz, hau da, SR sistemaren
azelerazio angeluarraren kausaz.
x (w x r') delako inertzi indarrari indar zentrifugoa deritzo. Indar honen
norabidea biraketa-ardatzarekiko erradiala da, kanporanzko norantzaz.
- –2mo.) x v' delakoari Coriolis-en indarra deritzo eta sistema ez-inertzialarekiko
abiadura erlatiboarekin (v') erlazionaturik dago.
Aipaturiko inertzi indar horiek, azken batez, OR behatzailearen neurketak pentsamolde
newtondarrez azaltzeko behar direnak dira. Izatez, OR behatzaileak bere sistema `geldi'
dagoela pentsa dezake eta unibertsoa berarekiko –A azelerazio linealaz eta

co abiadura

angeluarraz higitzen ari dela; hortik dator, noski, inertzi indarrak erabili beharra.
Ohar gisa, diogun ezen, inertzi indarren kontzeptua lehenengo aldiz sartu zuena
D'Alembert izan zela. Gero kontzeptu honek garrantzi handia izan zuen, XIX. mendearen
bukaera aldean Mach-ek Mekanikaren planteamenduaz eginiko kritikan eta XX.
mendearen hasiera aldean Einstein-ek Baliokidetza-Printzipioaz eginiko zehaztapenean.
11.3. HIGIDURAREN DINAMIKA LURREAN

Bizi gareneko erreferentzi sistema arrunta, Lurrarekin batera doana delarik, sistema horri
dagozkion berezitasunak zehaztea komeni zaigu. Lehenago 2. gaian eginiko azterketaren
arauera (ikus 2.4. atala), izar finkoekin loturiko erreferentzi sistema inertzialtzat harturik,
Lurrarekin loturikoa ez dela inertziala ondorioztatu dugu, batetik Eguzkiaren inguruko
higidura dela eta bestetik bere ardatzaren inguruko biraketa-higiduraren kausaz. Dena
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dela, Eguzkiaren ingurukoa alde batetara utzirik (oso eragin txikikoa bait da), lehenengo
hurbilketa batetan bere ardatzaren inguruko biraketa kontsideratuko dugu soilik gai
honetan, hots, Lurraren zentruan jatorria edukirik bere ardatzak izar finkoetara
orientaturik dituen 11.2. irudiko Oxyz sistema (2.4. ataleko S, sistema berbera)
inertzialtzat joko dugu.

11.2. irudia. Lurrarekin batera doan Ox'y':' sistema ta abiadura
angeluarraz higitzen ari da 0 xyz sistema inertzialarekiko.

11.2. irudian ageri denez, Lurrarekin batera doan Ox'y'z' sistema w abiadura
angeluarraz (bira bat eguneko eta cO = 0 kontsideratuko dugu) higitzen ari da Oxyz
sistemarekiko, biraketa-ardatza poloetatik pasatzen dena delarik. Beraz, sistema hau ez da
inertziala eta, ondorioz, Lurreko behatzaileek Newton-en legeak aplikatu nahi badituzte,
inertzi indarrak ere eduki beharko dituzte kontutan.
Edozertara, demagun behatzailea Lurreko P puntuan dagoela (, kolatitudea duen
puntuan, Ipar hemisferioan). Soma daitekeenez, P puntuko behatzaileak ez ohi du
Ox'y'z' sistema erreferentziakotzat hartuko, bere horretan behintzat, zeren, ardatzen
orientazioari dagokionez, dagoen tokian, identifikatzeko zaila gertatuko bait zaio.
Normalena, puntuko bertikala, plano meridianoko lerroa eta paraleloaren lerroa hiru
ardatz cartesiar modura hartzea izango da. Baina zein da, izatez, bertikalaren norabidea?
Arazo hori aztertzeko, puntuko grabitate `eraginkorra' zein den zehaztu beharko dugu
aldez aurretik.
11.3.1. Grabitate eraginkorra Lurrean.
Bertikalaren norabidea operazionalki definitzeko, plomua erabili ohi da. Plomua
pendulu baten muturrean geldi dagoen masa besterik ez da. Beraz, plomuaren abiadura eta
azelerazio erlatiboak (Lurrarekikoak) nuluak dira, v' = 0, a' = 0, eta lehenagoko (11-15)
erabilirik,

298

a)
11.3. irudia. Lurreko sisteman kontsideratu behar diren indarrak.
a) //plano meridianoan. b) Espazioko adierazpena.

0 =F–mo.)x(o.)xr'),
non F = ma delakoa sistema inertzialetik neurturiko indarra den. Hau da, F indarra
Lurrak partikulari egiten dion erakarpen grabitatorioaren (G) eta sokaren tentsioaren (T)
batura da (ikus 11.3. irudia). Eta (11-18) adierazpenean ageri den beste indarra,
–mcox(coxr'),

(11-19)

indar zentrifugoa da, Lurreko sistema ez-inertzialean kontutan hartu beharrekoa. Dena
den, Lurreko sisteman P puntuan dagoen behatzaileak, sokaren tentsioak puntu horretako
indar grabitatorioa (beraren ustez `benetako grabitatea') orekatzen duela kontsideratzen
du, hots,
T+mg=O,

(11 - 20)

eta horrek definitzen du `bertikalaren' norabidea, plomuaren norabidea hain zuzen.
Alegia, puntuko bertikala grabitate eraginkorraren norabidea da,
mg=G+f,

(11-21)

delarik, hau da, grabitate eraginkorra Lurraren erakarpen grabitatorioaren eta indar
zentrifugoaren baturaz lortzen da. Labur esanda, Lurra esferikotzat harturik ere
(lehenengo mailako hurbilketan horrelaxe egin ohi da), indar grabitatorio eraginkorraren
norabidea pixka bat aldendurik dago Lurraren erradioarenetik. Gu bizi garen latitudean,
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G/m 980 cm/s2 eta flm 3 cm/s2 direlarik, a angelua oso txikia dela dakusagu.
Aurreko zehaztapenak egin ondoren, hemendik aurrera erreferentzi modura erabiliko
dugun Oxyz (Lurreko sistema ez-inertziala P puntuan) sistemaren ardatzak honelaxe
definituko ditugu: Oz ardatzak bertikalaren norabidea du; Ox ardatza, aurrekoaren
perpendikularra da II plano meridianoan; Oy ardatza, beste bien ortogonala izanik, P
puntutik pasatzen den lerro paraleloaren (Lurraren `zirkulu paraleloa') tangentea da (ikus
11.3.b irudia). Bistakoa denez, Ox eta Oy ardatzek P puntuko plano horizontala definitzen
dute. Dena dela, gure latitudean << 2, dela kontutan harturik, a hori arbuiatu egingo
dugu hurrengo kalkuluetan, bertikalaren definizioan kolatitudea soilik erabilirik, hots,
hurbilketa eginez, bertikalak Lurraren erradioaren norabidea duela kontsideratuko dugu.
Horrela eginiko kalkulu hurbilduek nahiko emaitza onak ematen dituzte.
11.3.2. Higidura askea Lurrean.
Ikusitako ataleko hurbilketak kontutan harturik, 11.3.b irudia 11.4. irudian ageri den
modura aurkeztuko dugu, a angelua arbuiaturik. Baldintza horietan, demagun m
masadun puntu materiala higitzen ari dela eguratsean (marruskaduraren efekturik ez dugu
kontsideratuko).
(11-15) adierazpena kasu honetarako egokiturik, OR behatzaileak kontutan hartu
beharreko indarrak, honako hauek izango dira:
ma=G –mwx(coxR)–mwx(coxr)– 2mcoxv.

(11- 22)

Ohar modura diogun ezen, oraingo notazioan azentuak kendu ditugula, ardatzen
berrizendapena egin bait dugu.

11.4. irudia. P puntuaren koordenatuak Lurreko sistema lokalean.

Lehenengo hiru gaiak lehenago aipaturiko grabitate eraginkorrari dagozkio, hau da,
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mg=G-moexkox(R+r)1,

(11- 23)

hemen r << R dela jo dezakegularik, higidura lokala kontsideraturik (kontutan har, R
hori Lurraren erradioari dagokiola). Beraz, azkenean honelaxe azaldu ahal dugu SR
sistemako koordenatuetan OR behatzailearen sisteman neurtuko den azelerazioa:
a = g +2vx o),

(11 - 24)

non g G/m den. Magnitude hauek osagaietan emanik,
a =.3A+5;j+k,

(11- 25)

g = -gk,

(11- 26)

v =.fl+52j+±k,

(11-27)

= -oisin2A + o)cos2., k,

(11- 28)

azelerazioaren hiru osagaiak honako hauek dira:
= 2 co5;cosÃ,

(11- 29a)

j; = -2 co±sin- 2 coiccos,

(11- 29b)

Ï= -g+ 2 oij,sin2.-

(11- 29c)

Hiru ekuazio diferentzial hauek dira, puntu aske batek Lurrean edukiko duen higidura
definitzen dutenak.
Aurreko hiru ekuazioetan ez dugu inolako loturarik kontsideratu, ez inolako hasierako
baldintzarik jarri. Horrelakoak kontutan hartzean, murriztu egingo ditugu higitzeko
posibilitateak, zenbait baldintza konkretu ezartzen bait dira. Hain zuzen, hurrengo ataletan
horrelako kasuak aztertuko ditugu.
11.3.3. Plano horizontalaren gaineko higidura Lurrean.
Haize-korronte nagusiak. Itsas korronte nagusiak.
Lurreko higiduren artean interes berezia du plano horizontalean gertatzen den
higidurak. Zer esanik ez, horrela izan dadin, partikula planoan iraun eraziko duen lotura
batek egon behar du, alegia, planoaren perpendikularra den norabidean, indar normal
batek egon behar du (N), zeinak bai grabitatearen eragina (mg) eta bai Coriolis-en
indarrak norabide bertikalean duen osagaia orekatuko dituen. Laburki esanda, higidurari
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dagokionez, (11-24) adierazpeneko azelerazioan, 2v x w gaiak plano horizontalean (avy)
dituen osagaiak soilik eduki beharko ditugu kontutan; Oz norabidean daukana eta
grabitatearena anulatu egingo dira lotura-indarraren eraginez. Nahi izanez gero, beraz,
(11-29a) eta (11-29b) adierazpenak aztertuko ditugu soilik, = 0 eginik.
Bistakoa denez, Coriolis-en indarraren efektua nabaria izango da, modu horretan
Lurreko sistema hori ez-inertziala dela nabariki agertuko delarik. Baina zertan datza efektu
hori? Hara! Lurreko sistema inertziala balitz (0) = 0 balitz), plano horizontalaren edozein
norabidetan bultzaturiko partikulak, ibilbide zuzena izango luke, beraren gainean inolako
indar erresultanterik eragingo ez bait luke, norabide bertikalekoak orekaturik bait daude).
Ikus dezagun, ordea, gauzak beste modu batetara gertatzen direla, hasierako aldiunean
puntu kardinaletarako norabideak dituzten abiadurak emanik.
- Iparralderantz bultzaturik, hots, v o = –vi izanik. Baldintza hauetan,
a = 2v xo)= 2vcocos2, j,

(11- 30)

alegia, partikula ekialderantz desbideratuko da.
- Hasierako abiadura hegoalderanzkoa bada, v„ = vi,
a = –2v wcos 2, j,

(11-31)

hots, mendebalderantz desbideratuko da.
- Ekialderantz doanean, v o = vj,
a =2 v wcoU i +2v wsin2A,

(11 - 32)

hau da, hegoalderantz eta gorantz desbideratzeko joera du. Dena den, hasieran esan
dugunez, plano horizontaleko lotura-indarrak norabide bertikaleko osagaia
deusezteko behar den azelerazioa sortuko du, denetara azelerazio bertikala anulatuz.
- Mendebalderantz doanean, v„ = –vj,
a =– 2 v wcos, i –2v wsin,k,

(11- 33)

Beraz, kasu honetan iparralderantz eta beherantz desbideratuko litzateke, plano
horizontalean egotera beharturik ez balego.
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Denetara atera dezakegun ondorioa, honako hau da: Ipar Hemisferioko puntuei
dagokienez, plano horizontalean higitzen ari diren partikula guztiak eskuinetarantz
desbideratzen dira etengabe, Coriolis-en indarraren eraginez (ikus 11.5 irudia).

11.5. irudia. lpar Hemisferioko higidura horizontalak eskuinetarantz
desbideratzen dira.

Hego Hemisferioan gauzak alderantziz gertatzen dira, bektoreak bertikalaren
norabidean duen osagaia negatiboa bait da. Ondorioz, higidura horizontal guztiak
ezkerretarantz desbideratzen dira, 11.6 irudian ageri denez.

plano ekuatoriala

11.6. irudia. Hego Hemisferioko puntuetan, higidura horizontalak
ezkerretarantz desbideratzen dira Conolis-en indarraren eraginez.

Higidura horizontalean Coriolis-en indarrak duen eraginaren kausaz, ondorio bitxiak
behatu dira. Adibidez, Ipar Hemisferioko ibaien eskuin ertzak ezkerrekoak baino higadura
gehiago jasaten du orohar. Modu berean, trenbide bikoitzen kasuan, alegia, trenek beti
norantza berean zirkulatzen dutenekoan, eskuin aldeko erraila ezkerrekoa baino gehiago
higatzen dela behatu da, orohar noski. Zer esanik ez, Coriolis-en efektu hau oso kontutan
hartu beharrekoa izango da ibilbide eta denbora luzeko higiduren kasuan, hala nola,
projektil, misil edota hegazkinen kasuan; baina hemen ez gara arazo horietaz arduratuko.
Edozertara, aurreko aipamen bitxiek baino askoz ere garrantzi handiagoa du, Coriolisen indarrak haize eta itsas korronteetan duen eragina. Izan ere, eguratsean eta itsasoan
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dauden partikulen kasuan, azelerazio horiek, txikiak izan arren, denbora Iuzez etengabe
eragiten ari direnez, oso efektu nabarmenak izaten bait dituzte. Hemen efektu horiek
modu kualitatiboan aipatuko ditugu bi maila desberdinetan.
Lehenengo maila batetan, maila lokal samarrean, zikloi eta antizikloien egitura
daukagu. Has gaitezen antizikloioekin. Berauek eguratsean dauden presio handiko
eskualdeak dira; erdikaldean presio handiena, eta kanpokalderantz joatean gero eta presio
txikiagoa. Ondorioz, aireak barrutik kanporantz joateko joera du. Ipar Hemisferioan
gaudelarik, hasieran erradialki higitu diren partikulak eskuinetarantz desbideratuko dira
eta, bidea luzea denez, korronte zentrukideak sortuko dira, eskuinetaranzkoak, presio
handiko erdigunearen inguruan. Horrela, presio desberdineko eskualdeak sortzen dira
presio handiko puntuaren inguruan, aireak erlojuen orratzen antzera biraketa egiten
duelarik goitik ikusita, eta barrukaldeko presioaren pantaila modura jokaturik (ikus 11.7.a
irudia). Zikloien kasua guztiz alderantzizkoa. Berauetan, presio txikiko eskualdeak izanik,
aireak barrura sartzeko joera du eta, Coriolis-en indarraren eraginez, azkenean, erlojuen
orratzen aurkako norantzadun zirkulazioa sortzen da 11.7.b irudian ageri den bezala.

11.7. irudia. lpar Hemisferioko antizikloi eta zikloien egitura orokorra.

Esan gabe doa, Hego Hemisferioan gauzak alderantziz gertatzen direla, antizikloi eta
zikloien zirkulazio-norantza alderantzizkoa delarik. Bestalde, bertako latitudearen balioa
tartean, zona tropikaletan beste berezitasun batzu ditu Coriolis-en indarraren eraginak,
hemen aipatuko ez ditugunak.
Maila orokorrago batetan, eguratseko haize-korronte nagusien egitura zein den aipa
dezakegu. Horretarako eguratsaren banaketa orokorretik abiatu behar dugu. 11.8.a
irudian ageri denez, hemisferio bakoitzean hiru `gela' edo kutxatan bana daiteke
atmosfera, meteorologiari dagozkion haizeei dagokienez, lehenengo hurbilketa batetan.
Gela horien egitura William Ferrel-ek susmatu zuen XIX. mendean, zirkulazio
orokorraren araupena finkaturik. Dena den, bai hodeiei zein lurrazaleko haizeei
dagokienez, gela horien beheko partea da interesatzen zaiguna.
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11.8. irudia. Hiru gela nagusien egitura orokorra. a) Bi
hemisferioetako hiru gelak. b) Gainazaleko haize nagusien sorrerako
joera, mapa `zabaldu' eskematikoan adierazirik.

Gelen arteko banaketari dagozkion latitudeak aldatuz doaz urtaroetan zehar, Lurraren
eskualde desberdinen beroketaren ondorioz, eta Lurrak ekliptikan duen posizioaren
arauera, baina oro har, batezbeste ekuatorearen, tropikoen, zirkulu polarren eta poloen
inguruetan koka daitezke, gutxi gorabehera. Gauzak horrela, Lurraren mapa zabaldua
kontsideratzean (hots, 11.8.b irudia), Coriolis-en indarraren eraginez, fenomeno
meteorologikoak gidatzen dituzten haize-korronte nagusien egitura irudi horretan ageri
den erakoa da. 11.9. irudian Lurreko haize-korronte nagusiak ageri dira.
polarr
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11.9. irudia. Lurreko haize-korronte nagusien egitura orokorra.

Ikus daitekeenez, gure latitudeko haize-korronte nagusiak Hego Mendebaldetikoak
dira eta berau oso kontutan hartzen dute meteorologoek beren iragarpenak egiteko orduan.
Tropikoen artean Ipar Ekialdetikoak dira eta haize alisioak deritze, aintzinako belauntzien
bidaietarako oso garrantzizkoak zirenak.
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11.10. irudia. Itsas korronte nagusiak.

Itsasoan ere antzeko zerbait gertatzen da. Beroketaren desberdintasunen kausaz
(gradiente termikoaren kausaz) abiatutako itsas korronteak sortzean, Coriolis-en
indarraren eraginez, korronte horien desbideraketa gertatzen da, Ipar eta Hego
Hemisferioetan alderantzizko norantzazko korronteak sorturik.
11.3.4. Gorputzen erorketa grabitatearen eraginpean.
Puntu aske baten erorketa aztertzeko, higidura askearen kasurako lehenago lorturiko
(11-29) ekuazioak erabiliko ditugu, hasierako baldintza konkretuak jarriz. Erorketa
arrunta aztertu nahi dugularik (airearen marruskadura arbuiatu egingo dugu, hots, hutsean
erortzen ari dela joko dugu), partikula hori h altueratik eta hasierako abiadurarik gabe
askatu dugula kontsideratuko dugu. Hau da, hasierako baldintza hauek jarri ditugula

o

onartuko dugu, t denean,

o

o 0

x, = y, = 0, z = h, Y = y = = 0,

(11 - 34)

eta bestalde, ibilbidea Lurraren tamainarekin konparaturik labur samarra izango delarik,
(11-29)-ko g, w eta konstantetzat hartuko ditugu.
Aipaturiko baldintzetan, (11-29) ekuazioak integratu egingo ditugu, dt faktoreaz
biderkatu ondoren, hots,
(11 - 35a)

f.:dt =
o

S

J

dt = –2 co sin 2, fto dt – 2 w cos fto jcdt,

£ Ïdt = –gldto + 2 co sin 2, or

dt ,

(11- 35b)
(11- 35c)
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lehenengo ordenako ekuazio diferentzial hauek lorturik:
=
= 2h cosinÃ, –

o)cos2.)y,

(11- 36a)

cosin4z –(2 cocos4x,

= –gt+(2cosin4y.

(11- 36b)
(11- 36c)

Lehenengo integrazio honetan argi ikus daitezke Coriolis-en indarraren ondorioak.
Izan ere, Fisika Orokorreko liburuetan normalean egin ohi den azterketa hurbilduan,
inertzialtzat hartzen da Lurreko sistema, eta orduan ez ohi da kontutan hartzen Coriolis-en
indarra, ondorioz (11-36) ekuazioak lortu ordez,
, y= 0,

= –gt

(11- 37)

ekuazioak lortzen direlarik. Bistan dagoenez, (11-36) ekuazioetako hurbilketan Lurraren
abiadura angeluarra duten gaiak ageri dira; eta co= 0 egitean, (11-37) ekuazioak lor
daitezke, noski.
Geure azterketarekin aurrera eginez, ikus dezagun zer gertatuko den, (11-36)
ekuazioak dt faktoreaz biderkatuz eta hasierako baldintzen arauera integratuz. Esandakoa
buruturik, beste ekuazio hauek lortuko ditugu:
x =2cocosÄ, ydt,

(11-38a)

y= (2cohsinijt-2cosin2,f zdt– 2cocosf txdt,
,
z–h=--gt + 2 cosinÁlydt.
2

(II- 38b)
(11- 38c)

Ikus daitekeenez, sistema honetako soluzioak lortu ahal izateko, soluzioa ezagutu beharko
genuke aldez aurretik. Horregatik, beraren soluzio hurbilduak lortzeko, metodo iteratiboa
erabiliko dugu. Azken batez, berrelikadurazko sistema baten erara egingo dugu, hurrengo
eskeman ageri den modura:

hasierako
soluzio bat

Ekuaziosistema

lorturiko erantzuna

erantzuna
—
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Beraz, prozesu honi ekingo diogu behin eta berriro:
- Hasteko, soluzio bat aurrepentsatu eta sistemaren eskuinaldeko atalean sartuko
dugu.
- Sarturiko soluzioaren bidez eskuinaldeko integralak ebatzirik, ezkerraldeko
ataletan soluzio berria lortuko dugu.
Lorturiko soluzioa berriro ere ekuazio-sistemaren eskuinaldeko ataletan sarturik,
beste soluzio egokiago bat lortuko dugu, hurbilketa hobatuz.
Horrela, nahi adina bider errepika dezakegu prozesua.
Azalduriko lan-eskeman adierazitako bigizta zenbat eta gehiagotan burutu, are
hurbilketa hobea lortuko dugu. Egin dezagun, bada, kalkulua.
Lehehengo hurbilketa. Hasteko, problemarekin zerikusirik duen soluzio bat
aukeratu beharko dugu, noski. Beraz, adibidez, erabil ditzagun hasierako baldintzak,
hots, x=y= 0, z = h, berauek soluzio bait dira, aldiune batetan bederen. Balio hauek
(11-38) sistemaren eskuinaldeko integraletan sarturik, ondoko emaitza hauek lortuko
ditugu:
x=0,

(11- 39a)

y = 0,
1 ,
z = h — — gt .
2

(11- 39b)
(11- 39c)

Izatez, hauxe da, Fisika Orokorreko textuetan erabili ohi den hurbilketa, Lurra sistema
inertzialtzat harturik lortzen den emaitza berbera delarik.
Bigarren hurbilketa. Oraingoan (11-39) emaitzak erabiliko ditugu (11-38)-ko
eskuinaldeko integraletan, emaitza hauek lortuko ditugularik:
x=0,
1

.

y=(—cogsm2, t 3 ,
3
1 2
z = h — — gt .
2

(11 - 40a)
(11- 40b)
(11- 40c)

Ikus daitekeenez, hurbilketa honetan partikularen desbideraketa bat ageri da jadanik,
bertikalari dagokionez, y  0 bait da. Txikia da, co-ren proportzionala izaki, baina
denborarekin handituz doa (t3 ) eta neurgarria egin daiteke.
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Hirugarren hurbilketa. Bigarren hurbilketako soluzioa erabilirik, emaitza hau
lortuko dugu:
1
-- co gsin2Ã, t 4 ,
x = ( 12
(1
y = — cogsin2, t3,
n3
( 1
1

z h — — gt2 + — CO 2 gsin 2

t4

2

Hemen x norabidean ere desbideraketa agiri da, baina, Lurraren biraketari dagokionez,
bigarren ordenako gaia da (c0 2 ); beraz, oso txikia. Denbora handia izatean soilik egingo
da somagarria, baina horrek altuera oso handitik erortzea esan nahiko luke.
Dena den, co abiadura angeluarra oso txikia izanik (bira bat eguneko, hots,
7.27 x 10-5 s-1 ), hurbilketa perturbatibo honetan, kasu bakoitzean co duten gaien kasuan
lehenengo ordena ez-nuluko gaiak kontsideratuko ditugu soilik. Beraz, aurreko emaitzak
honelaxe eman ditzakegu:
(11— 42a)

—CO 2 g sin 2.1 )t 4 + 0(col,

x =( 12

,
1
y = —CO gsm Ajt 3 +0(c02),

(11— 42b)

n3

1
2

z = h— — g t2 +

(11— 42c)

0(c02).

I

ekialderantz eta
hegoalderantz

11.11. irudia. Ipar Hemisferioan hasieran bertikalki erortzen hasten
diren gorputzak ekialderantz eta hegoalderantz desbideratzen dira.

Honelatan, bada, Ipar Hemisferioan gaudelarik, gorputzak erortzean desbideratu egiten
dira bertikaletik, batez ere ekialderantz (y oc w), eta maila txikiagoan hegoalderantz ere
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(x (o 2 ). Efektu hori intuitiboki ere susma daiteke, 11.11. irudian adierazirik dagoen
bezala.
Irudian ageri den bezala, erortzen hasi aurretik partikula geldi dagoen bitartean,
Lurrarekin batera higitzen da. Lurra biraka dabilela, atoitu egiten du gorputza, zirkulu
paraleloaren tangentea den abiadura batez. Baina zenbat eta puntua altuago egon, atoiabiadura hori handiagoa da, beraren modulua posizioari dagokion erradioaren
proportzionala bait da. Hots, A goiko puntuari dagokion atoi-abiadura B behekoari
dagokiona baino handiagoa denez, erortzen ari den bitartean puntu materiala aurreratu
egingo zaio ekialderantz behekoari (eta baita hegoalderantz ere, tangentearen
efektuagatik).
11.4. FOUCAULT-EN PENDULUA
Jarraian egingo duguna, izatez, pendulu sinplearen azterketa sakonagoa baino ez da
(berez, pendulu esferikoa, launa izan ordez), Lurraren biraketaren kausaz egin beharreko
zuzenketak gehiturik, eta hori co abiaduraren lehenengo ordena ez-nuluko gaiak gorderik.
Edozertara, egingo dugun azterketa hurbilduaren helburua kualitatiboa da lehenik,
penduluaren jokamoldea bera ulertu ahal izateko, eta bigarrenik, kuantitatiboa,
fenomenoaren tamaina fmkatu ahal izateko, nahiz eta kasu honetan emaitza hurbilduarekin
konformatuko garen. Dena den, azterketa egin baino lehenago, pendulu honi buruzko
ohar historiko laburra egingo dugu.
Jean Bernard Uon Foucault (1819-1868) frantziar fisikaria konturatu egin zen ezen,
Lurra biratzen egon arren, pendulu handi batek bere oszilazio-planoan oszilatzen irauteko
joera izan beharko zuela; ondorioz, Lurreko puntu finko batetan, itxuraz, oszilazio
planoaren etengabeko biraketa agertu behar zen, alegia, Lurreko behatzaileek efektu hori
ikusi egin behar zuten. Bere experimentua burutu ahal izateko, Napoleon II.aren babesa
lortu zuen eta horrela Le Panthon izeneko elizaren gangaren erditik 28 kg inguruko
burdinazko bola bat zintzilikatu zuen 70 m inguruko altzairuzko soka batez. Bolak iltze
bat zeukan behekaldean eta marka bat egiten zuen joan-etorri bakoitzean, lurrean
sakabanaturik zegoen hareazko koroa zirkular baten gainean. 17 s-tako periodo batez
oszilatzen hasi zen eta, polikiro, oszilazio-planoa Paris-eko latitudeari zegokion norantzan
eta neurrian biratzen hasi zen. 1851. urtea zen. Lehenengo aldiz, Lurraren biraketari
buruzko ebidentzia experimentala lortu zen, Lurrean eginiko experimentu baten bidez;
hortik dator beraren garrantzi historikoa.
11.12 irudian ageri da eskematikoki penduluaren izaera. Koordenatuei dagokienez,
aurreko puntuetan onarturiko hurbilketa berberak eginik, SR sistema ez-inertzialean
gainazal esferikoan higi daitekeen penduluaren dinamika aztertuko dugu. Bertan, sokaren
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11.12. irudia. Foucault-en pendulua.

tentsioaz gain, T, OR behatzailearen ikuspuntutiko grabitatea (non Lurraren erakarpena
eta indar zentrifugoa sartuko ditugun, hots, grabitate eraginkorra), eta Coriolis-en indarra
kontsideratu behar ditugu, hau da:
ma=T+mg+2mvx(o.

(11- 43)

Adierazpen honetako gaiak SR sistemako osagaietan idatzirik,
x
y.
1z
T=—T—I—T—j+T
k,
1
1
1

(11- 44)

g = —gk,

(11- 45)

v=ii+j)j+ik,

(11- 46)

a=Xi+jij+i'k,

(11- 47)

w = —cosin,i+cocosÄ.k,

(11-48)

azkenean (11-43) ekuazioaren hiru osagaiak era honetara azal ditzakegu:
+2m0)Scos2.,
mj;=—TX-2mco(.kcos2,+Zsin2,),
1
1z
mg+ 2mw5)sin2..

(11- 49a)
(11- 49b)
(11- 49c)

Horiexek dira A puntuaren higidura-ekuazioak (marruskadura kontsideratu gabe, noski).
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Ikus daitekeenez, hiru ekuazio diferentzial eta lau ezezagun (x, y, z eta T), lotura-indarra
(T) ez bait dugu ezagun, higidura ezagutu aurretik behintzat. Falta zaigun ekuazioa A

puntuaren lotura-ekuazioa da. Soka zurruna dela jorik, honako ekuazioa bete behar da:
X2 +

y 2 + (/ — Z) 2 = / 2 .

(11- 50)

Beraz, problema planteatzean eginiko sinplifikazioen mugen barnean, (11-49) eta (11-50)
dira A puntuaren dinamika zehazten duten ekuazioak, jarraian ebatziko ditugunak.
Ekuazio-sistema horren ebazpen analitikoa zailegia denez, zenbait hurbilketa egingo
ditugu, eman beharreko pauso batzu azaldurik, soluzio analitiko hurbildua eman baino
lehenago. Lehenik eta behin, pendulua praktikan oso luzea izango denez, eta oszilazioen
anplitudea luzerarekin konparaturik txiki samarra, z koordenatuaren aldaketa oso txikia
izango da eta, x eta y koordenatuen aldaketarekin konparaturik arbuiagarria, A puntua iaia plano horizontal batetan higituko delarik. Beraz, lehenengo hurbilketa batez
l—z

1 eta z = = = 0

1

(11-51)

har ditzakegu, orduan lehenengo hiru ekuazioak honelaxe geratuko zaizkigularik:
+2mcoYcos2..,

(11- 52a)

2mwicosÄ,

(11- 52b)

0 = T—mg+2mcoj,sin2,.

(11- 52c)

mY =

Oraingoan T tentsioa aska dezakegu, (11-52c) erabiliz. Beste bietan ordezkaturik,
berrodenaketaren ondoren ondoko bi ekuazioak lortuko ditugu:
g
x=--x+
1
g
ji=
y+
1

2co . .
1
2 0)

xysin, + 2 coj)cosA„
.

1

(11- 53a)
(11- 53b)

Erlazio hauen ebazpena ere oso zaila da oraindik, nagusiki x y eta y .5) gaien kausaz.
Nolanahi ere, x11 eta y/l txikiak izanik, bigarren ataleko bigarren gai horiek arbuiatu
egin ditzakegu hirugarren gaiekin konparaturik; hots, hurbilketa modura
x
y
— «1, — « 1
1

(11 - 54)
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onarturik (were oso txikia izanik), gai horiek kendurik, ondoko erara emango ditugu (1153) ekuazioak:
wcos45,,

(11 - 55a)

--y –(2 wcos2,).

(11- 55b)

= --x

Dena den, kontuz ibili behar da hurbilketa hauekin, zeren eta zenbait kasutan,
parametroen balioen arauera, emaitza okerretara eraman bait gaitzakete. Nolanahi ere,
eginiko hurbilketak egokiak direla jorik, (11-55) ekuazio-sistema ebaztera saiatuko gara.
Ondoko notazio-aldaketa eginez,
k2 = g ,
1

(11- 56)

= co cos

non k eta a konstanteak diren, koefiziente konstantedun ekuazio lineal eta homogenoen
sistema hau dugu:
.-2otY-Ek2 x=0,

(11- 57a)

j;1-2cxX+k 2 y =0.

(11 - 57b)

Sistema hau metodo arruntaz ebatz daiteke (ikus, adibidez, 12. eta 15. gaiak). Hemen ez
dugu xehetasunik agertuko, besterik gabe emaitzak zuzenean emanik. Horretarako,
higiduraren hasierako baldintzak finkatu behar ditugu. Demagun, ba, t = 0 hasierako
aldiunean
x=0, X =0, y= A,

=0

(11- 58)

direla, hots, pendulua y ardatzeko puntu batetik (A anplitudea) abiadurarik gabe askatu
dugula. Baldintza horietan, eta kalkuluetan hemen aipatuko ez ditugun beste zenbait
hurbilketa eginik, azkenean ondoko emaitza lortuko dugu:
sin[(co cos

t] ,

cos[(co cos À,)t],

Hauexek dira, beraz, Foucault-en penduluak plano horizontalean duen higiduraren
adierazpenak. Azter dezagun berorien esangura, higidura nolakoa den ulertu ahal izateko.
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Ikus daitekeenez, `oszilazio' bi ageri dira batera, baina oso maiztasun angeluar
desberdinetakoak.

— » cw cos

(11- 60)

delarik, lehenengoari dagokion periodoa bigarrenari dagokiona baino askoz ere txikiagoa
da eta, ondorioz, lehengoaren oszilazio oso baten bitartean bigarrenaren balioa
konstantetzat har dezakegu. Alegia, penduluaren oszilazioak hauexek izango dira:
r
x = {Asin[(cocos4t1}cos

n
gt
—
,
1i

r
g tj,
y = {Acos[(cocos4tilcos —
1

(11- 61a)
(11- 61b)

Horren arauera, Oxy planoan penduluak duen oszilazioaren anplitudea, A da, zeren
sin 2 [(co cos ti + A2 cos2 [(cocos ti = A2(11- 62)
bait da eta oszilazio horren maiztasun angeluarra eta periodoa

co, = 1 eta P = 27z

l

(11- 63)

dira hurrenez hurren, pendulu sinplearen kasuan bezala, noski.
Hala ere, pendulu osoaren oszilazioa gertatzen deneko plano bertikalari dagokionez,
oso gauza interesgarria da, Foucault-en pendulua aztertzera eraman gaituena hain zuzen.
Izan ere, bai x zein y koordenatuen anplitudeak, hots,
Asin[(wcos4t] eta Acos[(wcosijt],

(11 - 64)

w, = wcosÅ,

(11-65)

oszilatzen ari dira,

balio duen maiztasun angeluarraz. Hau da, oszilazioaren plano bertikala etengabe biratzen
ari da, t aldiunerako hasierako posiziotik

314

a=

(cocos4t

(11- 66)

angelua biraturik, 11.13a irudian adierazi denez.

b)
11.13. irudia. a) Foucault-en penduluaren oszilazio-planoaren
biraketa. b) Penduluaren higidura plano horizontalean.

Egun osoan oszilazio-planoak izango duen biraketa,
aE = on,cosÅ, = 2 rtcos/1

(11- 67)

da, zeren egun osoan Lurrak bira osoa egiten bait du (hots, cot, = 2/c) bere ardatzaren
inguruan. Ikus daitekeenez, Foucault-en penduluaren biraketa kolatitudearen funtzioa da:
Ipar Poloan bira osoa emango luke egunean = 0 bait da bertan) eta Ekuatorean ez luke
biraketarik izango
= TE/2).
Atal honen hasieran esan dugunez, Foucault-en penduluak garrantzia izan zuen
Fisikaren historiaren barnean, eta horregatik Fisika Orokorreko ikasliburu askotan
aipatzen den experimentua da, eta, zer esanik ez, Fisikaren Historiari buruzkoetan.
Bestalde, estetikoki oso ikusgarria denez, hainbeste unbertsitatetan eta zientziaren
museotan ere antzeko penduluak eraiki dira. Kasurako, guregandik hurbil, Euskal
Herriko Unibertsitateak Leioan duen Biblioteka Orokorraren eraikuntzaren atari ondoan
holako bat eraiki dute Fisika Teorikoa eta Zientziaren Historiaren Sailekoek, Martin Rivas
irakasleak zuzenduriko projektuaren arauera. Benetan tamainu handiko pendulua da, 30 m
luze, muturrean duen burdinazko masak 130 kg-tako pisua duelarik. Eusten dion haria
altzairuzkoa da, denetara 6 mm-tako diametroduna, hari finagoez kordondua. Oszilazioen
periodoaren balioa 10.45 s-takoa da, eta dagoen latitudean dagoelarik, beraren
oszilazioaren planoak 10.18°-tako biraketa egiten du orduoro.
Marruskacluraren eraginez galtzen dnen energia orekatzeko, goiko euste-puntuaren
inguruan bultzada egokiak ematen dizkion elektroiman batez baliatzen da. Horrela
etengabe egon daiteke oszilatzen, gelditu gabe. Bestalde, behekaldeko zoluan argi batzu
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daude, zirkularki jarririk (32 denetara), pendulua beren gainetik pasatzean biztu egiten
direlarik, eta horrela oszilazio-planoaren biraketa grafikoki `ikus' daitekeelarik. Hurrengo
argazkian Leioako pendulu horren behekaldeko aldea ageri da.

Leioa-ko Bibliotekako Foucault-en pendulua. Aurrean ageri dena,
Martin Rivas irakaslea da, penduluaren projektuaren arduraduna
(Elhuyar taldeak emaniko argazkia).

316

11.5. ARIKETAK
1.- m masadun partikula horma batetara loturik dago k konstante berreskuratzailedun
malguki baten bidez. Horma hori higikorra da eta cw maiztasun angeluarraz eta A
anplitudeaz higitzen ari da aurrera eta atzera. Ebatz bitez higidura-ekuazioak, baina
horman kokaturiko erreferentzi sisteman.
2.- Partikula bat jatorrirantz zuzenduriko F = –kr indarraren eraginpean higitzen ari da
Oxy planoan. Oz ardatzarekiko w abiadura angeluarraz higitzen ari den erreferentzi

sistema kontutan harturik, non w-ren balioa indar zentrifugoak F indarra anulatu
dezan aukeratu den, aurki bitez partikularen higidura posibleak, higidura-ekuazioak
sistema horretan ebatziz.
3.- m masadun pilota Lurraren gainazaleko plano horizontal batetan marruskadurarik
gabe labaintzen ari da. Froga ezazu pilotaren higidura eta puntu tangentearen
hurbiltasunean higitzen ari den Foucault-en penduluaren higidura parekoak direla.
4.-

a distantziaz banaturik dauden eta M masa eta R erradioa duten bi planeta, indar

grabitatorioaren eraginpean, bata bestearekiko zirkunferentziak osoturik higitzen ari
dira. Aurki bedi suziri bati eman behar zaion abiadura minimoa (erlatiboa), planeta
batetatik ihes eginik besteraino iritsi ahal izateko. Lorturiko abiadura planeten
abiadura kontutan hartu gabe lortzen den abiadura minimoa baino handiagoa dela
frogatu behar da.
5.- Zeintzu arrazoiengatik da, poloetan dugun grabitatearen azelerazioa ekuatorean
duguna baino handiagoa? Eztabaida bedi erantzuna.
6.- Harri bat bertikalki gorantz jaurtikiz gero, hasierako puntura eroriko al da? Azal bedi
prozesu osoa kualitatiboki, airearen marruskadura arbuiaturik.
7.- Nola aplikatuko ditu dinamikaren ekuazioak, feriako zaldiko-maldikoetan biraka
dagoen behatzaileak? Kasurako, gorputzen erorketa aztertu.
8.- Hasieran pausagunean h altueran zegoen gorputza, Lurraren gainazaleraino jausi da.
a) Aurki bedi Coriolis-en indarra denboraren arauera, lehenengo hurbilketa
batetan Coriolis-en indar horrek higidurari dagokionez eragin arbuiagarria
duela suposatuz. Arbuia bedi, halaber, airearen marruskadura, eta g
azelerazioa konstantzetzat hartu ahal izateko, h txikia dela suposatu.
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b) Bigarren hurbiletan , a) atalean lorturiko Coriolis-en indarra erabiliz, aurki
bedi beraren kausaz masak lurra ukitzean izango duen desplazamendua.
9.- Harri bat bertikalki eta vo abiaduraz jaurtiki da gorantz. 11.3.4. atalean erabilitako
metodoaz, aurki bedi puntu gorenera iristean lerro bertikaletik izango duen
desbiderapena (Coriolis-en indarraren kausaz, noski).
Puntu horretatik beheraino erortzean duen desbiderapenaren berdina al da?
10.- Hegazkin batek ipar poloa zeharkatu du 800 km/h-tako abiaduraz eta meridiano
baten norabideaz (Lurrarekin batera biratzen duena, noski). Aurki bedi ipar polotik
pasatzean hegazkinetik esekitako plomuaren eta ipar poloan bertan esekitakoaren
arteko angelua.
11.- Partikula bat horizontalki jaurtiki da plano horizontalean iparralderanzko norabidez.
Froga bedi ezen, marruskadurarik ez badago, v/ 2 co cos erradiodun zirkunferentzia
bat egingo duela zlcocos periodoaz, non Ã puntuaren kolatitudea den. Partikula
hori planotik aldenduko al da hegan?
12.- Ipar hemisferioan mendebaldetiko haizeak v batezbesteko abiaduraz higitzen dira
ekialderantz. Airearen dentsitatea p izanik, aurki bedi presio-gradientea, v
abiadurako aire-korrontea mantentzeko (oharra: F = Vp). Aplikazio numerikorako,
erabil bitez v abiaduraren eta p dentsitatearen balio arruntak, presio-gradientea
g/cm2 . 1/km unitatetan kalkulatzeko.
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12. gaia
Oszilazio lineal askeak

Osziladore harmonikoa higidura periodikoaren adibide aparta da, fisika klasiko zein
kuantikoaren problema askoren eredu zehatza edo hurbila bait da. Higidura oszilakor
harmonikoa azaltzeko sistema klasikoak, orekagunetik apur bat desplazatzen diren sistema
egonkorrak dira, hots, ondoko kasu konkretuen antzekoak:
1) Pendulu sinplea, oszilazio-angeluak oso txikiak direneko limitean.
2) Malguki bati erantsitako masa, oszilazioaren anplitudea txikia deneko limitean.
3) Induktantzia (bobina) eta kapazitantzia (kondentsadorea) batez osoturiko zirkuitu
elektrikoa, korronteak edo tentsioak nahiko txikiak direnean, zirkuituko osagaiak
linealak izan daitezen moduan.
Zirkuitu elektriko edo sistema mekanikoen osagai baten erantzuna eraginaren
proportzionala denean, osagai hori lineala dela diogu. Fisikako fenomeno gehienak
linealtzat har ditzakegu, erabiltzen dugun tartea behar adineko txikia bada; modu berean,
aurkituko ditugun kurbetan, balioen tartea behar adineko txikia bada, lerro zuzenak direla
onar dezakegu.
Gai honetan, osziladore linealen propietateak aztertuko ditugu, higidura askea nahiz
indargetua kontutan edukiz. Azkenean, sistema mekaniko eta elektrikoen arteko
kidetasuna azalduko da. Gaia osotzeko, eranskin modura, ekuazio diferentzial linealen
ebazpenerako metodoaren berrikuspena jarri dugu.
12.1. HIGIDURA OSZILAKORRA SORTZEN DUEN INDARRA.
HOOKE-REN LEGEA
Hasieran, dimentsio bakar batetan higitzen ari den partikularen higidura oszilakorra
aztertuko dugu. Partikulak orekagune egonkorra duela suposatuko dugu eta puntu hau
gure jatorria izango da. Partikula, bai alde batera edo bestera jatorritik desplazatzen
denean, jatorrirantz erakartzen duen indarra agertzen da; orokorki, indar hau
desplazamenduaren funtzio korapilatsua izan daiteke, eta abiadurarena ere izan liteke edo
posizioaren ordena altuko denborarekiko deribatu batena, alegia, dimentsio bakarreko
kasuan:

320

F = f(x„

(12 -1)

Hemen ordea, posizioaren menpekotasuna soilik duten indar berreskuratzaileak baino ez
ditugu kontutan hartuko, hots,
F = f(x)

(12-2)

erakoak. Gainera f(x), indar berreskuratzailea adierazten duen funtzioak, ordena
guztietako deribatu jarraiak dituela onartuko dugu, hots, Taylor-en seriean gara daitekeela
suposatuko dugu, hau da,

f (x)= fo+x

(cIfj

1 /d2f\
+ x
+...
dx 2 ,0
o 2

(12 -3)

non fo = f(x)1 .0 den eta (d" f ldx") delakoa n ordenako deribatuak jatorrian duen
balioa. Gure aukeraren arauera jatorria orekagunea denez, fo = 0 da, eta desplazamendu
txikietara murrizten bagara, x2 eta ordena handiagoko gaiak arbuia daitezke. Orduan
dugun erlazioa ondokoa da,
F = f(x)=–kx,

(12 - 4)

–(dFldx) 0 izanik. Indar berreskuratzailea beti jatorrirantz (orekagunerantz) zuzenduta
dagoenez, k delakoa konstante positiboa izango da. F = f(x) indarrak, x
desplazamenduaren menpekotasun bakarra duenez (x-en lehen graduko menpekotasuna,
eta abiaduraren menpekotasunik ez), hurbilketa honetan indar berreskuratzailea lineala da.
(12-4) ekuazioa betetzen duten sistema fisikoek, Hooke-ren legea betetzen dutela esan
ohi da (deformazio elastikoak, ikus Fisika Orokorra H, UEU (1986), 12.4. atala).
Hooke-ren legea hurbilketa oso erabilgarria da, oszilazioen anplitudea txikia den kasuetara
mugatzen delarik.
12.2. OSZILAZIO HARMONIKOAK. OSZILADORE LINEALA
Osziladore linealaren higidura-ekuazioa lortzeko, Newton-en bigarren legean Hooke-ren
legearen adierazpena ordezkatuko dugu:
–kx = /71.3C,

(12-5)
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k
eta —

egim ,

CO32

x = 0.

(12 - 6)

Ekuazio honen soluzio orokorra (ikus gai honetako 12.7. atala) honelaxe adieraz daiteke:
x(t) = A sin(co, t — (5),

(12 - 7a)

edo x(t) = A cos(co o t — 0),

(12 - 7b)

non (5 eta 0-ren arteko diferentzia z/2 den (fase-angeluaren aldaketak, izatez, t = 0 gisa
hartu dugun aldiunea aldatzea esan nahi du). (Oharra: Era honetako oszilazio
harmonikoak irudikatzeko, adierazpide desberdinak erabil daitezke, sarritan bektore
biratzaile edofasoreen bidez egiten delarik. Horretaz Fisika Orokorra UEU (1986),
liburua kontsulta daiteke, 117. orrialdea).
Goazen ikustera zein den osziladorearen energia mekaniko osoa, horretarako (12-7a)
adierazpena hartuz. Energia zinetikoa ondokoa da:
1 .2 1
1
2
2
T =—mx = —m A 2 cos (a), t — 5) = — k A cos 2 (0)0 t — (5).
2
2
2

(12 -8)

Bestalde, energia potentziala kalkulatzeko, indar berreskuratzailearen aurka partikula x
punturaino desplazatzeko egin behar dugun lana kontutan hartu beharko dugu, hots, lan
infinitesimala integratuz,
dW = —F dx = k xdx,
V=

1 kx2 = —
1 kA2 sin2 (wo t — (5).
o = j 0kx dx = —
2

2

(12 -9)

integrazio-konstantea finkatzeko x = 0 denean V = 0 egin dugularik. Ondorioz, energia
osoa hauxe da:
E=T+V = 1kA2.
2

(12 -10)

Ikus daitekeenez, energia osoa anplitudearen karratuaren proportzionala da, emaitza
hau sistema linealen kasurako emaitza orokorra izanik. Ohar gaitezen, E energia
denborarekiko independentea dela (alegia, energia kontserbatu egiten da).
Definizioz, higiduraren periodoa (;) partikulak posizio eta norantza berdinak lortzen
ditueneko aldiuneen arteko tartea da. Hori gerta dadin, sinuaren argumentua 27r angeluan
gehitu behar da, hots,
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ko

o(

t 1-0 ) –

2z –> co o

= (0)0 t –

=

2z
ro == 27r
wo
delakoak higiduraren pultsazioa adierazten du eta maiztasun angeluatra deritzo.
Beraren dimentsioak radian/segundo alegia) dira, higidura periodikoaren
maiztasunarekin (vo ) duen erlazioa ondokoa delarik,
coo = 2z

Vo =

1
1
vo = — =
T
o2z

k
m'
k
m

(12 -12a)
(12 -12b)

Aurreko adierazpenetan ikus daitekeenez, osziladore harmonikoaren periodoa
anplitudearekiko independentea da (energiarekiko ere). Propietate hau agertzen duten
sistemei, isokronoak deritze.
12.3. DIAGRAMA FASIKOA

Dimentsio bakarreko osziladore linealaren egoera bi magnitudez mugatuko da (bigarren
ordenako ekuazio diferentziala betetzen bait du). Bi magnitute hauek x(t) posizioa eta
x(t) abiadura direla joko dugu, horrela sistemaren egoerak espazio bidimentsional batetan
adieraz ditzakegularik, fase-espazioa deritzon espazioan hain zuzen ere (ikus 5. gaia).
Espazio honetako puntuak t aldiuneko partikularen oszilazio-egoera azaltzen du
eta, ondorioz, denborarekin P(x,.Z.) puntuak fase-espazioko ibilbide bat egingo du.
Ibilbide bakoitzak, hasierako baldintza konkretu batzuren kasurako osziladoreak duen
higidura ematen du, eta ibilbide horrek osziladorearen historia guztia emango du
hasierako baldintza horien kasuan. Denetara, ibilbide guztiek osziladorearen faseespektroa osotzen dute.
Osziladore linealaren kasuan posizioa eta abiadura ondokoak izanik,
x(t) = A sin(co, t – (5),
x(t) = A co, cos(co, t – 8),
eta bien arteko konbinazioaz denbora ezabatuz, fase-espazioko ibilbidearen ekuazioa lor
dezakegu:
x2
x.2
A2 + A 2 0)02 = 1.

(12-13)
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Dakusagunez, elipse-familia bat osotzen dute ibilbideek, bakoitzaren ezaugarriak sistemak
berak (4) eta hasierako baldintzek (A-ren bidez) zehazten dituztelarik (ikus 12.1. irudia).
Bestalde, denboraren arauera puntuek duten eboluzioa, irudietako geziek adieraziriko
norantzan gertatzen da.

/

E.,
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..
x
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___
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<
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<
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12.1. irudia. Osziladore harmonikoari dagokion diagrama fasikoa.

Osziladorearen E energia osoa honela adieraz daitekeenez, E = Y2 k A 2 da; eta bestalde
coo2 = k/m dela kontutan harturik, aurreko ekuazioa honelaxe ere adieraz daiteke:
x

2

•2

2 El k 2 Elm

= 1.

(12 -14)

Beraz, higiduran zehar energia konstantea denez, fase-espazioko ibilbide bakoitzak
osziladorearen energia osoa mugatuko du (eta alderantziz).
Fase-espazioko bi ibilbide desberdinek ezin dezakete elkar ebaki. Ebakitzeak,
emandako hasierako baldintza mugatu batzuren kasuan (hau da, x(to ), X(to ) emanik)
osziladorearen higidura ibilbide desberdinetatik gerta zitekeela esan nahiko luke, eta hori
ezinezkoa da. Horretaz Picard-en teorema gogoratzea aski da, holako ekuazio
diferentzialen soluzioaren existentzia eta bakartasunari buruzkoa hain zuzen.
12.4. BI DIMENTSIOTAKO OSZILADORE HARMONIKOAK

Honelako sistema batetan partikulak bi askatasun-gradu ditu, noski. Demagun, gainera,
indar berreskuratzailea jatorrirainoko distantziaren proportzionala dela, hots,
F -= –kr,
eta osagai cartesiarretan azaldurik,

(12 -15)
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Fx = –kx,

=–ky.

(12 -15bis)

Horren arauera, higidura-ekuazioak ondokoak izango dira:

+ co 02 x = 0,

(12-16a)

+ (002 Y =

(12 -16b)

non cf),; = k/m den. Aurreko ekuazio diferentzialen soluzioak hauexek dira:
x(t) = A cos(wo t – a),

(12 -17a)

y(t) = B cos(co, t – fi).

(12 - 17b)

Beraz, emaitza hauek adierazten dutenez, osziladore bidimentsionalaren higidura bi
oszilazio harmonikoz osoturik dago, bakoitza bestearekiko perpendikularra den
norabidean egonik (bata Ox ardatzaren norabidean eta Oy ardatzaren norabidean bestea).
Oinarrizko oszilazio horien maiztasunak berdinak dira, baina higidura bien anplitude eta
faseak desberdinak dira kasu orokorrean.
Aurreko emaitzetatik, denbora ezabatuz, partikulak Oxy planoan duen ibilbidea lortuko
da:

y(t) = B cos[(coot – a) +(a – p)],
y(t)= B cos(co t – a)cos(a – f3) – B sin(coo t – a)sin(a – p).
Demagun

(12-18)

a – fi dela; cos(cout – a) = xl A dela gogoratuz,

B
r \
y = — xcos – B, 1– — sin 8,
\ A,
A y– BxcosS = –B- I A 2 – x 2 sinS,

(12-19)

edota eragiketak eginez lor daitekeen beste emaitza baliokide hau,
B2x2 + A2 y2 – 2ABxycosS = A 2B2 sin S.

(12 - 20)

Ikus daitekeenez, kasu orokorrean elipse baten ekuazioa dugu Oxy planoan. Partikulak
plano horretan duen ibilbide osoaren ekuazioa damaigun ekuazio honen esanahia kasu
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konkretuetan apur bat argitzeko, demagun, 3 desfaseak ondoko balioak hartzen dituela:
i)

= ± z/2 Kasu honetan (12-20) honelaxe geratuko da:
X

2

A2

y2
+ =

B2

1.

(12-21)

Ikus daitekeenez, kasu honetako higidura eliptikoa da, eta A = B bada,
x 2 + y 2 = A2

(12 - 22)

da, hots, higidura zirkularra dugu.
ii) 8 = 0. Orduan,
B2 x2 + A 2 y 2 – 2A Bx y = 0, hots, (Ay–Bx)2 = 0, eta azkenean,

(12 - 23)

y=—x,

hau da, higidura lerro zuzenaren bidez deskribatuko da (elipsea degeneratu egin da,
nolabait esateko).
iii)

= z. Aurreko kasuan bezala eginez,
(12 - 24)

Orain ere higidura lerrozuzen hatetan gertatzen ria, nahi
kasukoaren aurkako zeinukoa den.

= 90°

= 120°

= 150°

7

eta lerroak duen malda ii)

= 180° 8 = 210°

= 240° 8 = 270° 8 = 300° 8 = 330°

= 360°

12.2. irudia. A = B kasurako ibilbideak d-ren arauera.
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Aurreko orrialdeko 12.2. irudian planoko oszilazio bidimentsionalen kasuan gerta
daitezkeen ibilbide desberdin batzu adierazi dira, horietariko bakoitza Sdesfasearen balio
desberdin bati dagokiolarik. Higiduraren norantza ere adierazi da kasu bakoitzean.
Azaldutako kasu hau oso interesgarria da argiaren polarizazioa aztertzeko. Eliptikoki
polarizaturiko argia, desfasea konstantea mantenduz abiadura berberaz norabide berean
hedatuz doazen maiztasun bereko bi perturbazio harmonikoren gainezarmena da.
Perturbazioak anplitude berekoak badira, argi zirkularki polarizaturik dago eta desfasearen
balioa z edo 0 denean, berriz, argiaren polarizazioa lineala da.

12.3. irudia. Zenbait kasu berezitako Lissajous-en kurbak.

Dena den, (12-15) eta (12-17) ekuazioetatik abiatzean, aurreko kasu guztietan izatez,
kasu berezi bat eduki dugu kontutan, hain zuzen ere bi norabideetako pultsazioak
berdinak direnekoa. Kasurik orokorrenean, 0 x eta Oy norabideetako pultsazioek ez dute
zertan berdinak izan behar, alegia, soluzioak honakoak izango dira,
x(t) = Acos(o) – a),

(12 - 25a)

y(t) = B cos(co – fi),

(12 - 25b)

eta ibilbidea ez da elipsea izango, Lissajous-en kurba baino. Higidura denbora-tarte
erregularretan errepikatzen denean, kurba hauek itxiak izango dira. Hau gerta dadin, (.0
eta co, balioek neurgarriak izan behar dute, hots, co, coy delakoak zenbaki razionala behar
du izan. Zatidura hori irrazionala denean, ibilbidea adierazten duen kurba irekia izango da,
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hots, partikula ez da puntu ber batetik abiadura berarekin bi aldiz pasatuko. Azken kasu
honetan, denbora luzea igaro ondoren, ibilbidea adierazten duen kurba 2A x 2B
errektangelu barneko edozein puntutatiko nahi den hurbiltasunez pasatuko dela froga
daiteke. 12.3. irudian erlazio razionaleko zenbait kasuri dagozkien Lissajous-en kurbak
adierazi dira. Lissajous-en irudi hauek oso erraz ikus daitezke osziloskopioetan,
horretarako osziloskopioaren ardatz biak maiztasun desberdinetako potentzial
harmonikoez elikatu behar direlarik.
12.5. OSZILAZIO INDARGETUAK
Osziladore harmoniko sinpleak egiten duen higidurari oszilazio askea deitu ohi zaio, eta
behin hasiz gero, ez da sekulan geldituko. Argi dago, kasu errealaren sinplifikazioa dela,
indar iraungikorrek eta marruskadurak higidura geldi erazten bait dute. Kasu hau
aztertzeko, ekuazio diferentzialean indargetzearen efektua adierazten duen gaia sartuko
dugu.
Orokorki, indar honek desplazamenduaren menpekotasuna duela suposatzea, ez da
egokia izaten. Izan ere, experientziarekiko adostasuna lortzeko, egokiena, abiaduraren
edo desplazamenduaren ordena altuagoko denborarekiko deribatuaren menpekotasuna
duela suposatzea da. Zehatzago esanik, gehien erabiltzen den hipotesia, indargetzearen eta
abiaduraren arteko proportzionaltasuna da.
Experimentalki frogaturik dago, partikula txiki bat airean v < 24 m/s abiadurarekin
mugitzean, indargetzea abiaduraren proportzionala dela, hots, Fy v; abiadura handiagoa
bada, 24 m/s < v < 330 m/s , hain zuzen, berriz, indargetzea abiaduraren karratuaren
proportzionala izango dela ikus daiteke. Dena dela, lehenengo pauso batetan eredurik
sinpleena aztertuko dugu, abiadurarekiko indar linealarena alegia. Beraz, oszilazio
indargetuekin lanean hasteko, ondoko hipotesi orokorra hartuko dugu kontutan:
F

v.

(12 - 26)

Bestalde, gai honetan oszilazio indargetuak dimentsio bakar batetan kontsideratuko ditugu
eta, horregatik, indargetzearen gaia –b.ic (non b> 0 den) izango da. Zeinu negatiboak
indargetzeak higiduraren aurka lan egiten duela adierazten du.
Orain m masako partikulak bi indar jasaten ditu: –kx indar berreskuratzaile lineala eta
erresistentzi indarra. Beraz, Newton-en bigarren legea ondokoa izango da,
–k x – b =

(12 - 27)
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edo zenbait aldaketa eginez,
+ 2 f35c + coo2 x = 0.

Aurreko ekuazioan

(12 - 28)

p.b12m indargetze-faktorea da eta co, = pultsazio propioa,

indargetzerik gabeko sistemari dagokion pultsazioa. Azken ekuazio diferentzialaren
ekuazio karakteristikoaren erroak (ikus 12.7. atala) ondokoak dira:
\ip2 (002

r2 =

_ ,\Ip2 _ coo2

(12 - 29a)
(12 - 29b)

Ondorioz, ekuazio diferentzialaren integral orokorra hauxe da:
x(t) = e -fit [A, exp( ,\/ fi 2 — (.0 02 t) + A2 exp(--\! fi 2 – coo2 t)].

(12 - 30)

Kasu interesgarrienak, ondoko hiru hauek dira:
a) Higidura oszilakor indargetua, (002

>p2.

b) Higidura aperiodiko edo gainindargetua, wo < )32.
c) Higidura aperiodiko kritikoa, co,2, = p2.
12.5.1. Higidura oszilakor indargetua.
a) delakoa, izatez b txikiari dagokio, hots, marruskadura txikiko kasuari. Kasu hau
n2
non cof• > 0 den.
aztertzeko, ondoko `pultsazioa' definituko dugu, coi2 = (002 p
(12.30) emaitza honela geratuko da:
x(t) = e -'3` [A,

+ A2e-"21,

(12 - 31a)

alegia,
x(t) =

+ A2 )cos co,t + i(A, – A2 )sin co2t1,

(12 -31b)

Hemen plano konplexuari (ikus 12.4. irudia) dagokion ondoko aldagai-aldaketa hau
egingo dugu,
A, + A2 = P = Acos t5, i(A,– A2 ) = Q = AsinS, å = arctan p ,

1,
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12.4. irudia. Plano konplexuaren adierazpena, aldagai-aldaketa azaltzeko.

eta horren bidez modu honetara azalduko dugu aurreko adierazpena:
x(t) = Ae-13` cos(col t – (5).

(12 - 32)

Erabilitako co horri osziladore indargetuaren pultsazioa deritzo. Zuzen hitz eginez,
indargetzea dagoenean, ezin daiteke pultsazio bat defini, higidura ez bait da erabat
periodikoa, hots, osziladorea sekula puntu batetik bi aldiz abiadura berarekin pasatzen ez
bait da. Soilik indargetzea ahula denean, hots, oso txikia denean (fi -- 0), hitz egin
daiteke pultsazioaz, zeren orduan
= \I W o2

/32

dela jo bait dezakegu. Hala eta guztiz ere, delakoari osziladore indargetuaren
pultsazioa deituko diogu, beraren balioa benetako pultsazioarena baino txikiagoa dela
jakinik.

Ae-I31
= 0.30;----

=o

-,. _______
___ '.: --

12.5. irudia. Higidura oszilatorio indargetua, marruskadurarik
gabeko kasuarekin (0) konparaturik.
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Osziladore indargetuaren anplitude maximoa denborarekin apurka apurka gutxituz
joaten da, [exp(–fit11 gaiaren arauera hain zuzen ere, eta higiduraren adierazpena 12.5.
irudian agertzen denaren antzekoa da. Irudi honetako kurba indargetzerik gabekoarekin
(irudian puntuka dagoena) konparatzean, indargetzea dagoen kasuko `periodoa'
(2, = 27r/coi handiagoa dela dakusagu, beraz, pultsazioa txikiagoa dela.
Bestalde, higiduran zehar elkarren ondoan gertatzen diren bi anplitude maximoren
arteko erlazioa ondokoa da:
Aearn

(12 - 33)

Ae-'9(")
Hain zuzen, adierazpen honetako eskuineko gaiak higiduraren beherapena edo indargetzea
adierazten du, eta p delakoa beherapen logaritmikoa izanik (hots, segidako bi anplitude
maximoren logaritmoen arteko kendura). Kasu honetan, indargeturiko osziladorearen
energia ez da konstantea, ingurune indargetzaileari energia transferitzen bait dio,
iraungitzen den bero moduan. Horretaz gainera, anplitudea e frakzioan txikiagotzeko
behar den denborari lasaikuntza-denbora deritzo (T). Argi dagoenez,
/3T = 1 --> T =

1

(12 - 34)

12.6. irudia. Osziladore indargetuaren energia eta beraren denboraunitateko galera, denboraren funtzioan.

Denbora-unitateko energi galera, hau da, denbora-unitatean indar iraungikorrak edo
marruskadura-indarrak egiten duen lana, ondokoa izango da:
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dE
= F •

v –b.k2

dt

(12 - 35)

Ohar gaitezkeenez, b > 0 denez, energia etengabe ari da galtzen, 5c 2 _ 0 bait da, baina
energia ez da uniformeki gutxitzen. Denbora-unitateko energi galera, partikulak abiadura
maximoa lortzean izango da maximoa, hots, orekagunearen inguruan, eta nulua anplitude
maximoko posizioan, abiadura nulua bait da bertan. 12.6. irudian bai energia eta bai
beraren denborarekiko deribatua ageri dira.
Osziladore indargetuaren fase-diagrama honelaxe eraiki daiteke:
x(t) = Ae-fit cos(co,t – (5),
X(t) = –A c'-'''[[3cos(o),t – (5) + co, sin(co,t –

(12 - 36)
(12 - 37)

12.7. irudia. Fase-espazioan koordenatuen transformazio lineal
bat egingo dugu lehenengo, gero koordenatu polarrak hartzeko.

Egin dezagun ondoko aldagaien aldaketa (12.7. irudiko transformazio lineala):
u=

w = fi x +

(12 - 38)

Horren arauera,
u = co l zie-fi` cos(co — 3),

(12 - 39a)

w = –co,Ae-'3` sin(co,t – (5).

(12 - 39b)

Aldagai berri hauei dagozkien koordenatu polarretan adieraziz,
= ,\11 2 w 2

(.1)

coit,

(12 - 40)

orduan, era honetara eman dezakegu fase-espazioan (aldagai berriekin) osziladore
indargetuaten ibilbidea:
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p = co,A e -(131" )(

(12 - 41)

12.8. irudia. Osziladore indargetuaren higidura espirala faseespazioan (u,w koordenatuak).

Izatez, ekuazio hori espiral logaritmikoarena da, 12.8. irudian ageri denez. Bestalde,
(x, (u,w) transformazioa lineala denez, (x, fase-espazioko ibilbideak ere eite

berdina edukiko du .
12.5.2.

Higidura aperiodikoa edo gainindargetua.

fi > cw o denean, gainindargetzea azaltzen da, eta /3 2 – wo2 > 0 denez, exponentzialak

errealak izango dira, hots,
x(t) = e-M [Ai e w2t +

(12 - 43)

non o)2 = V/3 2 – coo2 den.
Ohar zaitezte co 2 horrek ez duela inongo pultsaziorik adierazten, oraingo higidura ez
bait da periodikoa, desplazamendua orekagunerantz asintotikoki hurbiltzen bait da eta,
orokorki, oso geldi gainera. Bestalde, abiaduraren hasierako balioa oso handia bada,
desplazamendua zerora iritsi baino lehen xi zeinuz aldatzea gerta liteke.
Demagun x(0) x, dela. Orduan, .k(0)

hasierako abiaduraren arauera, lau kasu

interesgarri azaltzen zaizkigu:
i)

xo > 0. Orduan, x(t) maximo bateraino iritsiko da zerorantz joan aurretik.

ii)

j o = 0 ; x(t) monotonoki zerorantz hurbilduz doa.

iiia) jc, < 0, baina hasierako abiaduraren balio absolutua txikia denean, x(t)
monotonoki zerorantz hurbilduz doa, au. rreko kasuaren antzera.
iiib) zo < 0, baina hasierako abiaduraren balio absolutua handia denean, x negatiboa
egiteko moduan, x(t) zeinuz aldatuko da zerorantz jo aurretik.

Oszilazio lineal askeak

333

12.9. irudia. Textuan aipaturiko lau kasuei dagokien higidura.

i=--(fi+co2 )x I ±
.)•n
\
\

ii

....
x

\

iiia

\
iiib

\

12.10. irudia. Aurreko lau kasuei dagokien diagrama fasikoa.

Kasu horiekin ikus daitekeenez (12.10. irudia), fase-planoa sei eskualdetan zatituta
geratuko da (hiru x o > 0 kasurako eta beste hiru xo < 0 kasurako), ii) kasukoak x
ardatzeko puntuak izanik.

x
Indargetze kritikoa = co,
Gainindargetzea /3 > co,

11.

t

12.11. irudia. Indargetze kritikoaren eta gainindargetzearen arteko konparaketa.

12.5.3.

Higidura aperiodiko kritikoa.

Ikusi dugunez, indargetze-indarra handia denean (fi2 > to 02 ), sistemak ezin dezake
higidura oszilakorra bete. Hasierako abiadura nulua bada, desplazamendua hasierako
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baliotik pixkanaka pixkanaka monotonoki gutxituko da orekaguneraino (x = 0).
Bestalde, )3 2 = coo2 denean, mugako kasua dugu, hots, indargetze kritikoa gertatzen da.
Kasu honetan,

r, =

r2 =

-p

eta beraz (ikus 12.7. atala),

x(t)= Ae-131 + B t e -rn = (A + B t)e-rn

(12 - 42)

12.11. irudian, indargetze kritikoa azaldu da, hasierako abiadura nulua den kasurako,
gainindargetzearen kasuarekin alderaturik. Ikus daitekeenez, kasu kritiko honetan oreka
kasu gainindargetuan baino lehenago lortzen da. Hau praktikoki oso garrantzitsua da,
sistema ahal den azkarren orekara joan dadin eskatzen den kasuetarako (galvanometroetan
eta balantzetan, adibidez).

12.12. irudia. I. Hi idura indargetua. II. Higidura gainindargetua.
III. Higidura aperioc ko kritikoa.

12.12. irudian, aztertzen ari garen hiru kasu bereziei dagozkien higiduren adierazpena
ageri da, x = x(t) funtzioaren bidez.
12.6. OSZILAZIO ELEKTRIKOAK
Orain arte partikula bati dagokion higidura oszilakorrari buruz aritu gara soilik, baina
ekuazio matematikoei dagokienez, beste hainbat sistemak modu berberean jokatzen dute,
zirkuitu elektrikoek adibidez. Hauek, hain garrantzitsuak izanik, oso ongi ikertuak izan
dira eta hori dela eta, hainbatetan bibrazio mekanikoak zirkuitu elektriko baliokideen
bidez ikertzen dira. Ikus dezagun nola egin daitekeen hori.
Demagun 12.13.a. irudiko osziladore mekaniko sinplea. Dakigunez, higiduraren
ekuazioa ondokoa da:
mX+kx = 0,
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m

b)

a)

12.13. irudia. Osziladore mekanikoa (a) eta beraren zirkuitu elektriko
baliokidea (b).

non higidura oszilakorraren pultsazioa

wo =

k
m

balioaz emanda datorren. Demagun orain 12.13.b. irudiko zirkuitu elektrikoa. t
aldiunean C kapazitatedun kondentsadorearen karga q(t) = SI dt izango da eta L
induktantziadun harila zeharkatzen duen korrontea 1(t) = (ikus, adibidez, Fisika
Orokorra (II), 23. gaia). Zirkuitu horri Kirchhoff-en legea aplikatuz,
L

I 1
+ — I dt = 0,
dt C

(12 - 44)

1
Lij + - q = 0.

(12 - 45)

edo, bestela idatzita:

Matematikoki, ekuazio hau (12-6) ekuazioaren berdina da. Beraz, beraren soluzioa
ondokoa izango da:
q(t) = q, cos cnot, pultsazioa co, =

VLC

izanik.

(12 - 46)

Fasea nulua dela suposatu dugu, horretarako q(t = 0) = qo eta I(t = 0) = 0 harturik.
Aipaturiko bi ekuazio horien gaiak konparaturik, ondoko korrespondentzia dagoela ikus
dezakegu:
m

L , x <—> q , — <—> C ,

<—> I .
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q(t) - ren adierazpena deribatuz,
(12 - 47)

= 1(t)= —cooqo sincoot,
sistemaren energia osoa ondokoa izango delarik:
1 q2
1
, 1 q2
= konstantea.
E = — L1- +-- =
2
2C2C

(14 - 48)

Ekuazio honetako lehenengo gaiak harilean metaturiko energia adierazten du, eta
bigarrenak, kondentsadorean metaturikoa. Bi energia horien batura konstantea denez,
sistema kontserbakorra da.
12.14.a. irudian adierazi den sistema, aurreko sistemarekin gauza bakar batez
desberdintzen da, hots, kasu honetan pisuaren eraginez F = mg indar konstanteak ekiten
dio masari. Indar grabitatorio horrek lanik egingo ez balu, oreka x = 0 posizioan legoke,
baina, beraren eraginaz x = h posizioan dago. Beraz, higiduraren ekuazioa ondokoa da:
m.-Fk(x—h)= 0,

(12 - 49)

x(t) = h+ Acosco,t,

(12 - 50)

beronen soluzioa hauxe delarik,

hasierako baldintzak x, = h+ A eta xo = 0 izanik.

x=0
x=h

a)

1.14—
C

b)

12.14. irudia. Osziladore mekaniko bortxatua (a) eta beraren zirkuitu
elektriko baliokidea (b).

12.14.b. irudian 12.13.b. irudiko zirkuitu elektrikoari £ indar elektroeragilea duen
bateria erantsi zaio. Kirchhoff-en legeak erabiliz,
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dl 1
L— +- Sdt = E
dt C

(12 - 51)

non q, delakoa E tentsioa sortzeko kondentsadoreari aplikatu behar zaion karga den.
Goiko ekuazioa kargaren funtzioan idatziz,
Lij+=-9:1C

(12 - 52)

Hasierako baldintzak q(t = = qo eta 1(t = = 0 badira, soluzioa ondokoa izango da:
q(t) = q, + (q, - q,)coscoo t,

(12 - 53)

Bistan dagoenez, ekuazio honek (12-50) ekuazioaren analogia elektriko zuzena du.
Bukatzeko, indargetzearen eragina osziladore mekanikoaren gainean adierazteko,
suposa dezagun malgukia biskositate ez nuluko likidoan sartzen dugula (ikus 12.15.a.
irudia). Higiduraren ekuazioa hauxe da:
mi+b.k+k=0.

(12 - 54)

Honi dagokion zirkuitu elektrikoaren (12.15.b. irudia) ekuazioa, Kirchhoff-en legeek
emango digute, hau da,
1
Lij+Rq+- q = 0.

b

5

a)

(12 - 55)

?
2:0Q,,AAIAA

m

Q
k
b)
12.15. irudia. Osziladore mekaniko indargetua (a) eta beraren
zirkuitu elektriko baliokidea (b).

Ikus daitekeenez, zirkuituaren indargetzea erresistentzian datza (horregatik,
kontserbakorra izateko, zirkuituak ez du erresistentziarik eduki behar).
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Mekanika eta zirkuitu elektrikoen arteko kidetasuna ondoko taulan azaldu da:
Mekanika
x

desplazamendua

.ic

abiadura

m

masa

Elektrika
karga
., = I korrontea
q

indargetze-konstantea
1/k elastizikotasun-koefizientea

b

F

kanpo-indarraren
anplitudea

L

induktantzia

R

erresistentzia

C

kapazitatea

E

indar elektroeragilearen
intentsitatea

Simulazioak egiterakoan, goiko taulan azaldu diren kidetasunak kontutan hartu
beharko dira. Hala ere, ohar gaitezen ezen k indar berreskuratzailearen koefizientea eta C
kapazitatearen arteko kidetasuna alderantzizkoa dela, taulan argi ikus daitekeenez. Beraz,
muntaia analogoak prestatzerakoan, malgukien eta kondentsadoreen egokitzapena modu
desberdinetan egin beharko da.
ki

k2

m

kt

k2

m

,
L

0 0_0
ci

c,

C2

12.16. irudia. Kidetasun mekaniko-elektriko desberdinak.

Horren adibide modura, 12.16. irudietako kasuak adieraziko ditugu. Lehenengoan,
elkarren segidan jarrita dauden bi malgukiri lotuta dago masa. Masari F indarraz
eragitean, 1 malgukiak jasango duen luzapenak x, = Flk, balioko du eta 2 magukiak
jasango duenak, x2 = F k2 . Beraz, denetara, luzapenak ondoko balioa izango du:

x = x, I x 2

=F 1 I 1
k,

k2
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Adierazpen horren kidetasun elektriko ondokoa izango da:
g = E(C, + C2).
Alegia, zirkuitu elektriko baliokidean kondentsadoreak paraleloki muntatu behar ditugu.
Bestalde, irakurleak erraz froga dezakeenez, malgukiak paraleloan jartzean, zirkuitu
elektriko baliokidean kondentsadoreak elkarren segidan jarri behar dira, 12.16.b. irudian
adierazi den modura.
12.7. EKUAZIO DIFERENTZIAL LINEALAK
Ondoko egitura duten ekuazio diferentzialei, n-ordenako ekuazio diferentzial linealak
deritze,
dn-ly
d"y
+a
' dx n-i
dx"

cr-2 y

dy
—
a2 dxn-2 +...+a dx

•

an y = F,

(12 - 56)

non a, eta F direlakoak x aldagaiaren funtzioak diren (tarte batetan jarraiak direla joko
dugu). a, horiek (i = konstanteak badira, orduan (12-56) koefiziente konstantedun
ekuazioa izango da. Bestalde, baldin F = 0 bada, ekuazioa homogenoa dela esango dugu;
F 0 denean, ez-homogenoa.
Normalean (12-56) ekuazioaren ebazpena saiatzean, ekuazio homogenoaren
azterketatik abiatu ohi da. Demagun, ba, ekuazio homogenoaren y,,y2,..,y, soluzioen
multzo bat dugula. Soluzioen multzo hori oinarrizkoa dela esaten da, baldin funtzio horiek
elkarren linealki independenteak badira, alegia,
k, + k2y2+...+k, y, = 0

(12 -57)

izateko posibilitate bakarra (k„k2,...,k„ konstanteak izanik),
k, = k2 =...= k, = 0

(12 - 58)

izatea bada.
Froga daitekeenez, soluzioen multzo horrek oinarrizko sistema izateko bete behar duen
baldintza, beraren determinante wronskiarra (W) nulua ez izatea da, hau da, funtzioekin
eta beraien deribatuekin (lerro bakoitzean ordena desberdinetakoak, lehenengo ordenatik
(n-1) ordenako deribatuetaraino) nulua ez bada, hots,
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YI

Y,

Y2

...

W=
,,(n-1)

y2(n-1)

Y1

,
non

y

yn

 0.

(12 -59)

(n-1)

n

d(n-1),,
•
.Yi
(n-1) = "
diren.

dy
dx

dx(11-1)

Ekuazio homogenoen soluzioei dagokienez, honako propietateak aipa ditzakegu:
a) y,(x) ekuazio homogenoaren soluzioa bada, C, y i (x) ere soluzioa da, C,
edonolako konstantea izanik.
b) yi (x) eta y2 (x) bi soluzio elkarren independenteak badira, eta C, eta

C2 edonolako

bi konstante, orduan C, y,(x)+ Cz y2 (x) ere soluzioa da. Propietate honi
gainezarmenaren printzipioa deritzo.
Aurreko propietateak kontutan harturik, baldin y 1 ,y2 ,..,y soluzioen multzoa
oinarrizkoa bada, orduan, ekuazio lineal homogenoaren soluzioa honako hau izango da,
y=
non C„ C2

Cn

+ C2 y2 +..+C n ,

(12 - 60)

edonolako konstanteak diren, integrazio-konstanteak deritzenak, kasu

konkretu bakoitzean hasierako baldintzen bidez kalkulatuko ditugunak.
Behin ekuazio homogenoaren soluzio orokorra ezagutu eta gero, ekuazio ezhomogenoaren soluzio orokorra lortzeko, nahikoa da, beraren soluzio berezi bat
ezagutzea. Froga daitekeenez, ekuazio ez-homogenoaren soluzio orokorrari ekuazio ezhomogenoaren soluzio berezi hori gehituz lor daiteke.
12.7.1. Koefiziente konstantedun bigarren ordenako
ekuazio diferentzial lineal homogenoa.
Fisika matematikoaren arloan gehien agertzen diren ekuazioen artean, koefiziente
konstanteak dituen bigarren ordenako ekuazio diferentzial lineala aipa dezakegu.
Honelakoa da:
d2y

dy
+ a— + by = f (x),
dx2dx

(12-61)

341

Oszilazio lineal askeak

non a eta b konstanteak (errealak) diren (Fisikaren arloan, sarri x aldagaia denbora da, eta
orduan deribatuak j, eta ji erara adierazten dira).
Lehenengo pauso batetan ekuazio homogenoaren azterketa egingo dugu, horretarako
f (x) = 0 eginik, hots,
y" +ay' +by = 0

(12 - 62)

ekuazioa aztertuko dugu. Ikus dezagun nola ebatz dezakegun ekuazio hori. Beraren
soluzio orokorra lortu ahal izateko,
y _ erX

(12 - 63)

erako soluzioa (r = konstantea) erabil dezakegu. Horrela eginez,
, dy
,
y=—=re ,
dx
d2
„ “ y
2

y=

dx

= r erx.
2

(12 -64)
(12 - 65)

Adierazpen hauek (12-62) ekuaziora eramanik,
e!" x (r2 + a r + b) = 0,

(12 - 66)

eta ondoko erako bigarren ordenako ekuazio algebraikoa lor daiteke, zeinari ekuazio
karakteristikoa deritzon,
r 2 +ar+b =0.

(12 -67)

Beronen soluzioa hauxe da:
a
2 2

1^ = --

–4b.

(12 - 68)

Azter ditzagun bertan ageri diren posibilitate desberdinak.
1) a2 – 4 b > 0 denean, bi soluzio erreal desberdin ditugu:
a 1
ij = -- +
2 2
a 1
rZ
2 2

–4b,

(12 - 69a)

2 –4b,

(12 - 69b)
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eta hauetariko bakoitzari (12-63) erako soluzio bana dagokie, ekuazio diferentzial
homogenoari dagokionez,

Y1 =

(12 - 70a)

X.
Y2
= '2

(12 - 70b)

Ikus daitekeenez, bi soluzio hauei dagokien determinante wronskiarra ez da nulua.
Horrek, eta y2 soluzioek oinarrizko sistema osotzen dutela esan nahi du, eta,
ondorioz, ekuazio homogenoaren soluzio orokorra honako hau izango da:
+ C2 e r2r .

y,=

(12-71)

2) a 2 — 4b = 0 denean, ekuazio algebraikoak soluzio bikoitza du, r, = r2 = r = —a12.
Ikus daitekeenez,
(12 - 72)

Yi=
soluzioaz gainera,
y2 = xe/ x

(12 - 73)

ere soluzioa da, eta aurrekoarekiko independentea gainera. Beraz, soluzio orokorra
honako hau izango da:
y =C,e" + C2 x

(12 - 74)

3) a 2 — 4b < 0 denean, ekuazio karakteristikoaren soluzioak zenbaki konplexuak dira
(elkarren konjokatuak),
a 1.
r =--+-1 4b—a 2
2 2
r2 = -

a1
-

2

2

i 4b—a 2

=

a+Pi,

(12 - 75a)

=

a— fii.

(12 - 75b)

Kasu honetako soluzioak ondokoak dira,
y,=

e c" e43-' = e"

y2. = e" e -43x =

e'

(cosfix + isinfix),

(12 - 76a)

(cosfix — isin(3x).

(12 - 76b)
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ekuazio diferentzial homogenoaren soluzio orokorra hauxe delarik:
y = C, y, + C, y, = e a x [(C,

+ C2 )

cosfix + i (C, – C2 )sinfixi.

(12 - 77)

Hemen ageri diren eta C, edonolakoak dira eta konplexuak ere izan daitezke, noski.
(12-77) emaitza erreala izan dadin, honelaxe aukera ditzakegu:
A

(12 - 78a)

+

B i(C, – C 2).

(12 - 78b)

Aukeratutako C, eta C2 horiek konplexu konjokatuak badira, A eta B errealak dira. Era
horretan eginik, (12-77) soluzio orokorra modu honetan eman dezakegu:
y = e a` [A cos fix + B sin fix].

(12 - 79)

Adierazpen honen bamean zenbait aldaketa egin ditzakegu:
VA 2 + B 2 ,u,

(12 - 80a)

sin

A
—,

(12 - 80b)

cos

B
—.

(12 - 80c)

1-1

Orduan, honelaxe eman dezakegu (12-79):
y=

,u e" (sin S cosfix + cos Ssinfix),
y = ,u ea sin(fix + 3).

(12 -81)

Ohar gisa, diogun ezen sinu funtzioaren ordez kosinu funtzioa erabil dezakegula
3
+ fc/2 aldaketa eginik.
(12.81) adierazpena 3) kasuan ekuazio homogenoari dagokion soluzio orokorra da.

,u

eta S integrazio-konstanteak dira, kasu bakoitzean hasierako baldintzen bidez kalkulatu
beharko direnak.
12.7.2. Ekuazio ez-homogenoa.
Lehenago esan dugun bezala, ekuazio ez-homogenoaren soluzio orokorra, ekuazio
homogenoarenari ekuazio osoaren soluzio berezi bat gehituz lor daiteke. Ikus dezagun
nola den hau.
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y" +ay' +b y = f (x)

(12 - 82)

ekuazioa badugu, demagun U(x) funtzioa ekuazio homogenoaren soluzio orokorra dela
(beraz, C, eta C2 integrazio-konstanteen bidez emanda dator). Orduan
U" +aU' +bU = 0.

(12 - 83)

Demagun, bestalde V(x) delakoa ekuazio ez-homogenoaren soluzio berezi bat dela, hots,
V" +aV' +bV = f (x)

(12 - 84)

Y = U +V

(12 - 85)

betetzen dela. Ikus daitekeenez,

delakoa ere ekuazio ez-homogenoaren soluzioa da; eta integrazio-konstanteak bamean
dituela, soluzio orokorra da gainera.
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12.8. ARIKETAK
1.-

Lor ezazue pendulu sinplearen higidura-ekuazioa. Lorturiko emaitza osziladore
harmonikoa deskribatzen duena al da?

2.-

Miligramoko masa duen partikula batek x(t) = a sin coo t ekuazioaz adieraz daitekeen
higidura harmonikoa deskribatzen du. Higiduraren periodoa

T=

1/100 s-takoa da

eta t = r/12 s denean, abiadurak v = 31,4 cm/s -tako balioa du. Aurki bitez
higiduraren anplitudea, energia osoa eta konstante berreskuratzailea.
3.-

Aurki ezazue ondoko ekuazioa
y= 2

5.

5

sin 7rt — — cos zt
2

beteko duen osziladore harmonikoaren anplitudea, fase-angelua eta periodoa.
4.-

Malguki bati lotuta dagoen masaren higidura behatuz, ondoko datuak lortu ziren:
Masa / Periodoa

Bibrazio-anplitudea / denbora
m =150 gr

Masa (g)

Periodoa (s)

Denbora (s)

Anplitudea (cm)

50

0.72

0

4.5

100

0.85

30

4.0

150

0.96

80

3.5

200

1.06

125

3.0

250

1.16

180

2.5

300

1.23

235

2.0

340

1.5

455

1.0

a) Adieraz ezazue oszilazioaren periodoaren karratua masaren funtzioan.
Taulako masa-balioek ez dute malgukiaren masa kontutan hartu. Lor bedi
malgukiaren masa eraginkorra.
b) Lor bedi malgukiaren konstante berreskuratzailea.
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c) Adieraz ezazue anplitudearen logaritmo nepertarra denboraren funtzioan eta
lor ezazue lasaikuntza-denbora.
d) Lor bedi indargetze-konstantea.
5.- Bolante bat higidura harmonikoa eginez biratzen ari da. Higiduraren ezaugarriak
ondokoak dira: Anplitudea = 60°, periodoa

T=

4 s eta inertzi momentua

I = 100 g • cm 2 . Aurki bitez:
a) Bolantearen gainean eragiten duen indar-momentua, desplazamendua
anplitude maximoari dagokionean.
b) w abiadura angeluarra, orekagunetik pasatzean. Azken erantzun hau
biraketa/minutuko unitateetan eman.
6.- m masako puntuaren gainean puntu finko batetik dagoen distantziarekiko
proportzionala den, F = –16mr indar zentralak eragiten du. Kalkula itzazu
higiduraren ezaugarriak eta ibilbidea, hasierako baldintzak ondokoak direnean:
t = 0, r = ro = 1 cm eta abiadurak ro posizio bektorearekin 45°-tako angelua osotuz
uo = 1 cm/s - tako balioa du.
7.- Aurki ezazue Lissajous-en kurbek zenbat aldiz ukitzen duten beren ibilbidea
mugatzen duten errektangelua, itxiak direneko kasuan.
8.- Bi norabide perpendikularretan gertatzen ari diren bi bibrazioen adierazpen
matematikoak ondokoak dira:
(
x = 10cos5n-t, y = 10cos

3

Irudika bedi bien konposaketaz lorturiko higiduraren Lissajous-en irudia.
9.- 10 g-tako partikula bi indarren eraginpean, = –50x eta F, = –b Ox ardatzean
higitzen ari da, eta gainera, abiadura 10 cm/s-takoa denean F, indarra 400 dinatakoa da. Aurki bitez:
a) Higidura-ekuazioa.
b) Partikularen posizioa denboraren arauera.
c) Anplitudea, maiztasuna, periodoa eta beherapen logaritmikoa.
d) Lor bitez b konstantearen balioak, higidura indargetua, aperiodikoa eta
aperiodiko kritikoa izan dadin, hurrenez hurren.
Hasieran partikula jatorritik 50 cm-tara pausagunean zegoen.

Oszilazio lineal askeak
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10.- Lor bedi indargeturiko osziladore harmoniko batek denbora unitateko iraungitzen
duen energia, indargetzea txikia den mugan (w, wo).
11.- Froga bedi erresistentzia txikiko R—C—L zirkuituan oszilazioen beherapen
logaritmikoa rcRVCIL balioaren ingurukoa dela.
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13. gaia
Oszilazio bortxatuak

Aurreko gaian oszilazio askeak aztertu ditugu, alegia, sistema mekanikoa oszilatzen
ipini ondoren, bere kabuz, inolako kanpo-indar gehigarririk gabe oszilatzen dabilenekoa.
Bestalde, orain arte ikusi dugunez, holako osziladore askeetan dagoen indargetzea dela
eta, sistema oszilakorrak gelditu egiten dira denborarekin. Oszilazioa etengabe gerta dadin
dagoen eragozpen hau gainditzeko, kanpo-indar baten eragina behar da, hots,
indargetzearen kausaz inguruneak zurgatzen duen energia, kanpo-indar baten bidez
hornitu behar da. Hau betetzen bada, higidura ez da geldituko. Horrelako oszilazioei,
bortxatuak deitu ohi zaie.
Kanpo-indarrak mota desberdinetakoak izan daitezke, eta gai honetan horietariko batzu
aztertuko ditugu, lehenengo pauso batetan indar sinusoidalaren azterketan oinarriturik, eta
gero, sistema linealetako gainezarmenaren printzipioa kontutan harturik, Fourier-en
analisia erabiltzeko. Bukatzeko, pultsu erako indarren eragina aztertuko dugu.

13.1. KANPO-INDAR SINUSOIDALA
Oszilazioak iraun erazteko kanpo-indar sinusoidala Fo cos wt egiten bada (aurreko gaiko
indarrak ere kontsideraturik, noski), partikularen gainean eragiten ari den indar osoa
ondokoa izango da,
F = –kx– bic+ Fo coswt,

(13-1)

eta sistemari dagokion ekuazioa,
rrIX+b+kx = Focoswt,
+2fiic+ wo2 x = A cos w t,

(13 - 2)

non A = Fo lm den , w kanpo-indarraren pultsazioa eta beste parametroek aurreko gaiko
balio berbera duten.

350

(13-2) ekuazio diferentzialaren soluzio orokorra bi soluzio partikularren baturaz
osoturik etorriko da (ikus 12.7. atala), bata, ekuazio diferentzial homogenoaren soluzioa
eta, bestea, ekuazio osoaren soluzio partikular edo berezi bat, hots,
x(t) = x „(t) + x ,(t),

(13-3)

non xo (t) delakoa lehenagoko kasu homogenoan lorturiko soluzio orokor berbera (12-30)
den, alegia,
x „(t) =

exp(-\/)32 – co,,2 t)+ A2 exp(--\rn

(002 t )1,

(13 - 4)

non A, eta A2 hasierako baldintzen arauera zehaztu beharko diren integrazio-konstanteak
diren. Horretaz gainera, x ,(t) integral berezi bat lortzeko, ondokoaz egingo dugu aproba:
xp (t)=

Dcos(o)t — 8),

(13 - 5)

Hemengo D eta Sez dira integrazio-konstanteak, (13-5) delakoa (13-2) ekuazio ezhomogenoaren soluzio berezia izan dadin doitu behar diren balioak baizik. Kontutan hartu
behar da, co pultsazioa jarri dugula, kanpo-indarrarena alegia, bestela ez bait litzateke
posible era horretako soluzio berezirik. Bestetik, hasiera bertatik S fase-angelua kontutan
hartzen ez bada, soluzioa lortzea ezinezkoa gertatzen da. Fase-angeluaz hitz egiterakoan
zein magnituderi dagokien argi eduki beharra dago. Zirkuitu elektrikoen kasuan, korronte
eta tentsioaren arteko desfaseaz mintzatzen gara. Hemen, berriz, desplazamenduaren eta
kanpo-indarraren arteko desfaseaz hitzegiten da.
Honelatan, ba, D eta S horien balioak finkatzeko, aurreko soluzio berezia (13-2)
ekuazioan ordezkatuko dugu, ondoko baldintza geratuko zaigularik,
{A– D[(coo2 –

colcos8 + 2/3 cosin 81} cos t +
±{D[(co02 – co2 )sin –2)3 cos 51} sin co t = 0.

(13-6)

Baina sin w t eta cos cot funtzioak linealki independenteak direnez, ekuazio hori
koefizienteak nuluak direnean beteko da soilik. Beraz, sin cot gaiaren koefizientea
erabiliz,
tan S =

2/3 w
22 •

0 CO

(13 - 7)
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Eta sin2 8 + cos2 = 1 dela kontutan harturik,
2fi co

sin S –

(13- 8a)

( 2 co2)2 + 4/32a)2
20.) 2
(0 0

cos S –

( c002 (0 2 )2 + 4/32(02

(13 - 8b)

Orain, (13-6) adierazpeneko cos w t gaiaren koefizientea erabiliz, D anplitudearen balioa
lor dezakegu,
D=

(0)02 – colcos6+2fitosinS'

eta hemen (13-8) adierazpenak ordezkatuz,
(13-9)

D–
2 )2 +4p2c02

Beraz, denetara, soluzio berezia honakoa izango da,
A

cos(to t – (5),
xp (t) – ,
-\1(cof, – to 2 )2 + 4)32(o2
2 fi co
non 8 = arctan (002 — (02 den.

(13-10)
(13-11)

Alegia, soluzio berezi honen arauera, sistema kanpo-indarraren pultsazioarekin higituko
da eta ez propioarekin. Bestalde, kanpo-indarra kenduz gero, oszilazioa, berriro ere
indargetu bihurtuko da. Beraz, soluzio orokorra (13-3) adierazpenean emandakoa izango
da. Bertan, xo (t) gaiak efektu iragankorrak adierazten ditu, hots, hasierako baldintzapean
eta hasierako momentuetan daudenak; denbora tarte bat pasa ondoren, faktoreari
esker, efektu iragankor horiek moteldu eta denborarekin anulatu egiten dira. xp (t) gaiak,
berriz, efektu iraunkorrak adierazten ditu eta t >> 1//3 denean, informazio guztia
gordetzen da bertan, hots,

X p (t).

(13-12)
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Jarraian, erresonantzi fenomenoak aztertzeko bidean, efektu iraunkorrak adierazten
dituen (13-10) soluzio bereziaren ezaugarriak aztertuko ditugu, soluzio harmoniko
honetan ageri diren anplitudeak eta desfaseak kanpo-indarrarekiko duten menpekotasuna
hain zuzen.
13.1.1. Anplitude-erresonantzia.
Has gaitezen (13-9) adierazpenean ageri den anplitudearen azterketarekin. Ikus
daitekeenez, anplitude hori kanpo-indarraren maiztasunaren funtzioa da, D(co) alegia.
Funtzio honen adierazpen grafikoa 13.1. irudian ageri da.
D
A
2
(00

c)

13.1. irudia. Efektu iraunkorreko anplitudea kanpo-indarraren
maiztasunaren arauera.

D(w) funtzio honen maximoak eta minimoak kalkulatzeko, beraren deribatua kalkula

dezakegu lehenik,
dD
dco

=2

AcoRwc,2 – 2fi 2 ) –
[c

2

(13-13)

2,2

– )+ 4co2fill/2

eta berau non anulatzen den azterturik, anplitudearen maximoa

co R = \t co(2)

2P2

(13-14)

maiztasunean gertatzen dela ikus daiteke,
(13-15)

D„R Dff. –
2fi

balioarekin gainera. Halaber, co= 0 maiztasunean minimoa (erlatiboa) duela ikus daiteke,
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D(co = 0) =

(13-16)
o

balioarekin. Gainera, behin osziladore bat edukirik (beraren propietate propioak co,
horretan daude), balio hau beti da berbera, marruskadura (13) edozein delarik.
Bestalde, co --> egitean, anulatu egiten da asintotikoki,
D(w

—> 0.

(13-17)

Hurbilketa bat eginez, kanpo-indarraren maiztasun handietarako osziladorearen erantzun
iraunkorraren anplitudea 1/co 2 faktorearen arauera txikiagotzen dela ikus dezakegu,
alegia,
D(o)» c)o)=

=
(02

\2

-\1(C°02

CO2 )

Fo

(13-18)

m w2

+ 4(02P2

edo beste hitzetan esanda, maiztasun handietan masaren inertziak baldintzatzen du
sistemaren erantzuna.
Bestetik, kanpo-indarraren maiztasun angeluarra osziladore askearen pultsazio
propioari dagokiona denean, oszilazio iraunkorraren anplitudea honako hau da,
D= 20)013 .

(13-19)

D(w) funtzioaren itxuraren aipamena egin dugularik diogun ezen anplitude hori
maximoa den kasuan anplitude-erresonantzia gertatzen dela esan ohi dela. Horrelatan, ba,
co, pultsazioari, anplituderako erresonantzi pultsazioa deritzo. (13-14)-ean ikus
daitekeenez, osziladore askeari dagokion pultsazio propioa baino txikiagoa da eta baita
osziladore indargetuari dagokiona baino txikiagoa ere, hots,
Osziladore askeak, indargetzerik gabekoak:

(0 0 = k/m

Osziladore askeak, baina indargetuak:

(0 12 = coO

Oszilazio bortxatu eta indargetuak:

co2
R
= co 02 2 P 2

fi2

Argi dago coo > coi > co, dela.
Bestalde, (13-14) adierazpenaren itxura ikusita agerikoa denez, /3 2 > coo2 /2 bada, ez da
erresonantzia nabarigarririk egongo, coR irudikaria izango bait da, eta co handitzean D
delakoa monotonoki beheratuko da.
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Atal iraunkorrari dagokion desfasearen azterketa ere egin dezakegu, (13-11)
adierazpenaren arauera desfase hori ere kanpo-indarraren maiztasun angeluarraren
funtzioa dela kontutan harturik, 8(co) alegia. Izatez, S delakoak kanpo-indarraren eta
higidura errealaren arteko desfasea adierazten du. Hau da, kanpo-indarraren ekintzaren eta
sistemako erantzunaren artean atzerapena dago; erantzuna ez da berehalakoa, hots,
denbora behar du. 13.2. irudian (13-11)-ren adierazpen grafikoa egin da. Bertan agerikoa
denez, honako balioak hartzen ditu desfaseak kanpo-indarraren maiztasun angeluarraren
arauera:
= 0 ---> = 0,

= coo

--> = rc/2, co=0.-->

1 <5
x--

/r/2 - - ---- - i
i
I
wo
13.2. irudia. Osziladorearen efektu iraunkorraren eta kanpo-indar
bortxatzailearen arteko desfasea, kanpo-indarraren maiztasun
angeluarraren arauera.

Zenbait iruzkin egin ditzakegu desfasearen balioetaz. Lehenengo eta behin 0
deneko mugako kasua kontsidera dezakegu. Kasu honetan, kanpo-indarra konstantea da,
F =F0 , eta nahiz eta S desfasea nulua dela esan, izatez ezin gaitezke desfaseaz mintza,

zeren efektu iraunkorrean oreka lortzen bait da. Nolanahi ere, co ---> 0 kontsideratzean,
0 desfaseak ere zerorantz jotzen duela ikus daiteke, alegia, osziladorearen erantzuna
eta kanpo-indarra fasean daude limitean, beraz, atzerapenik ez dago erantzunean. Mugako
adibide moduan 13.3. irudiko kasua aztertuko dugu.
Irudian grabitatearen eraginpean higitzen ari den osziladore mekanikoa adierazi da.
Oreka-posizioan malgukia h luzatzen da pisuaren eraginez, hots, F=Fo=mg=kh.
Honelatan, ba, higiduraren ekuazioa ondokoa izango da,
hots, mXH-b+k(x–h)=0,
eta honen soluzio berezia, xp = h, kostantea da.
Soluzio hori ados dago lehenago emandako (13-16)-rekin,
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D(0) = =

A

2=

F

2 =

kh

= h.

m co,k

Ikus daitekeenez, beraz, muga honetan, k konstante berreskuratzailea duen malgukiak
baldintzatzen du osziladorearen erantzuna (zenbat luzatuko den orekan), eta ez
marruskadurak, azken batez egoera iraunkorra orekakoa izango bait da.

13.3. irudia. tng indar bortxatu konstantepeko malgukia.

13.1.2. Osziladorearen kalitate-faktorea.
Aurreko atalean eginiko anplitudearen eta desfasearen azterketa, beste modu batetara
egiteko ohitura dago praktikan, erresonantziaren efektua magnitude berezi baten bidez
adierazteko. Izatez, erresonantziak garrantzia izan dezan, marruskadurak txikia izan behar
du. Holako kasuetan

fi <

< co o

(13 - 20)

co R

da eta erresonantziaren garrantzia zer nolakoa den nolabait neurtzeko, aurreko (13-16),
(13-16) eta (13-19) adierazpenak konpara ditzakegu, erresonantziari dagokion anplitudea
maiztasun nulukoa baino zenbat aldiz handiagoa den lorturik,
D(co = co R ) D(a) = wo )

D(o) = 0)

(ÙR

D(co = 0) 2fi 2/3

(13-21)

eta horregatik, ohituraz, sistema oszilakor baten erresonantziaren garrantzia kalitatefaktorea deritzon parametroaren bidez neurtzen da, faktore hori ondoko modura definitzen

delarik:
_ COR

2)3

(13 - 22)
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eta kalitate-faktore horrek erresonantziaren ahalmen biderkatzailea adierazten digularik.
Agerikoa denez, faktore honen bidez erresonantziako maiztasun angeluarraren eta
indargetze-koefizientearen arteko pisu erlatiboa adierazi da. Indargetzea txikia denean
(/3 << coo ), Q handia izango da eta orduan erresonantziako anplitudea handia izango da,
maiztasun nuluko balioari dagokiona baino Q aldiz handiagoa prezeski, eta orduan
erresonantziaren efektu biderkatzailea nabaria izango delarik. Indargetzea handia denean
(baina 2[3 2 < o),2 izanik, noski, bestela Q ez bait da erreala izango), berriz, Q txikia
izango da eta ez da erresonantziarik nabarituko (erresonantziako maximoa txikia izango
da, anplitudeak ia (13-16) balio berbera izango duelarik).
13.4. irudian, kalitate-faktore desberdinei dagozkien D(w) funtzioak ageri dira. Ikus
daitekeenez, erresonantziari dagokion gailurra gero eta nabariagoa egiten da kalitatefaktorea handitzean eta bestalde co, erresonantzi pultsazioa ere (gailurrari dagokiona) gero
eta pultsazio propiotik hurbilago dagoelarik(wR

—>

coo ), Q-ren balio handietarako ia

berdinak direlarik (a), o>„).

D
Q=5

A

\

Q=2
=1

coo
13.4. Irudia. Anplitude-erresonantziaren gailurra, Q kalitatefaktorearen arauera.

3

7C

—

Q=5
Q= 4 IÇfr--Q=3
Q= 2
,f

7r/2 —

___01111111
.1
.
coo

co

13.5. Irudia. Desfasearen eite-aldaketa, kalitate-faktorearen arauera.
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Anplitudearekin egin dugunaren antzera, kalitate-faktore desberdinei dagozkien 5(co)
funtzioak ere irudika ditzakegu kalitate-faktore desberdinez arauera, 13.5. irudian egin
dugun eran. Bertan Q

oo egiteari legokiokeen funtzioa ere irudikatu da, zeina maila-

funtzio bat den (Heaviside-ren funtzioa), co = co, balioan kolpera 0-tik
pasaturik.

baliora

Aurreko irudi bietatik ondoriozta dezakegunez, Q kalitate-faktorearen balioa handia
denean, anplitude-erresonantzia co, balioan gertatzen dela jotzen da gutxi gorabehera, hori
erabat zehatza ez bada ere. Halaber, orduan desfasearen balioa å z/2 dela jo dezakegu.
Hau da, Q-ren balio handietarako, erresonantzian, kanpo-indarra eta desplazamendua tr/ 2
balioaz desfasaturik daude. Beharbada, hau harrigarria gerta daiteke, = 0 espero bait
genuen. Baina ohar gaitezen, osziladoreak zurgatzen duen potentziak kanpo-indarraren eta
abiaduraren menpekotasuna duela, eta ez kanpo-indarraren eta desplazamenduaren
artekoa. Desplazamendu handienak indarra eta abiadura fasean daudenean lortuko ditugu.
Desplazamendua zero denean, abiadurak bere balioa maximoa dauka. Momentu horretan
indarra bere balio maximoarekin aplikatzen bazaio, abiaduraren norantzan desplazamendu
handienak lortuko dira eta, gainera, erresonantzia edukitzeko, indarrak norantza aldatu
beharko du abiadurak berea aldatzen duenean.
Laburbilduz, Q-ren balio handietarako, osziladorearen desplazamendua eta beraren
abiadura rc/2 balioaz desfasaturik daude, abiadura aurretik doala. Q faktorearen balioak
praktikan biziki aldatzen dira. Sistema mekaniko arruntetan (bozgorailuak) Q-ren balioak
5 Q 100 tartean egon daitezke. Husgune erresonanteen bidez oso ongi sintonizaturiko
zirkuitu elektrikoek Q = 104 ÷ 105 dute, Q faktorearen balio handienak, gasez eginiko
LASER-etan lortu dira: Q 10' 4 .
13.1.3. Energia zinetikoaren erresonantzia.
Anplitude-erresonantzia non eta nola gertatzen den, ba dakigu jadanik. Goazen orain,
energia zinetikoaren erresonantzia zein maiztasunaretarako agertzen den ikustera.
Horretarako, efektu iraunkorrei dagokien energia zinetikoa aztertuko dugu, (13-10)
adierazpena erabilirik honakoa lortuko dugularik,
1
A2o)2
T= m
sin2(o)t — (5).
2
2 (c0 2 — co2 ) + 4W2192

(13 - 23)

Orain ere, denboraren menpekotasunaz gain, energia zinetikoak kanpo-indarraren
maiztasunaren menpekotasuna duela ikus dezakegu. Horrexegatik interesatzen zaigu, zein
pultsazioren kasuan izango den maximoa, alegia zein pultsaziotan gertatzen den energia
zinetikoaren erresonantzia. Dena den, denboraren menpekotasunik izango ez duen energia
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zinetikoaren adierazpen bat lortzeko, periodo batetan zehar beraren batezbesteko balioa
lortuko dugu lehenik:
m A 2 (02

(T) =

(sin2t — (5)),

(13-24)

2[(0)02 — (02 ) 2 + 4 co 2P 2 1
2 ir

(sin2 (co t — (5)) = —
ir

°

1
sin 2 t — 8)dt = — ,
2

alegia, batezbesteko balioa ondokoa izango da:
mA2co2

(T

(13 -25)

4 [(o), — w 2 ) 2 + 4w2/32].

Batezbesteko energia zinetikoa zein co-tarako izango den maximoa jakiteko, beraren
deribatua non anulatzen den aztertuko dugu, hau da,
d(T)
clw

m

A 2 c0( (004

(04
= 0

(13 - 26)

2[(co o2 — co 2 ) 2 + 4 w 2 f3212

eginik, (T) maximoari dagokion co T balioa, ondokoa dela ikus dezakegu,
(DT

= C°0

(13 - 27)

alegia, energia zinetikoaren erresonantzia sistemaren pultsazio propioan gertatzen da.
Laburbilduz, era honetara azal ditzakegu erresonantzia desberdinak:
- anplitude-erresonantzia: cu R = -\/co(2) — 2fi2
- energia zinetikoaren erresonantzia: co r =
Bestalde, energia potentziala desplazamenduaren karratuaren proportzionala denez,
hots, V D 2 denez, ondorioz, energia potentzialaren erresonantzia ere anplitudeerresonantzian (co, = -\icoo2 — 2/3 2 ) gertatuko da, eta energia zinetikoaren eta energia
potentzialaren erresonantziak ez dira pultsazio berean gertatuko. Azken batez,
indargeturiko osziladorea kontserbakorra ez delako gertatzen da hori, zeren kanpoindarrarekin energi elkarraldatze jarraia gertatzen bait da eta indargetzean inguruneari ere
energia transferitzen bait zaio.

=
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13.1.4. Potentzi zurgapena
Sistema oszilakorraren gainean indar bultzatzaileak denbora-unitateko eginiko lana
(alegia, batezbesteko balioa) ondokoa izango da,
A c o oF

P = (F jc)—
=
\

_ 1(

c002 co 2 )

(sin(co t — (5) cos t),

(13 - 28)

± 4(02p2
1

hemen (sin(w t — 8) coscot) = — — sin delarik,
2
eta lehenago (13-8a) adierazpenean lorturiko balioa ordezkaturik, azkenean ondoko
emaitza lortuko dugu:

P=

m A 2 co 2 fi
( 0 2 co 2 ) 2 + 4 co2p2

(13- 29)

Aurreko kasuetan bezala, potentzi zurgapenak ere w maiztasunaren menpekotasuna duela
dakusagu. Modu berean, zurgapenik handiena zein maiztasunean dagoen azter dezakegu,
alegia, potentzi zurgapenaren erresonantzia zein maiztasunetan gertatzen den. (13-29)
deribaturik lor dezakegu erantzuna, hau da,
2 m 13 /1 2 co(coo4 — (04)

dP
do)

u

--->

dP

co,

o

=

(13 - 30)

4p2w2 12

[/(02 co 2

coo ,

(13-31)

dco

eta orain ere, potentzi zurgapenik handiena osziladorearen pultsazio propioan gertatzen
da, energia zinetikoaren kasuan gertatu den modura.
Potentzi zurgapen maximoa honakoa da:

Pmax

m A2
4 fi

(13- 32)

Bestalde, (13-29) adierazpena aztertuz, potentzi zurgapenak maiztasunaren arauera
duen menpekotasuna nolakoa den ikus dezakegu. Horretarako, (13-11) kontutan izanik,
ondoko aldagai-aldaketa egin dezakegu,

x=

2
2
— CO
0) 0

2fico

=

cot

(13- 33)
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eta horren bidez honelaxe eman dezakegu potentzi zurgapena,

P=

1
=P
m"x1+x2.
4/3 1+x2

mA 2

1

(13- 34)

13.6. Irudia. Erresonantzi funtzio lorenztarra

13.6. irudian f(x) = 1/(1 + x 2 ) funtzioaren adierazpen grafikoa ageri da, bertan
erresonantzi gailurraren inguruan duen itxura ikus daitekeelarik. Funtzio honi Lorentz-en
funtzioa edo funtzio lorenztarra deritzo. 13.1. taulan ageri denez, potentzi zurgapen
maximoa x = 0 denean gertatzen da, alegia desfaseak =

It/2

balio duenean.

13.1. Taula
3

tanc5

0

0

x=cotS
»

0

ir/4

1

1

rc/2 (*)

ao

0

31c/4

-1

-1

ir

0

«0

(*) Potentzi zurgapen maximoa.
Bestalde, x = 1 denean, hots, å =

1r/4,

orduan potentzi zurgapenak maximoaren erdia

balio du. Hots, 2 cofi = co,2, – co2 denean, potentzi zurgapena erresonantzi kasukoaren
erdia izango da, eta orduan,
2 cofi = coo2 – co 2 = (co, + co)(coo – (0) 2 C°0(°))]/2.>

(13 - 35)

Oszilazio bortxatuak

361

hau da, pultsazioa erresonantziatik ±(Aco) 1/2 aldentzen denean, potentziaren zurgapena
erresonantziaren kasukoaren erdia da. Erresonantzian zurgaturiko potentziaren erdia
deneko zabalerak, 2(3,0)) 1/2 delakoak, erresonantzi kurba ezaugarritzen du. Gainera, p
txikia denean, co, coo , (13-35)-etik 13 = (Ao)) 1/2 jar dezakegu. Berriro ere Q kalitatefaktorearen definizioa gogoraturik,
co
_ Ct)
o =
2fi
2(c‘co),12.

(13 - 36)

Alegia, Q horrek erresonantziaren zorroztasuna neurtzen du nolabait. Q faktorea zenbat eta
handiagoa izan, erresonantziako gailurra zorrotzagoa izango da. Ohar gisa, erresonantzia
gehienak lorenztarrak direla esan behar da.
Esandako guztia oso erraz froga daiteke praktikan ondoko adibideaz. Demagun 13.7.
irudiko bi penduluak ditugula: A berunezko masa oso astuna da eta B masa arina
(adibidez, tenis-pilota). Lehenengo penduluen luzerak tanteatzen dira, bien maiztasunak
berdinak izan daitezen. Ondoren, A pendulua oszilatzen jartzen da. Bi penduluen
mihiztadura (ikus 15. gaia) PQ hariaz egiten bada (lista lodi batez), ondorioz B pendulua
oszilatzen hasten dela ikusiko dugu eta, gainera, beraren anplitudeak balio oso handia
lortzen duela (o) = coo).

13.7. irudia. Erresonantzia lortzeko experimentu sinplea.

Bestalde, beha daitekeenez, B penduluak anplitude maximoa lortzen duenean
(erresonantzia), beraren oszilazioa eta A penduluarena karraturan daudela (8 = z/2).
coo , co -tik urrun badago (penduluen luzerak oso desberdinak), B pilotak lortzen duen

anplitude maximoa oso txikia izango da eta A-rekin fasean dago (3 = 0) edo aurkako
fasean (45 = 7c).
Experimentu honetan A penduluaren indargetzea gehi daiteke, pendulu arinagoa
erabiliz. Kasu honetan, erresonantzia ere txikiagoa izango da.
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13.2. EFEKTU IRAGANKORRAK
Orain arte osziladore bortxatuaren higidura iraunkorra hartu dugu kontutan soilik; zenbait
kasutan, berriz, efektu iragankorrak oso garrantzitsuak dira, zirkuitu elektrikoen kasuan
bereziki. Idatz dezagun berriro efektu horiei dagokien (13-4) adierazpena,
x,(t)=

exp(-\/)32 – co02.

t)

+ A, exp(-- \/fi 2 – co o2 t)].

Bertan ikus daitekeenez, t 133 denbora-tarteko higiduraren xehetasunek ondoko
faktoreen menpekotasun handia dute:
a) Indar bultzatzailea aplikatzen den momentuan osziladoreak duen egoeraren
menpekotasuna.
b) Pultsazio bultzatzailearen, o), eta indargeturiko oszilazioaren pultsazioaren,
co, = -\1o) 02 – fi 2 , arteko erlazioaren menpekotasuna.

a)
13.8. irudia. a)
< co l kasuko erantzun iragankorra (puntuka),
erantzun iraunkorra (lerro jarraia). b) Erantzun osoa.

t

x0(

a)

13 = 0.3
co = 5co,

b)

13.9. irudia. a) w> co i kasuko erantzun iragankorra (puntuka),
erantzun iraunkorra (lerro jarraia). b) Erantzun osoa.
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Konkretuki, b) atalean aipaturiko erlazioari dagokionez (oszilazio indargetuak daudenean,
noski), ondoko iruzkinak egin ditzakegu:
co < co, denean, indarra aplikatu eta denbora tarte txiki batetan sistemaren erantzun
iragankorrak eite sinusoidala distorsionatzen du (ikus 13.8. irudia).
co > co,

denean, ondorioa indar funtzioaren modulazioa da. Maiztasun handiko

oszilazio sinusoidalek, berriz, ez dute distortsio handirik jasaten (ikus 13.9. irudia).
13.3. OSZILAZIO ELEKTRIKO BORTXATUAK
Orain arte erabili dugun osziladore mekanikoaren kideko zirkuitu elektrikoa 13.10.
irudian adierazi da. Izatez, aurreko gaiko zirkuitu oszilakor berbera da, baina orain indar
elektroeragile sinusoidala gehitu diogu, oszilazio iraunkorra eduki ahal izateko.
Zirkuituaren ekuazioa ondokoa dugu:
1
Lij+Rij+- q = Eocoscot.

r–.

0_d0' 0

(13 - 37)

,--I\AAArII
c

13.10. irudia. R-L-C z rkuitu elektrikoa, indar elektroeragileaz.

Kalkuluak errazteko, oso komenigarria da notazio konplexua erabiltzea (horrelaxe
egiten da Elektroteknian). Horretarako, ondoko adierazpenak erabiliko ditugu:
e' =

cos w t + i sin co t eta

= cos cot.

(13 - 38)

Beraz, cos cot idatzi beharrean exp(iwt) idatz daiteke. Hori bai, amaierako emaitzetan,
parte erreala izango da problema errealari dagokiona. Horren arauera, (13-37) ekuazioa
honelaxe idatz daiteke:
1
Lij+Rij+— q= £0
c

(13 - 37bis)
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13.3.1. Korronte elektrikoaren intentsitatea.
Zirkuitu elektrikoetan karga neurtzea ez da erraza izaten. Berriz, korronte elektrikoaren
intentsitatea neurtzea, (t) = I(t), oso erraza izan ohi da. (13-37bis) ekuazioa
denborarekiko deribatuz,

Li+Ri+-11=icoe '"

(13-39)

Aurreko gaian erantzun iragankorra aipatu genuen, ekuazio homogenoari dagokiona hain
zuzen. Orain era berdineko emaitza iraunkorra lortzeko, aplikaturiko indar elektroeragilea
(i.e.e.) harmonikoa denez, era berdineko emaitza saiatuko dugu:
(13- 40)

I(t) = loe" ,

non I, konplexua izan daitekeen (zenbait liburutan ohitura dago loel( "-Ø) idazteko, eta /,
erreala jartzeko, denetara baliokidea dena). Adierazpen hori ekuazioan ordezkatuz,
1

–Lco 2 + iRco I-- lo e iwt = icoE0ei ,

(13- 41)

eta atalez atal i co exp(i w delakoaz zatikatuz,
7

R+i wL–

1
o)C)

=E .
°

(13-42)

Hemengo parentesi arteko balioa, inpedantzia deituriko Z balioarekin parekatzen badugu,
aurreko adierazpenak Ohm-en legearen, RI = E , kidetasun handia hartzen du, alegia:
Z Io = Eo .
non

Z=R+i coL

(13- 43)
1

coC

den,

(13- 44)

eta, bestalde, hemen Z eta /0 konplexuak eta E, erreala direlarik.
Zirkuituaren inpedantzia parte erreal eta parte irudikariaz osoturik dago. Parte erreala R
erresistentzia da, parte irudikaria, berriz, X erreaktantzia. Erreaktantziak ere, bi osagai
ditu: X, = wL, erreaktantzia induktiboa deritzona eta X, = –1/o)C, erreaktantzia
kapazitiboa deritzona hain zuzen ere. Definituriko inpedantzia konplexua izateak korrontea
i.e.e.-arekin fasean egongo ez dela esan nahi du. Inpedantzia beste era honetara ere idatz
daiteke:
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Z =1Zle'Ø ,
/2
1

non 1Z1 = i R2 + co L
0)C,
I

(13 - 45)
den,

eta cp = arctan —1 c o L 1 \
R\
coC /

(13 - 46)
(13- 47)

Kontura gaitezen, honek (13-11) adierazpeneko S delakoarenarekin duen itxuraberdintasuna; azken batez, gauza bera bait dira.
Esandakoa kontutan hartuz, korrontearen intentsitatea modu honetan idatz daiteke:
E° ei("–P),
1(t) = —

(13 - 48)

1Z1

zeinaren modulua aurreko (13.9)-ko D-ren antzekoa den. Plano konplexuan batera azal
ditzakegu indar elektroeragilearen eta (13-48)-ko intentsitatearen adierazpen grafikoa,
13.11. irudian egin den modura.

13.11. irudia. Indar elektroeragilea eta intentsitatea plano konplexuan.

Ikus daitekeenez, irudi hau adierazpen fasoriala izenez ezaguturiko berbera da, zenbait
kasutan oso erabilgarria gertatzen dena (adibidez, ikus Fisika Orokorra II, 23. gaia).
Nolanahi ere, korrontea (13-48) adierazpenaren parte erreala izango da:

i(t)=cos((ot — 0).

(13 - 49)

Z1

Adierazpen hau kontutan hartuz, korronte-intentsitateak balio maximoa lortuko du, 1Z1
minimoa denean, hots, c o L = 1/ coC denean. Beraz, korronte-intentsitateko
erresonantziaren baldintza ondokoa dugu:
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1

=

^L C

°

(13 - 50)

eta aurreko gaiko (12-45) ekuazioak L-C zirkuituaren kasuan emandako pultsazioaren
berdina da. Aurreko ekuazioen arauera, erresonantzia = 0 denean gertatzen da eta
orduan inpedantzia erabat erresistibo bihurtzen da (erreaktantzia anulatu egiten da).
> 0: korronte-intentsitateak bere balio maximoa tentsioaren atzetik lortzen du,
hots, korrontea tentsioarekiko atzeratuta dago.
o < 0: korronte-intentsitateak tentsioak baino lehenago lortzen du balio maximoa,
hots, korrontea tentsioarekiko aurreratuta dago.
= 0: korronte-intentsitatea eta tentsioa fasean daude, hots, zirkuitua erresonantzian
dago.

13.3.2. Iraungiriko potentzia.
R-L-C zirkuitu batetan, energia txandaka pilatu eta askatu egiten da bobinan eta
kondentsadorean, baina erresistentzian iraungitzen da Joule efektuaz. Denbora-unitateko
iraungitzen den energia, iraungiriko potentzia da, ondokoa alegia:
P(t) = [Re I(t)][Re e(t)].

(13-51)

Iraungiriko potentziaren batezbestekoak magnitute honek baino erabilera handiagoa du:
Re E(t) = Eo coscot eta Re 1(t) =110 1cos(co t — 0)

(13 -52)

direnez, ziklo oso batetan iraungiriko potentzia ondokoa dugu:

(1,›)=

1

rr
o

1/

0 eo cos co t cos(cot — 0)dt.
1

(13 -53)

Eragiketak eginez,
1

(P) = — 0 Eo cos 0.
2
1/

1

(13-54)

Zirkuitua soilik erresistiboa bada, iraungitako batezbesteko potentzia Fo ) da; eta
(13-54) ekuazioan azaltzen den beste faktoreari, hots, coscp delakoari, zirkuituaren
potentzi faktorea deritzo, ondoko balio hau daukalarik,
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cos –

(
R 2 + co L

(13 - 55)

-\ 2

1

1Z1

(.0C

Zirkuitu elektrikoetan ere definitzen da Q kalitate-faktorea, eta R-L-C zirkuituan
ondokoa da hain zuzen:
oL

1

1

R coo RC R

L

(13 - 56)

c•

Ohar gaitezen sistema mekanikoetan Q anplitudeko erresonantziaren funtzioan
definitzen zela (Q = Zirkuitu elektrikoetan, berriz, korronte-intentsitatea karga
baino garrantzitsuagoa izanik, erresonantziarako pultsazio egokia co o da eta ezr^ R ;
korronte-intentsitatearen erresonantzia kasu mekanikoaren energia zinetikoaren
erresonantziari dagokio.
R-L-C zirkuitu elektrikoaren potentzi faktorea honelaxe adieraz daiteke:

cos = 1+Q

„,2 /
2 t"
,,2
\

'\ 2-

-1/2

1–

(13 - 57)

RAZI

0,1

0,01

0,001
0,01

10

01

100

13.12. irudia. R-L-C zirkuitu elektrikoaren potentzi laktorearen
kurbak kalitate-faktorearen balio desberdinetarako (eskala Iogaritmikoak
erabilirik).

13.12. irudian potentzi faktorearen kurbak azaldu dira. RAZI = 1R5, den puntuetan,
kurbaren zabalera osoa neurtzen da, eta beraren balioa ondokoa da:
Aco =w 0 = R
Q L

(13 - 58)
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Zirkuituko R, L eta C osagaiak beste era batetara lotzen badira, lorturiko kantitateek
bestelako balioak hartzen dituzte.
13.4. GAINEZARMENAREN PRINTZIPIOA
Osziladore linealaren propietate garrantzitsu bat hauxe da, soluzio desberdinak batugarriak
direla. Horrek ondokoa esan nahi du: (t) indar bultzatzailearen eraginpean sistemaren
higidura x, (t) bada, eta F2. (t) indar bultzatzailepean x 2 (t), orduan F,(t)+ F2 (t) indar
bultzatzailearen eraginpean sistemaren higidura x, (t) + x2. (t) izango da. Hots, F(t)
indarrak soilik eragiten duenean sistemak duen higidura, x, (t), ezagutzen badugu, eta
halaber, F2 (t) indarrak soilik eragiten duenean sistemak duena, x2 (t) , bi indar horiek
sistemaren gainean eragiten dutenean izango dugun higidura, zuzenean lortuko dugu
x, (t) + x 2 (t) eginez.
Propietate hau higidura-ekuaziotik zuzenean lor daiteke:

n
+2p— + co„2 (x,+ x2 ) =

f d 2d

dt 2dt

)
\
/
d
d2
d
( d2
+ 2P
= -2 + 2fi — + co 02 x, +
dt
dt2
dt
dt
)

\

+ coo2

X2

= F, + F2 .

(13- 59)

)

Alegia, hau egia da, osziladore harmonikoaren ekuazioa lineala delako, hots,

x

aldagaiaren lehen berredura soil-soilik azaltzen delako. Ekuazioan gai alinealak sartzen
direnean, emaitza oso desberdina da, geroago ikusiko dugunez. Goazen, ba, esandakoa
orokortzera. Hasteko, diogun atal honetan erantzun iraunkorrari dagokiona aipatuko
dugula soilik, hau da, kanpo-indar bortxatzaileari dagokiona, erantzun iragankorra
lehenago aipaturiko berbera delarik; hots, kanpo-indarrari dagokion soluzio berezia
aztertuko dugu soilik. Orain arte aztertu ditugun oszilazioak ondoko motako ekuazio
diferentzialaren arauera gertatzen dira,
\
d
( d2
— + a— + b x(t) = Acosco t,
dt 2dt

(13 - 60)

indar harmonikoa abiapuntu modura harturik, alegia. Parentesi arteko eragileari £
baderitzegu,
£x = F (t).

(13-61)

£ eragilea lineala da eta eragile linealek gainezarmenaren printzipioa betetzen dutenez,
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£(x, + x2

Beraz, x, (t) soluzioa

= £x, + £x„.

(13 - 62)

(t) indarrari badagokio eta x,(t)soluzioa F2 (t) indarrari,

£ xi = Fi (t);

£xz = F2 (t); F (t) = Fi (t) + F2 (t).

(13 - 63)

Modu berean,
£(a 1

x 1 + a 2 x2) = cx I Fi( t ) + a 2 F2( t ) .

(13 - 64)

Eta orokorki, P(t) indarrei (n = 1,2..,N) dagozkien soluzioak, x n (t), ezagutzen
baditugu,
(
£ Ia„x„(t))=1,a„F„(t).

(13 - 65)

n=1

\ n=1

Azken ekuazio hau eta (13-61) ekuazioa berdinak direnez, atalez atal elkarrekin
identifikatuz,

n(t),

(13 - 66)

F(t)=1,a,F„(t).

(13 - 67)

X(t)
n=1

n=1

m masadun osziladore mekanikoaren kasuan F(t) bakoitza denboraren funtzio
harmonikoa denean,
F (t)

= Fr, COS(CO ,t

,),

(13 - 68)

beraren x, (t) soluzioa ondokoa bezalakoa izango da,

x ,(t) =

1

Fn
2

cos(o)nt — n — ön ),

(13 - 69)

2 \) 2 . 4 (0,)32

den.
non 3, = arctan 2°)n13
— (0,2,
Orduan, denetara, F(t) honelakoa bada,

(13 - 70)
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F(t) =IF„ cos(con t — 0 ,),

(13-71)

soluzio iraunkorra hauxe izango da:

X(t) = 1

(0, ) 2 + 4 (0,2,p2

M n=1

cos(con t — 0„

(13 - 72)

Zer esanik ez, F(t) sinuen bidez azaltzen denean, soluzio berdintsuak idatziko ditugu.
13.4.1. Fourier-en garapena.
Aurreko puntuetatik ondoriozta dezakegunez, edozein indar, F(t), sinu edo kosinuen
serie finitu edo infinitu batez ordezka badaiteke, soluzio orokorra ere gai harmonikoen
serie bendintsu batez azalduko da. Emaitza hau oso garrantzitsua da, zeren Fourier-en
teoremak dioenez, edozein funtzio periodiko, beraren eitea edozein izanik, gai
harmonikoetako serie batez gara bait daiteke. Hau da, F(t) periodikoa bada, beraren
periodoa T izanik

= 27r/co),
F(t +

(13 - 73)

= F (t),

Fourier-en garapenaren arauera,
, 1
F(t )= —an +1, (a, cos n t + b, sinn wt),
2
n=1

(13 - 74)

non a, eta b, koefizienteen balioak ondokoak diren:

a=
"

2 f r F(t)cosncot

dt,

(13-75a)

b = — f rF(t)sinncotdt,

(13 - 75b)

o

2

n

0

Azken hauek beste modu batetara ere adieraz daitezke. F(t)-ren periodoa
aurreko integraletako 0 eta

T

T

denez,

integrazio-mugak —172 = —7r/co eta + -c/2 = +7r/co

mugen bidez alda ditzakegu, hots:
a, =
bn

CO

=—
C°

$ 71./a) F(t)cos n t dt,

(13- 76a)

F(t)sinnondt,

(13-76b)
- 76b)

_

nlw
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F(t)
A/2
-T/2 pir Adidi
IfFr'
—A/2

t

Ir I co

13.13. irudia. Zerra-motako indar bortxatzailea.

Adibide moduan 13.13. irudian adierazi den indarra aztertuko dugu. Kasu honetan
F(t) funtzio bakoitia dugu, zeren F (—t) = — F (t), eta funtzioaren adierazpena ondokoa
da,
t

Fo (t) = A =
eta

F(t + n

A

27r

t, — — < t < — tartean,
2
2

T) = Fo (t)

(n =

—0.,..,-2,-1,0,1,2,..,.).

(13 - 77a)
(13 - 77b)

F (t) funtzioa bakoitia denez, a, koefiziente guztiak nuluak dira. b, koefizienteak,
berriz, ondokoak dira:
co2A
,
ca2 A t cosnam sin ncot 7'./(9
b = , L sin
t tuot at =
+ „
,
2 Jrn
" 2 rr` ir Ú)
n` co`

i

A

n rc

(13 - 78)

Hemen (-1) n+i faktoreak ondokoa adierazten du:

—cosnz =

".+1, n bakoitia
-1, n bikoitia

(13- 79)

Beraz,
1
1
A
F(t) = — [sin cot — — sin2cot + — sin3on—....
2
3
tt

(13 -80)

13.14. irudian emaitzak azaldu dira. 13.14a. irudian bi gai hartu dira. 13.14b. irudian
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13.14. irudia. Zerra-motako indarra Fourier-en serieaz hurbildua.
a) Bi gai erabiliz. b) Bost gai. c) Zortzi gai.

berriz, bost. Eta 13.14c. irudian, zortzi gai. Ohar zaitezkeenez, kasu honetan
konbergentzia ez da berehala lortzen. Desjarraitasun-puntuetan (t = ± 112) serieak
funtzioaren batezbesteko balioa ematen du (zero, kasu honetan), eta juxtu hurbileko
puntuetan garapenak benetako balioa gainditzen du.
Azter dezagun orain 13.15. irudiko indarra. Honelako funtzioak uhin erdiko zirkuitu
arteztaileetan lortzen dira. Periodo oso batetan funtzioa honelaxe adieraz dezakegu:
z
sin co t, 0 < t < —
w
Fo(t) =
27r
0,
—<t<

(13-81)

Fo (t)

1

CO

0

271.1co

37rIco

13.15. irudia. Uhinerdi-motako indar bortxatzailearen adierazpena.

Fourier-en koefizienteen kalkuluak ondoko emaitzak emango dizkigu:
2

r bikoitia (edo 0)
r bakoitia
0 (r  2).

t
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13.16. irudiko lerro jarraiak ondoko funtzioa adierazten du:
, 1
F(t ) = — a, + b, sin t + a, cos 2w t + a,cos zko t =
2
1
2
F(t) = — + —sin co t — —cos 2co t
cos4wt.
37r
7r 2
15ff

(13 -82)

13.16. irudia. Uhinerdi-Inotako indarra, Fourier-en serieko
lehenengo bost gaiez hurbildua. Puntuka, eite zehatza.

Kurba ez-jarraia, berriz, benetako funtzioa da. Ohar zaitezkeenez, nahiz garapeneko
gai gutxi erabili, funtzioaren hurbilketa nahiko ona lortzen da, kasu honetan funtzioa
aurreko kasuko funtzioa baino `leunagoa' bait da.
13.5. OSZILADORE LINEALEN ERANTZUNA PULTSU ERAKO
INDARREN KASUAN
Orain arte gehienbat oszilazioen atal iraunkorra aztertu dugu. Baina hainbat problematan
(zirkuitu oszilakorretan bereziki) efektu iragankorrak oso garrantzitsuak dira; kasu
hauetan, soluzioaren parte iragankorra benetan garrantzitsuena izatea gerta liteke.
Atal honetan, ez-jarraiki eragiten duen indar bortxatzaile baten pean oszilatzen duen
osziladore linealaren jokaera iragankorra aztertuko dugu. Indar `ez-jarraia' idealizazio bat
da, edozein indar aplikatzeko beti denbora-tarte bat behar bait da, baina aplikaziodenboraren tartea osziladorearen berezko periodoa baino askoz txikiagoa denean,
idealizaziotik lortzen diren emaitzak oso ongi lot dakizkioke egoera errealari.
Praktikan, bi dira garrantzi handiko indar-funtzio ez-jarraiak (idealak):
1) Heaviside-ren funtzioa edo maila-funtzioa (ikus 13.17. irudia).
2) Pultsu-funtzioa (ikus 13.18. irudia).
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H

/// // / /// ///

H(to)
I- 1

e I

t_ _..e

to

masa eseki aurretik

b)

a)

mg
to aldiunean
bapatean esekita

13.17. irudia. a) Heaviside-ren funtzioa. b) Heaviside erako
indarraren kasu praktikoa.

Heaviside-ren funtzioa era honetara adierazten da:

H(t;to )

H (to ) =

< to

0,

t

1,

t > to

(13 - 83)

Unitateak kontutan edukiz honelaxe emango dugu indarra:
F(t)

(13 - 84)

m a H(to ),

non a delakoa konstantea den eta azelerazioaren unitateak dituen; to argumentuak, berriz,
indarra t = to aldiunean aplikatzen dela adierazten du. Horrela H(to ) funtzioa
adimentsionala izango da. 13.17.b irudian indar-mota horren materializazio praktikoa
adierazi da. Alegia, hasieran malgukiak ez du inolako pisuren eraginik jasaten eta
bapatean pisu bat eseki da to aldiunean.

// / / // // //)///
I(to,t,)
r

--1

_
L_J

tot,
b)

to : esekita
t,: ebakita

13.18. irudia. a) Pultsu-funtzioa. b) Pultsu erako indarraren kasu praktikoa.

Bestetik, I pultsu-funtzioa bi eskaloi-funtzioren batura dugu izatez, bata t„ = 0
aldiunean aplikaturikoa, eta bestea, t = t, beranduagoko aldiunean aplikaturikoa, azken
hau, maila-funtzio negatiboa izanik, hau da,
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t < t,

l(t;to,t,)E_- l(to,t,

1,
0,

(13 - 85)

< t < t,
t > t,

eta, aurreko kasuan egin dugun modura, indarra honelaxe adieraziko dugu:

F(t) = ma I (t,,t1 ).

(13 - 86)

13.18.b irudian indar-mota honen materializaziorako prozesu posible bat adierazi da.
13.5.1. Sistemaren erantzuna Heaviside erako funtzioaren kasuan.
Heaviside erako (13.84) indarraren eraginpean dagoen sistemari, ondoko ekuazio
diferentziala dagokio:
Ï +2

r. 3 + wo2 = a H(to ).

(13 - 87)

x(t o ) = 0 eta
i(to ) = 0. Horrela, t > to denerako soluzio berezia konstantea da eta (13-87) ekuazioak
al wo2 baliokoa dela diosku. Beraz, t > t„ tarterako integral orokorra ondokoa dugu:

Konkretatzeko, hasierako baldintza modura, ondoko hauek hartuko ditugu:

x(t) = e- ( `-" ) [A, cos w(t — to )+ 2 sin
A

a

– t0)1+ —

(13 - 88)

coo2

Hasierako baldintzak aplikatuz, modu honetan konkretatzen dira bi integraziokonstanteak,

A,

=– 2

A =

a

2

W

(13- 89)

I WO2

eta t > to kasurako honelaxe azal dezakegu soluzioa,

x(t))

a
— — e-('-`°)cos co, (t to )

e-13(1-tp) sin co, (t — to ) .

(13 - 90)

042

Argi dago, bestalde,

t < t, kasurako x(t) = 0 dela, hasieran sistema pausagunean bait

zegoen. Demagun, idazkera sinplifikatzeko, t, = 0 dela. Orduan, edozein t denboraren
baliorako, honelaxe adieraz dezakegu soluzioa Heaviside-ren funtzioaren bidez:
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fi fit

a

x(t) = H(0) 1 e cos
co,

sin w i t .

(13-91)

(.01

Soluzio hau 13.19. irudian adierazi da,

f3 =

0.2 o)„ kasurako.

13.19. irudia. = 0.2% balioko osziladorearen erantzuna, mailafuntzioaren kasuan. Puntuka dagoena fi = 0 kasuari dagokio.

Ikus daitekeenez, osziladorearen amaierako egoera (egoera iraunkorra) orekagunetiko
al co 02 separazioa besterik ez da (orekagunea indar bortxatzailerik gabeko posizioa da).
Indargetzerik ez dagoenean,

f3 =

0 da eta orduan co, = wo eta t o = 0 eginik,

H(0)

x(t) =

2

eta oszilazioa sinusoidala izango da,

[I cos

x=

co o tl,

fi

= 0 denean,

(13-92)

0 eta x = 2aIwo anplitudeen artean (ikus 13.19.

irudia).
13.5.2 Sistemaren erantzuna pultsu-funtzioaren kasuan.
Pultsu-funtzioa Heaviside erako bi funtzioren kenketa bezala hartuko dugu, bi
Heaviside erako funtzio horiek t, – to = T tartean banaturik egonik. Orduan
denbora-tarteko erantzuna aurreko kasuko berbera izango da eta

t > t, kasurako integral

orokorra Heaviside-ren bi funtzioen gainezarmenaz emanda etorriko da, hots,
,
x(t )=

a
1

co o

e

_ p(t—to)

B e—P(t—to)

cosco,(t to ) '

a,

— ,,, 2 1
w0

eta gaiak bildurik,

0) i

e 13(` r 1) cos c o ,(t t,)

sin (.o, (t – t 0)
)3 e- l'(` -')
co,

t < t,

.

,

,

sm co, v – t,)
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ae --fi(r-t„)

[e)9T cos CO, (t – t o – T) – cos w,(t – to)+

CO ,2,

lj ePT

sin co, (t – – T) –

(t):

sinco,(t – to ) , t > t, denean. (13 - 93)
(01

Denetara, erantzun osoa (ikus 13.20. irudia) ondokoa izango da,

x(t ) = —2
0) 0

,

1—

e -fi(t-to) cos a),(t

x(t) =

a e - °(2̀.-`°)
[

fiT

x(t)= 0, t < to,
8 e-P(t-to)
to ) '
sin co, (t – )

co

COS CO,(t — t o

(13 - 94a)
,

to < t <

(13 - 94b)

T) – cos C0 1 (1- — to)+

(Do
PT
p e\

co,

sin CO,(t – to – T

—sin o), (t – to ) ,

t > t,,

(13 - 94c)

coi

alegia, hurrengo 13.20 irudian ageri dena.

13.20. irudia. 13= 0.2wo balioko osziladorearen erantiuna,
5(2n1co i ) balioko pultsu-funtzioaren kasuan.

=

13.5.3. Dirac-en delta. Sistema oszilakorraren erantzuna.
Pultsuaren iraupena zerorantz doanean, erantzun-funtzioa gero eta txikiagoa izango da
(zerorantz doa) (t > t,). Baina a infiniturantz eta T zerorantz doazen bitartean aT
biderkadura konstante mantentzen badugu, erantzuna finitua izango da. Kasu hau, muga
oso garrantzitsua da. Muga hori, aplikatzen den indar bortxatzailea t = to aldiunean
"gailur" erakoa denean erabiltzen da (T « 2 co,)
Honelako gailurrari Dirac-en delta funtzioa deritzo eta 8(t – to ) edo 6(to ) idazten da,
ondokoa balioa duelarik:

378

'0, t

(t()) =

(13 - 95)

t= to

baina
(13- 96)

..5(to )dt = 1,

izanik. Berez, matematikoki zehazki hitz eginez, Dirac-en delta ez da funtzioa `banaketa'
baizik, baina limite baten eran funtzio moduan defini daiteke.
Bestalde, (13-93) ekuazioa T --> 0 eginez baina Ta = b izanik garatzen badugu,
ondokoa lortuko dugu:
b
x(t)
x(t)= —e
0),

)

sin o), –

t>

(13 - 97)

13.21. irudia. p= 0.2% balioko osziladorearen erantzuna, Dirac-en
delta motako funtzioaren kasuan.

13.21. irudian argi dakusagu t handitzean osziladorea jatorriko orekagunerantz inguratzen
dela.
13.5.4. Green-en metodoa.
Aldiuneko pultsuaren eraginez (Dirac-en delta), osziladore linealak duen erantzuna (1397) modu sinplean adieraz daitekeenez, edozein motatako funtzioak pultsu-funtzioen
bidez hurbil daitezke. Metodo hau, George Green-ek garaturikoa, oso indartsua da.
Green-en metodoaren oinarria ondokoa dugu: 13.22. irudiak ageri duenez, edozein indarfuntzio pultsuen batura batez adieraz daiteke. Sistema bortxatua lineala denean,
gainezarmenaren printzipioa beteko da, eta ekuazio diferentzialaren alde ez-homogenoa
F,Im = a, indar-funtzio indibidualen baturaz eman daiteke. Green-en metodoan azken
horiek pultsuak izango dira, non
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I,(t)= I(t,,t„+,)=

a„(t, ),

t, < t < tn,

0,

bestelakoetan

(13 - 98)

13.22. irudia. Indar funtzio bat, pultsu-funtzioen bidez adierazita.

In

funtzioak eragiten dueneko tartea,

t,_„ – tn = T izango da, non T << 23r/o), den.

(13-97) ekuazioak dioenez, n-garren pultsuari dagokion emaitza ondokoa da:
a
)T -fi(t-t„)
sin (01 (t – t„), t > t,+T
e
xn(t)= ,
coi

(13 - 99)

eta, gainezarmenaren printzipioa erabiliz, N-garren pultsurainoko batura eginik, pultsu
guzti horien eraginari sistemak emango dion erantzuna hauxe izango da:
a,(t,)T e_

x(t)=

'6("' sin co,(t — t,), tN < t < t„,.

(13 -100)

C°1

T

tarteak zerorantz jotzen duenean, batukaria integral bihurtuz, eta tn -ren ordez t' idatziz,
x(t) =

a(t') e-

fi t t )

sin o),(t – t')dt'.

(13-101)

—
Ondoko definizioa emanik,
1

G(t,t) s{ mco,

e-13( ".) sin 0.),(t – t'),

t > t'
(13 -102)

t < t'

0,
Bestetik,
ma (')= F(t')

(13 -103)

380

denez, ondokoa lortuko da:
(13 -104)

x(t) = _F(t')G(t,e)dt'.

G(td') funtzioari, osziladore linealaren Green-en funtzioa deritzo. (13-104) ekuazioak
adierazten duen emaitza, hasierako aldiunean osziladorea orekagunean geldirik badago
erabil daiteke soilik, zeren pultsu bakoitzaren (13-97) emaitza hasierako baldintza
horietarako lortua bait da. Hasierako baldintza deberdinen kasuan, prozesua berbera da.
Green-en metodoa oso erabilgarria da, ekuazio diferentzial lineal ez-homogenoak
ebazteko. Metodoaren abantaila garrantzitsuena, G(t,t') funtzioak bere barnean
hasierako baldintzak edukitzean datza, hau da, G(t,t') alde ez-homogenoaren elementu
infinitesimal batetarako ekuazioaren emaitza da. Beraz, F(t')G(t,t') biderkaduraz
adierazitako integral orokorrak, automatikoki daramatza hasierako baldintzak.
Adibide modura, Green-en metodoa funtzioa F delakoa funtzio exponentziala den
kasuan erabiliko dugu. Demagun jatorria t = 0 aldiunean duen ondoko indar-funtzioa:
F(t) = Foe-71 ,

t > 0.

(13 -105)

Green-en metodoak dioenez, x(t) soluzioa ondokoa da:
x(t) = Fo ff e-yee-fi(t-t ) sin o),(t – t')dt'.
mco, o

(13 -106)

z = (.0,(t – t') aldagai-aldaketa eginez, hauxe lortuko dugu:

x(t) =

Fo

mco;
(y _

e-Yt e[(r-/3)/ffil sin z dz =
e -yr e -fit cos wi t

Fo/m

,
"

r-P sin co,t ,

(13 -107)

_

13.23. irudian, ezker aldean irudikatu den (13-105) indarraren parean, (13-107)
ekuazioan azaldu den erako erantzun-funtzioak irudikatu dira p eta y indargetzearen
parametro desberdinen kasuan. yparametroa p baino handiagoa denean, biak coo-rekiko
txikiak izanik, erantzuna tontor-multzo baten ahantzekoa da (ikus 13.23.a irudia). y
parametroa [3 parametroarekiko txikia denean, erantzunak indarraren itxura hartzen du,
hots, hasieran gehitu eta gero exponentzial baten gisara tmluagotzen da. Alegia,
irudiko kurbak adierazten duenez, anplitude gutxikorrari hondar-oszilazio bat gainezartzen
zaio. fi eta yberdinak direnean, (13-107) emaitza honelaxe geratzen da,
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F(t)

o

t

13.23. irudia. Osziladorearen erantzuna, F (t) = Fo e- Y , t > 0
indar-funtzioaren kasuan. a) = 0.1coo, y= 0.3coo. b) [3= 0.2coo, y=
0.2coo. c) fi= 0.3coo, y= 0.1a>0.

13.23. irudian, ezker aldean irudikatu den (13-105) indarraren parean, (13-107)
ekuazioan azaldu den erako erantzun-funtzioak irudikatu dira fi eta yindargetzearen
parametro desberdinen kasuan. yparametroa f3 baino handiagoa denean, biak coo-rekiko
txikiak izanik, erantzuna tontor-multzo baten antzekoa da (ikus 13.23.a irudia). y
parametroa parametroarekiko txikia denean, erantzunak indarraren itxura hartzen du,
hots, hasieran gehitu eta gero exponentzial baten gisara txikiagotzen da. Alegia, 13.23.c
irudiko kurbak adierazten duenez, anplitude gutxikorrari hondar-oszilazio bat gainezartzen
zaio. 13 eta yberdinak direnean, (13-107) emaitza hauxe izango da:

x(t) =

_
2

e (1 - COS

wi t), p = y,

(13-108)

m co,

eta erantzuna T = 2z/o), periodoko erantzun oszilakorra da, baina anplitudea 13.23.b
irudian adierazi den modura doa gutxituz.
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13.7. ARIKETAK
1.- x ardatzean higitzen ari den partikularen posizioa, ondoko ekuazioaren bidez
mugatuta dago:
+ 4X +8x = 20cos2t.
t = 0 aldiunean jatorrian eta abiadura nuluaz badago, aurki bitez:

a)

Posizioa denboraren arauera.

b)

Anplitudea eta periodoa egoera iraunkorrean.

2.- Hutsean higitzen ari denean, pendulu batek 2s-tako periodoa du. Ingurune
indargetzaile batetan kokatzean, oszilazio bakoitzaren anplitudea, aurreko
oszilazioaren erdia dela beha daiteke. Zein izango da periodo berria?
Pendulua anplitude bereko baina 1 s , 2s eta 2.5s-tako periodoa duten indar
kosinuidalen eraginpean jartzen bada, zeintzu izango dira oszilazio bortxatuetako
anplitudeen arteko erlazioak?
3.- Marruskadurarik gabeko osziladore bat badaukagu,
a)

zer gertatuko da indar bortxatzailearen pultsazioa indargetu gabeko
osziladorearen pultsazioaren berdintsua denean? Suposa ezazue, hasierako
baldintzak x(0) = X(0) = 0 direla.

b)

zer gertatuko da justuki co = co, denean?

4.- Azter ezazu osziladore lineal indargetu bortxatua, kanpo-indar sinusoidalaren kasuan
F, cos co t, edo Re(Foe"), ekuazio diferentzialean ondoko soluzio konplexua saiatuz,
x = Ae`("-6),

eta soluzio fisikotzat beraren atal erreala hartuz.
5.- Indargeturiko osziladorea ondoko indarra pairatzen ari da:
F = Foe cos(cot + a).

Aurki bedi higidura-ekuazioaren integral orokorra.
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6.- Potentzi zurgapenaren batezbestekoaren balio maximoa (potentzi zurgapenaren
erresonantzia) coo pultsazioan gertatzen da. Halaber, potentzi zurgapena erdira
beheratzen da pultsazio hori (Aco) v2 aldatzean, hots, pultsazioak ko, ± (Aco)1/2]
balioak hartzean.
Oso gutxi indargeturiko osziladorearen kasuan

(/3 « (.00 ) ,

froga bedi ezen kalitate-

faktorea modu honetan adieraz daitekeela,
_
Q

2(Aco),/2

horrela hurbilketa ona eginez.
7.- Demagun m = lg, k = 104 dina/cm eta lasaikuntza-denbora

T=

0.5s balioak dituen

osziladore lineal indargetuaren gainean, F = 10 sin9Ot dina balio duen indar
bortxatzailea eragiten ari dela. Aurki bitez:
a) Sistemaren pultsazio propioa (indargetzerik gabe dagokiona), sistema
indargetuari dagokion pultsazioa eta sistema indargetu bortxatuaren
anplitude-erresonantziarako pultsazioa.
b) Oszilazio iraunkorraren modulua eta indar bortxatzailearekiko oszilazio
iraunkorrak duen desfasea.
c) Potentzi zurgapenaren erresonantziaren kasuko pultsazioari dagokion (4w),/2
zabalera.
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14. gaia
Oszilazio alinealak

Aurreko bi gaietan oszilazio linealak eta bortxatuak aztertzean, Naturaren izaera
ulertzeko eredu sinpleak erabili ditugu. Pedagogiari dagokionez, eredu horien abantailarik
handiena, metodo analitikoen bidez aztertu ahal izatea da, era horretan problemen soluzio
explizitua lor dezakegularik. Hala ere, aipaturiko eredu horiek, benetako errealitatea
ulertzeko egiten dugun hurbilketa baino ez dira. Naturaren izaera fisikoa zehaztasun
handiagoaz aztertzean, beraren jokaera alineala dela ikus daiteke gehienetan, eta,
horregatik, kontuz ibili behar izaten da, sistema linealen azterketan lorturiko ondorioak
extrapolatzean. Hasteko, orain arte ontzat hartu dugun gainezarmenaren printzipioa, ez da
jadanik erabilgarria ekuazio diferentzial alinealen kasuan, alegia, bi indar desberdinek
batera eragitean lortzen den erantzuna, ez da zeinek bere aldetik lorturiko bi emaitzen
batura. Arrazoi honegatik, ez da erraza izaten, ekuazio linealen ebazpen-metodoaren
orokorpena egitea, eta kasu bakoitza bereziki aztertu behar izaten da.
Gai honetan ekuazio alinealak ebazteko erabili ohi diren metodo batzu aipatuko ditugu.
Lehenengo pauso batetan ohar kualitatiboak egingo ditugu, horretarako nagusiki fasediagramak erabiliko ditugularik. Bigarren pausoan azterketa kuantitatiboa egingo dugu
zenbait kasutan, adibidez, pendulu launa aztertzean integral eliptikoen bidezko emaitza
analitikoa emanik, eta hurbilketarako erabili ohi den metodo perturbatiboaren aurkezpen
xumea eginez.
14.1. EITE OROKORREKO POTENTZIALARI
DAGOZKION OSZILAZIOAK
Gure kontsiderazio orokorretan barrena abiatzeko, diogun ezen indar-eremu
kontserbakorrak aipatuko eta aztertuko ditugula, lehenengo urratsean bederen. Horrelako
sistemetan, energia potentziala defini daiteke eta desplazamenduaren funtzioan eman
daiteke. Bestalde, higidura-konstanteetako bat, sistemaren energia mekanikoa da, hots,
1
2
E = T +V = — m5c ±

2

V(x) = ktea.

(14-1)
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Energia potentzialaren adierazpen grafikoa eginez, higiduraren izaerari buruzko
informazio asko lor daiteke (ikus, adibidez, 6. gaia, potentzial unidimentsional
baliokidea).
14.1.1. Oreka-puntuak eta oszilazioak.
Dakigunez, oreka-puntuak energia potentzial minimoa edo maximoa duten puntuak
dira. Demagun, adibidez, partikula energia potentziala minimoa deneko puntu baten
inguruan higitzen ari dela, E energia konstanteaz, alboko 14.1. irudian ikus daitekeen
moduan.

14.1. irudia. Energia potentzialaren minimo baten inguruko egoerak.

Ikus daitekeenez, partikula x, eta x, puntuen artean ari da oszilatzen, etengabe.
Edozein puntutan dagoela (x puntuan adibidez), abiadura du. Irudian ageri denez,
AB = V eta BC = T = —1 m
2
dira. Horren arauera, x, eta x, puntuetako abiadura nulua da; ez, ordea, azelerazioa, V(x)
kurbaren malda indarrarekin erlazionatuta bait dago, eta, beraz, puntu horietan indarra
dago, zeinak partikula x, punturantz erakartzen duen. Horregatik, puntu horietarantz iritsi
eta gero, ibilbidea norantzaz aldatzen da eta hori dela eta, puntu horiei alderanzketapuntuak deritze. Puntu horietan potentzial-langa dugu eta bertatik aurrera ezin bait daiteke
partikula pasa. Horregatik, partikula potentzial-osin edo putzu batetan harrapaturik
dagoela esaten da.
Kasu honetan (minimoari dagokiona) oreka posible bakarra x, puntuan gerta daiteke,
baina horretarako partikulak energia minimoa eduki beharko luke. Oreka-puntu hori
egonkorra dela diogu, zeren, perturbazio txiki baten eraginez (AE emanik) sortzen den
higidura, oreka-puntuaren inguruko oszilazioa bait da, partikula potentzial-osinean
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harrapaturik bait dago. Gainera, marruskadurarik badago, poliki-poliki energia galduz
joango da, xo puntuan zeukan oreka berreskuratu arte. Horrexegatik esaten da oreka
egonkorra dela.
E,V
E =Vr.

DE

x
Xo

14.2. irudia. Energia potentzialaren maximo baten inguruan hautsi
egiten da oreka perturbazioaren eraginez eta ez da berreskuratzen.

Oso desberdinki gertatzen dira gauzak energia potentzialaren maximo baten inguruan,
14.2. irudian ikus daitekeenez. Izatez, x o posizioan Emax energia edukirik oreka lortzen
den arren, edozein perturbaziok hautsi egiten du oreka hori, eta potentzialaren malda
kontutan edukita ikus daitekeenez, sortzen diren indarrek partikula oreka-puntutik
urruntzeko eragina dute. Horregatik ez da berriro oreka hori berreskuratzen eta oreka
ezegonkorra dela esan ohi da.

14.1.2. Sistema alineal simetrikoak.
Orain arteko gaietan ondoko indar lineala aztertu dugu,
F = —k x,

(14-2)

zeina energia potentzial honetatik eratortzen den,
V (x) = —
21 k x 2 .

(14 - 3)

Energia potentzial hau x-ekiko simetrikoa da, eta partikula harrapatzen duen potentzialosina parabolikoa dela esango dugu.
Edozein potentzial-osin kontsideratzean (energia potentzialaren minimoa), lehenengo
hurbilketa batetan, minimoaren inguruan energia potentziala parabola baten bidez adieraz
daitekeela jo ohi da, hots,
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V (x) —21
k + 0(x3 ).

(14 - 4)

Izatez, hurbilketa honek oszilazio txikien kasurako balio du soilik, hau da, energia V
minimoa baino pixka bat handiagoa denean soilik. Eta oszilazio oso txikien kasuan,
osziladore linealaren hurbilketa nahiko ona izango da. Baina energia V minimoa baino
nabariki handiagoa bada, orduan hurbilketa hori desegokia izango da eta gai alinealak ere
kontsideratu beharko ditugu.
Zenbait kasutan, partikularen gainean eragiten ari den indarrak linealtasunarekiko duen
desbideraketa (alegia, gai alineala), simetrikoa da oreka posizioarekiko (berau x, = 0
puntuan dagoela joko dugu), hots, indarraren moduluak balio berbera du —x eta + x
puntuetan, nahiz eta alderantzizko norantza izan. Kasu horretan indarrean linealtasuneko
balioarekiko egin behar den lehenengo zuzenketa x3 ordenakoa da, indarra honelaxe
azaltzen delarik:

F(x) —k x +

,

(14-5)

parametro hori (konstantea) txikia izanik. Indar horri dagokion energia potentziala,
honako hau da:
V (x) =

x2 — 2, x 4 .

(14 - 6)

Aurreko adierazpenetan ageri den ñ parametroak duen zeinuaren arauera, indarra kasu
linealekoa baino handiagoa edo txikiagoa izango da.
indar lineala

V

F

F = —kx 8

indar lineala:
potentzial parabolikoa
1
V = kx 2
2

indar lineala

11.

x
14.3. irudia. /1. > 0 kasuari dagozkion indarra eta potentziala:
Malguki biguna.

14.3. irudian > 0 kasua adierazi da. Kasu honetan indarraren modulua kasu
linealekoa baino txikiagoa da (x bakoitzerako), efektu hori oreka-posiziotiko x
desplazamendua handitzean gero eta nabariago ageri delarik; horregatik, sistema hori
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biguna dela esan ohi da. Potentziala ere, kasu linealari dagokion parabola baino txikiagoa
da.
indar alineal

V ,--

F

1
kx2
2

iV

x
....

F = —kx
indar lineala

x
...

14.4. irudia.
< 0 kasuari dagozkion indarra eta potentziala:
Malguki gogorra.

14.4. irudian < 0 kasua adierazi da, gauzak alderantziz gertatzen direlarik; sistema
honi gogorra deritzo.

F = —kx

F(x)

i
V = 1 la2
2

V (x)
potentzial
asimetrikoa

....x

x
....

14.5. Irudia. Indar alineal asimetrikoa eta dagokion potentziala.

14.1.3. Sistema alineal asimetrikoak.
Beste zenbait kasutan, oreka-posizioarekiko asimetrikoak diren indarrak ageri dira.
Adibide modura, bigarren ordenako gaia duen indar hau aurkez dezakegu:
F=—kx+À,x 2 ,

(14 - 7)

1
3
1
V =—kx2.
2
3

(14 - 8)

zeinari ondoko potentziala dagokion:
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14.5. irudian < 0 kasuari dagozkion indarra eta potentziala adierazi dira. Ikus
daitekeenez, sistema hori biguna da x < 0 kasuan eta gogorra x > 0 denean.
14.1.4. Zenbait adibide
Lehenengo adibide modura, demagun plano horizontal baten gainean, marruskadurarik
gabe, m masadun partikula l luzera berezkoa duten bi malguki berdini lotuta dagoela,
14.6.a irudian adierazi den bezala.

14.6. irudia. a) Malgukiak luzatu gabe, sistema orekan dago.
Malgukiek ez dute indarrik egiten. b) Masa x distantzia desplazatzean,
malgukiek indar egiten dute.

Partikula 14.6.b irudian ageri den modura desplazatzean, malguki bakoitzak
(14-9)

k(s – 1)

moduludun indarra egingo du eta bien erresultantea ondokoa izango da:
F=

2k(s–/)sin

(14 -10)

0.

Dena den, indar hau desplazamenduaren funtzioan ipintzea interesatzen zaigu.
s

= I

x2 +

/ 2 eta sin

0 –

,\./ X 2 + 12

direla kontutan edukiz, honelaxe azal dezakegu indarra (zeinu eta guzti):
F = –2 k(-\IX 2

+1 2 -

1) ,
<X 2 + /2
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(

1

F =-2kx 1

(14 -12)

Oszilazio txikien hurbilketa egiteko, seriezko garapena egingo dugu. Hain zuzen ere,
ixi < 1 denean ondoko garapena dugularik,
(1x)-1/2=
+1

1 x+ 1-3 x2
2
2•4

1-3-5 3 1-3-5-7 ,
2-4-62-4-6.8x
x +

(14 -13)

aurreko indarraren garapena eginez eta lehenengo bi gaiak gordez,
3/

F = –kl

X

\ 1)

1– 3 ( x \2+
4 1 ) ....

(14 -14)

Eta x << l dela kontutan harturik, hurbilketan lehenengo gaia gordeko dugu soilik, hots,
F

/2 3
X

.

(14 -15)

Alegia, dakusagunez, bi indar linealen baturaz (batura bektoriala, noski), indar alineala
lortu dugu, eta nahiz eta oszilazioak oso txikiak diren, ezin dezakegu esan, indar hau
lineala denik. Horregatik, sistema hori intrintsekoki alineala dela esango dugu.
Beste adibide bat, Duffing-en osziladorea (1918. urtea) da. 14.7. irudian ageri denez,
behekaldean bi iman dituen euskarri zurrun batetan, altzairuzko habe mehe bat dago,
imanen erakarpenez habea baterantz edo besterantz abia daitekeelarik. Horretaz gainera,
sistema zurrun osoak kanpoko indar sinusoidal baten eragina jasan dezake, inguruko
airearen biskositatearen eta imanen indargetzearen kausaz habeak indargetzea pairatzen
duelarik.

14.7. irudia: Duffing-en osziladorearen eskerna.
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Osziladore bortxatu eta indargetu horri dagokion ekuazio diferentziala,
1
2

(14-16)

coson

da, eta bertan ikus daitekeenez, hirugarren ordenako zurruntasun-gaia dauka (+ x 3 /2), gai
linealaz gainera (–x/2). Sistemaren izaera arautzen duen indarrari dagokion potentziala
(kanpo-indar bortxatzailea alde batetara utzita),
V=

1

4

X

1
2 + - X4

(14 -17)

8

da, zeinaren adierazpen grafikoa 14.7. irudian dagoen.

_

+-4
i

X

t
I

14.8. Irudia. Duffing-en ekuazioari dagokion potentziala.

Ikus daitekeenez, hiru oreka-puntu posible daude, bi egonkorrak (x = ±leta = 0) eta
bat ezegonkorra (x = 0,5c = 0). Energiaren arauera (energia positibo edo negatiboa), bi
potentzial-osin edo bakar bat egon daitezke. Izaera horren kausaz, oso dinamika
aberatseko sistema da.
14.2. SISTEMA ALINEALEN FASE-DIAGRAMAK
Sistema mekanikoen fase-diagramak hainbeste informazio eskain dezakete sistemen
eboluzioari buruz. Ikus dezagun nola eraiki daitezkeen.
Demagun sistema unidimentsional kontserbakorra dugula, eta energia potentzialaren
adierazpena ezaguna dela, V(x). Energiaren kontserbaziotik, energiaren balio konkretuari
dagokion higiduraren fase-diagrama, (14-1) adierazpenetik x(x) askatuz lor dezakegu,
hots,

-2-(E –V(x)).

(14-18)
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Izatez, energiaren balio bakoitzerako adierazpen honek fase-diagramako ibilbide bat
emango digu, ibilbide horiek elkar ebakitzen ez dutelarik (kontutan har, marruskadurarik
gabeko kasuari dagokion ekuazio homogenoa aztertzen ari garela, – f (x) = 0, alegia,
kanpo-indarrik gabeko kasuan gaudela, nahiz eta barne-indarra ez-lineala den, hots
m f (x) = – dV dx delakoa ez-lineala).
Zer esanik ez, V (x) funtzioa korapilatsua bada, agian ez dugu posible izangoz( x)
delakoaren adierazpen analitikoa lortzea, baina, edozertara, puntuz puntu (ordenadorearen
laguntzaz, adibidez) oso errazki lortu ahal izango dugu, horrela fase-diagrama
irudikaturik.

14.9. irudia. Sistema alineal bati dagokion fase-diagrama, sistema
linealarekin konparaturik.

14.9. irudian indar alineal bati dagokion fase-diagrama irudikatu dugu. Irudiko
sistemabiguna da x < 0 denean, eta gogorra x > 0 denean. Irudian potentzial parabolikoa
ere adierazi da, bi potentzialen arteko desberdintasuna nabarmentzeko. Indar linealari
dagokion potentzial parabolikoaren kasuan fase-diagraman lortzen diren ibilbideak,
elipseak dira (ikus 12.3. atala). Oraingoan lortuko ditugunak, arraultza-forma izango
dute, parte bigunean exzentrikotasun handiagoa izanik, eta gogorrean txikiagoa.
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Ohar modura diogun, potentzial-osin honetan partikula harrapaturik dagoela,
potentziala x = 0 puntuan minimoa izanik, oreka egonkorra bait dugu (energia
minimoarekin noski). Edozertara, esandakoa marruskadurarik gabeko kasuan aplika
daiteke soilik. Marruskadura dagoenean, partikula energia galduz joango da, eta fasediagramako ibilbidea espiral bat izango da 14.10. irudian ageri den modura.

14.10. irudia. Marruskaduraren kausaz, ibilbideak espiral erakoak dira.

14.11. irudia. Potentzialaren maximo parabolikoari dagokion fase-diagrama.
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Aurreko irudietan, potentzialaren minimo baten inguruko kasuak aipatu ditugu.
Goazen maximoaren ingurukoak aipatzera. Arrazonamendu berberaren aruera,
marruskadurarik gabeko kasuan potentzial parabolikoa badugu, V = a — kx 2 12, ageri
diren ibilbide gehienak, hiperbolikoak dira E = E, kasuan endakaturik daudelarik, izatez,
zuzenak izanik (14.11. irudia). Egia esan, x = 0 puntua orekakoa da (oreka ez-egonkorra
noski) eta berez ibilbidea puntu soil bat litzateke, fase-diagramaren jatorria. Dena den,
perturbazio infinitesimal batek apurtu egingo luke oreka eta ibilbide hiperbolikoa sortuko
litzateke. Zuzen horiek hiperbolen muga lirateke, perturbazioa zerorantz txikitzean.
Maximoaren inguruan potentziala parabolikoa ez denean, fase-diagrama aurrekoaren
antzekoa izan arren, pixka bat deformaturik dago, 14.12. irudian ageri den modura.
Ibilbideak ez dira jadanik hiperbolak, kurba korapilatsuagoak baizik.

14.12.Irudia. Potentzialaren maximo ez-parabolikoaren inguruko
ibilbideak fase-diagraman.

Indargetzea dagoenean, aurreko ibilbideak aldatu egin behar dira, noski, sistema
energia galtzen ari bait da etengabe, eta hori 14.10. irudian egin dugunaren antzera egin
behar da, fase-diagramako ibilbidea beti ere energia txikiagoko aldeetarantz doalarik,
marruskadura bait dago.
Dena den, jarraian aztertuko dugun ekuazioaren kasuan, indargepen negatiboa gerta
daiteke, eta orduan gauza bitxia jazotzen da. Ondoko ekuazio hau aztertu zuen lehena Van
der Pol (1926) izan zen, huts-balbulen zirkuituen azterketan agertu zitzaiolarik. Demagun,
bada,
2

2) •
-x x + co, x 0

(14 -19)

ekuazioa dugula, zeina orain arteko ekuazio linealaren (kasu indargetua) antzekoa den,
baina —,u x 2 z indar ez-lineala gehiturik. parametroa indargetze-faktorea da, noski,
praktikan txikia izango dena. Ikus daitekeenez, oszilazio hauen kasuan, x 2 > xo2 denean
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(x, = konstantea), orduan indargetzea positiboa izango da eta sistema indargeturik
egongo da esangura arruntean, alegia, denborarekin energia galduz joango da. Ordea,
2
2
X < Xo

bada, indargetze negatiboa dugu, eta higiduraren anplitudea eta energia handituz

joango dira. x 2 = x02 denean, balio kritikoa dugu eta orduan ez dago indargetzerik,
denboran zehar anplitudea konstantea izango delarik, oszilazio askeen kasuan bezala (izan
ere, ekuazio berbera geratzen zaigu); fase-diagraman muga-zikloa dugu, 14.13. irudian
ageri den eran. Bertan ikus daitekeenez, kanpokaldeko ibilbideak espiralak dira, gero eta
itxiagoak, indargetzearen kausaz. Barrukaldekoak ere espiralak dira, baina gero eta
irekiagoak, indargetze negatiboaren kausaz. Kasu bietan, ibilbideak muga-ziklorako joera
dute; hortik datorkio honi izena.

14.12. Irudia. Van der Pol-en ekuazioari dagokion fase-diagrama,
alde desberdinetako ibilbideekin, eta marra sendoz muga-ziklo bat ageri
delarik.

Jarraian datozen 14.13 irudietan, lehenago aipatu dugun Duffing-en ekuazioari (14-16)
dagozkion zenbait muga-ziklo adierazi dira. Oraingo muga-ziklo hauek beste arrazoi
bategatik gertatzen dira, hain zuzen ere, kanpo-indarraren eragina ere kontutan hartu behar
bait da. Duffing-en kasuari dagokionez, ohar hauek egin ditzakegu:
- Oraingo marruskadura beti da positiboa, Van der Pol-en kasuan ez bezala.
Izatez, Duffing-en kasuan aztertzen ari garen muga-zikloak, ekuazio
ezhomogenoaren soluzio bereziak dira, edo aurreko gaiko hitzekin, soluzio
"iraunkorrari" dagozkio. Hots, lehenengo ekuazio homogenoari dagokion
soluzio iragankorra pasatzen utzi beharko dugu, muga-ziklora iritsi aurretik.
- Muga-ziklo hauei erakarleak deritze.
- Kurbak ordenadore bidez irudikatu dira, integrazio numerikoa eginez, RungeKutta-ren metodoa erabiliz.

Oszilazio alinealak

14.14. Irudiak. Duffing-en ekuazioari dagozkion zenba t muga-ziklo.
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14.3. PENDULU LAUNA
Lehenago esan dugun moduan, oszilazio alinealen kasu gehienetan ezin daitezke
soluzioak era analitikoan eman. Salbuespenen artean pendulu launaren kasua aipa
dezakegu, zeinean, jarraian ikusiko dugun legez, soluzioa integral eliptikoen bidez eman
daitekeen.

14.15. irudia. a) / luzeradun pendulua plano bertikalean ari da
posiziotik abiaturik. b) Indar eta azelerazioak.
oszilatzen

Demagun plano bertikalean marruskadurarik gabe oszilatzen ari den pendulu sinplea,
masarik gabeko hagaxka luzaezinaren muturrean m masa duelarik. Partikularen
azelerazioak bi osagai ditu, a, eta a,, baina higidurari dagokionez a, kontsideratuko
dugu soilik. Zeharkako norabidean (0-ri dagokionean) indarrek dituzten osagaiak
kontsideraturik, higiduraren ekuazioa lor dezakegu:
F, = –mgsin0 = ma, =
Õ+

sin19 = 0.

(14 - 20)
(14 -21)

Oszilazio lineal askeen ekuazioarekin konparatzeko, honelaxe idatziko dugu:
+ coo2 sin

non wo =

= 0,

1

(14 - 22)

den.

Bistakoa denez, ekuazio diferentzial hau ez da lineala, sin 0 delako gaia bait du. 0
angeluarekiko indarraren eta energia potentzialaren adierazpen grafikoa egitean, sistema
bigun baten kasuan gaudela kontura gaitezke, 14.16. irudian ikus daitekeenez.
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V(e)

0
11.

V(0) = mg1(1— cos0)
14.16. irudia. Pendulu launari dagozkion indarra eta potentziala.
Aldera bitez 14.3. irudian ageri direnekin.

Alinealtasunak berekin dakartzan zailtasunak gainditzeko, jadanik 1673. urtean
Huygens-ek oszilazio txikien hurbilketa egitea proposatu zuen, horretarako 6 angelua
txikia denean sin 0 dela kontutan harturik. Horrela eginez, oszilazio linealen ekuazioa
lortuko dugu,
+ co o2 0 = 0,

(14 - 23)

oszilazio harmoniko hauen periodoa honako hau izango delarik:
1
2z
r = — = 2rc

(14 - 24)

Dena dela, kalkulu zehatza egin nahi badugu, eta oszilazioak txikiak ez badira, orduan,
aipaturiko hurbilketa desegokia izango da, eta (14-21) ekuazioa ebatzi beharko dugu.
Edozein kasutan, ekuazio horretatik abiatu ordez, beraren integrala den energiaren
kontserbazioa erabil dezakegu, era horretan integral bat eginik bait daukagu. Beraz,
lehenengo ordenako ekuazio honetatik abiatuko gara:
1

2

2

E=—ml 0 +mg/(1—cos

(14 - 25)

2

1

2

2

,

E = —ml 0 +2mg/sin

2

2

2

(14 - 26)

Demagun oszilazioaren punturik altuena 00 angeluari dagokiona dela (izatez, informazio
hau hasierako baldintzak emateko modua baino ez da, 0(0) = 00 , 0(0) = 0). Puntu
horretan
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(14 - 27)

= 0,
=

+Vo = 2m gisin2

E=

(14 - 28)

2mg/sin2 —°; ,
2

(14 -29)

Balio hau (14-26) ekuaziora eramanik eta gaien berrantolaketa eginez,
/
0
0`
2 • 2
1 0 =2mg1 sin 2 --L) — sin 2 —
2
2,
—
2m
Õ = dO _ _ g
e
° — sin2—
2„ sin 2 -22
2'
dt
1 1 1
1 1
dO
dt = —
2
0
,0
g sin 2 °
2
2
\
1

(14 - 30)
(14 -31)
(14 - 32)

Izatez, azken adierazpen honetan erroaren zeinua ongi definitu beharko genuke 0renarekin batera. Dena den, higiduraren simetria kontutan edukiz, 0-ren balioa 0-tik 00-ra
pasatzean periodo-laurdena (r/4) pasatzen dela gogoan harturik, aurreko adierazpena
integratuz, periodoa lor dezakegu:

=2

l

f°0

g

de
0
sin 2 — sin2 —
2
2

(14 - 33)

Integral hau ebazteko, ondoko aldagai-aldaketa egin dezakegu,

sin(0/2)

0
non k = sin—Q den,
2
0
1
1
dz = — cos- dO =
— k2z 2 dO.
2k
2
2k

z=

(14 - 34)
(14 - 35)

Ordezkapenak eginez,

"1"

=4

l fl

dz

(14 - 36)

g j ° ,\1(1— z 2 )(1— k 2 Z2).
Integral hau lehenengo motako integral eliptikoa da eta beraren balio numerikoa tauletan
dago, k parametroaren eta integrazio-mugen arauera. Beraz, kasu honetan soluzio
analitikoa lortu dugula esan dezakegu.

Oszilazio alinealak
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Edozertara, soluzio analitiko zehatza lortu ondoren, baina soluzio hori oso erabilgarria
ez dela konturaturik, berriro ere beste hurbilketa bat aztertuko dugu, oszilazioak finituak
baina txiki samarrak diren kasurako. Horretarako, kontutan izango dugu ezen higidura
oszilakorra izan dadin

0

0

<

izan beharko dela (bestela, pendulua biraka ibiliko bait da),

alegia, sin(00 /2) = k < 1. Kasu honetan, lehengo integral eliptikoa kalkulatzeko
(hurbilketa eginik),

1— k 2 z 2 gaia potentzien seriean garatuko dugu, honelaxe:

= 1+

k2 z2

k2 z2

2

+

3k 4 z4

8

(14 - 37)

+...

(14-36) integralean ordezkapena eginez, periodoa era honetan lortu ahal izango dugu,
f l [1+ k 2 Z 2 /2 + 3k 4 Z4/8+...1
=

T=

(14 - 38)

dz,

g Jo

\11—

1 [)r
k2. 1 rt 3k4 3n
+
4 ——+
g
2 222
8 82

(14 - 39)

alegia, azkenean emaitza hau lortuko dugu:

T=

1
27c —

[

1+

g

k2

4

+

9 k4

64

(14 - 40)

+...

Zer esanik ez, k parametroa nahiko handia denean (1 baino txikiagoa baina 1 baliotik
hurbil), gai asko beharko ditugu emaitza zehatza lortzeko; baina k-ren balio txikietarako,
garapenaren konbergentzia oso bizkorra da. k parametroa angeluarekin erlazionatuta
dagoelarik, konbergentzia hori angeluaren arauera nola gertatzen den ikusteko, aurreko
hurbilketa 00 angeluaren bidez emango dugu. Horretarako,

k=

0

2

=

0 03
— —Q+...

(14 - 41)

2 48

dela kontutan izanik, ondoko emaitza lortuko dugu periodoari dagokionez,

0,

angeluaren

laugarren berreduraren arteko gaiak gorderik:

T=="'

1
11
1
- 1+ 002 +
004).
3072
g
16

(14 - 42)

Pentsa dezagun 0, angelua erradianetan adierazita dagoela. Beraz, erradian bateko maila
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hori edo txikiagoko angelutako oszilazioetan, berredura guztien ekarpena oso txikia dela
ikus dezakegu. Horrek ondokoa esan nahi du, oszilazio txikien kasuan (sinua angeluaz
ordezkatzea oso egokia ez bada ere), pendulu launaren periodoa ez dela ia ezer aldatzen
oszilazioaren hedadura (00 ) aldatzean, eta praktikan 90 txiki samarra izanik penduluaren
periodoa ia berbera dela 0, desberdinetarako, alegia, oszilazio ez oso handietarako,
pendulua ia-isokronoa dela. Isokronotasun horretaz konturatu zen lehena, Galileo izan
zen, 1581.ean Pisa-n eginiko experimentuen bidez, nahiz eta oszilazio finituak Euler-ek
1736.ean aztertu zituen lehenik.
Pendulu laun arruntaren azterketa hau osotzeko, higidurari dagokion fase-diagramaren
azalpena egingo dugu. Energia konkretu bati dagokion ibilbidea, zuzenean daukagu (1431) ekuazioaren bidez, hots,
0 = 0(0) = 2

g
1

0
0
sin2— sin2 —
2
2

(14 - 43)

adierazpenaren bidez, zeren eta 00 anplitude maximoaren balioak finkaturik bait dauka,
energiaren (14-29) adierazpenaz. 14.17. irudian pendulu launari dagokion fase-diagrama
ageri da, energia desberdinei dagozkien zenbait ibilbide adierazirik.

14.17. Irudia. Pendulu launaridagokion fase-diagrama.

Ikus daitekeenez, 0, = 7z angeluari dagokion energiaren kasuan,
Eit =2mg1

(14 - 44)

denean, oso `ibilbide' bitxia ageri zaigu, bi mota desberdinetako ibilbideen arteko muga
dena. E > En denean, ibilbide irekiak ditugu fase-diagraman, hain zuzen ere biraka
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dabilen penduluari dagozkionak; horregatik, 0 angelua etengabe handituz doa, nahiz
higidura periodikoa den (abiadurari dagokionez).

E < Eir denean, ibilbide itxiak ditugu

fase-espazioan, penduluaren oszilazioei dagozkienak (periodikoak bai abiadurari
dagokionez eta bai 0 angeluari dagokionez ere). Ibilbide hauek potentzial-osin batetan
harrapaturik dauden partikulen kasukoak bezalakoak dira, eta, izan ere, energia potentzial
minimoan oreka egonkorra dugu.
Izatez, E = E„ kasuan irudikatu den ibilbidea ez da nahikoa penduluaren higiduraren
kasu bati dagokiona, zeren eta partikula geldi egon bait daiteke 8 0 = = 0 puntuan,
baina oreka ez-egonkorrean. Energiaren edozein perturbazio batez, E, + 8 energiaz (non
fi oso txikia den), partikula alde batera edo bestera pasatuko litzateke, fase-espazioan
higidura mugatua (itxia) edo ez-mugatua (irekia) izanik, 8-ren zeinuaren arauera.
Horregatik, E, energiari dagokion ibilbidea banatzailea dela esan ohi da, bi eskualde
desberdin banatzen bait ditu, batak higidura mugatua duena eta besteak ez-mugatua. Ikus
daitekeenez, ibilbide banatzaileak beti pasatzen dira oreka ez-egonkorreko puntu batetatik.
14.4. PERTURBAZIOEN METODOA
Pendulu launaren kasuan ez bezala, kasu orokorrean ezin dezakegu problema alinealen
soluzio analitiko zehatzik lor. Horrelakoetan, sarritan, perturbazioen metodoa erabiltzen
da, soluzio analitiko hurbildua lortzeko asmoz. Metodo hau Poisson-ek erabili zuen
lehenengo aldiz, eta gero Poincard-k hobatu eta hedatu zuen. Metodo hori erabili ahal
izateko, alinealtasuna adierazten duen gaia, gai linealarekin konparaturik txikia dela
onartuko dugu, hots, sistema linealaren "perturbazio" bat izango da, eta horregatik
osziladore linealaren oso antzeko higidura izango duela suposatuko dugu. Ohar gisa,
hipotesi horrekin kontuz ibili behar dela esan behar dugu, ekuazio alinealekin gauza
bereziak gerta bait daitezke, eta zenbait kasutan, sistema linealekin izandako
experientzietatik ateratako ondorioak ez bait dira aplikagarriak izaten. Beraz, praktikan
hipotesi hori oker egon daiteke.
Metodoa zertan datzan ulertzeko, bi adibide aztertuko ditugu, lehenago aipaturiko
potentzial asimetrikoari eta simetrikoari dagozkienak.
14.4.1. Potentzial asimetrikoa
Demagun potentzial asimetrikoaren kasua,
1
V (x) = — k x 2 — —
2
3
zeinari ondoko indarra dagokion,

x,

(14 - 45)
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F(x)=—kx+ Åmx2

(14 - 46)

Indargetzerik gabeko oszilazio linealen kasua aztertuko dugu. Kasu horretan sistemaren
dinamika arautzen duen ekuazio diferentziala hauxe da:
(14 - 47)

+ coo2 x – x2 = 0.

Hemen ageri den 2x 2 gaia ez da lineala, eta horrek oztopoa jartzen digu orain arteko
metodo analitikoa erabiltzeko. Perturbazioen metodoa erabili ahal izateko, hori oso
txikia dela joko dugu. Hipotesi horrekin, soluzioa higidura harmonikotik (x0 ) asko
desberdinduko ez dela jorik, soluzioa parametroaren berreduren serie baten modura
azal dezakegu, hau da,

X(t) = Xo

(14 - 48)

+ Á, 2 X 2 +...

non x, eta x2 direlakoak zehaztu egin beharko ditugun denboraren funtzioak diren.
Bestalde, geure kalkuluak lehenengo ordenara egingo ditugu soilik, eta oso txikia
izanik, higidurarako honako hurbilketa egitea,
x(t) x o + x, ,

(14 - 49)

onargarria eta egokia dela joko dugu. Bestalde, x o ezaguna denez,

xo (t) = A cos co ot,
x,(t) kalkulatu beharko dugu

(14 - 50)

(x0 ematean, hasierako fasea 0 dela kontsideratuko dugu,

kalkuluak errazteko).
Eraman dezagun (14-49) adierazpena (14-47) ekuaziora:

= +
+

+

xo + co,,2 x, – 2, xo2. – 2,2 2 x,, x, –

(14 - 51)

= 0.

(14 - 52)

Hemen, ñ oso txikia delarik, 2.2 eta 2,3 duten gaiak arbuiatu egingo ditugu, ekuazio
diferentziala (hurbildua) honetara eraman dezakegularik:
(Ï0 + (.0 02 xo ) + Å,(Ï, + cou2 x, – x02 ) = 0.

(14 - 53)
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Lehenengo parentesia anulatu egiten da, x o osziladore harmoniko askeari dagokion
soluzioa bait da, eta bigarrenetik:

(14 - 54)

+ (0 02 X1 – X02 = °•

(Oharra: Izatez, (14-53) adierazpena ñ parametroaren edozein baliotarako bete dadin, bi
parentesiak zein bere aldetik anulatu behar dira). (14-50) soluzioa kontutan edukiz,
honelaxe azal dezakegu ekuazioa:

+ co o2 x

= A2

A2

A2

cos 2 coo t = — + — cos 2 coot
2
2

(14 - 55)

Azken batez, gaiari dagokion ekuazioa, osziladore harmoniko bortxatu batena da,
zeinean kanpo-indarrak bi gai dituen, bata konstantea eta bestea sinusoidala, baina
osziladore askeari dagokion maiztasunaren bikoitzaz (2 co o ). (14-55) ekuazioaren atal
homogenoaren soluzioa, oszilazio askeetakoa da. Beraz, ekuazio ez-homogenoaren
soluzio berezia falta zaigu soilik. Ondoko soluzioa saiatuko dugu:
x, p (t) = B cos2co o t + C ,

(14 - 56)

non B eta C konstanteak diren. (14-55)-ra eramanik,
A2

A2

–4 co o2 B cos 2 coot + B 042 cos 2coot + C co o2 = — + — cos 2 w o t ,
2
2

(14 - 57)

alegia, edozein aldiunetan bete dadin,

B =

A 2A2
C =
.

6 co 22

(14 - 58)

co`

Beraz, (14-55) ekuazioaren soluzio berezi bat honakoa da,

x,,, (t) =

A2

6 C002

cos2wot +

A2

2 (002

eta, denetara, sistema ez-linealaren soluzio orokorra,
ordenako gaiak soilik gorderik, hauxe izango da:

(14 - 59)

parametroaren lehenengo
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x(t) = Acos o t —

A2

,

6 co2

coszcoot – 3).

(14 - 60)

Ohar modura, diogun ezen lehenengo ordenako gai ez-lineala (2. parametroari
dagokionez) gordetzean, 2co o pultsazioa duen higidura gehigarria sorterazten dela, hots,
oinarrizko maiztasunaren bigarren harmonikoa. Bigarren ordenako gaia kontsideratzean,
3co, erako gaia lortzen da soluzioan, eta ordena handiagoak sartzean, 4co0,5coo,..
agertuko lirateke, alegia, hurrengo ordenetako harmonikoak.
14.4.2. Gai sekularren arazoa.
Nolanahi ere, aipaturiko metodoa erreserba askorekin hartu behar dela esango dugu.
Zuzen eta egokia da, praktikan soluzio egokia lortzeko balio duen bitartean soilik.
Hurrengo adibidean ikusiko dugunez, denborarekin etengabe haziz doan gai bat ager
daiteke, esangura fisiko egokia izan ez dezakeena. Esate baterako, potentzial-osin
unidimentsional batetan harrapaturik dagoen partikulak, higidura periodikoa du; beraz,
holako kasuan, denboraren berredura baten arauera handituz doan gaiak ez du esangura
fisikorik. Gai horiei sekularrak deritze.
Ikus dezagun nondik etor daitezkeen gai sekularrak. Osziladore linealaren kasuan,
periodoaren balioa 27c/co o da eta maiztasun angeluarra, coo . Gai alineal bat sartzean,
soluzioa periodikoa izan arren, periodo desberdina izan dezake, 27r/co. Demagun gai
alineala perturbazio txikia dela, eta pultsazioa osziladore linealaren antzekoa dela, hots,
co = co, + S dela, S txikia izanik. Soluzioan agertuko den sinu funtzioaren garapena
egitean,

sin(o), + (5)t = sin coo t +

t

cos coo t –

t` 52

2

sin coo t• • •

(14 - 61)

idatz dezakegula kontutan harturik, argi dago, denboraren berreduren arauerako gaiak
agertuko direna. Garapenaren gai-kopuru finitua hartzean, arazoak izan ditzakegu.
Potentzial asimetrikoaren kasuan, lehenengo ordenako hurbilketa egitean, ez zaigu gai
sekularrik agertu, aurreko atalean ikusi dugunez; baina bigarren ordenakoa egingo
bagenu, orduan bai. Hurrengo atalean ikusiko dugunez, potentzial simetrikoaren kasuan,
lehenengo ordenako hurbilketa egitean ere ageri zaigu gai sekularrik.
14.4.3. Potentzial simetrikoa.
Kasu honetako indarra
F =–kx+Ä.nix'

(14 - 62)
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izanik, marruskadurarik gabeko kasuari dagokion ekuazioa, honako hau da:

Ï+o)02 x–Ä,x 3 =0.

Gai alineala duelarik x3 ), lehenengo ordenako soluzio perturbatua

(14-63)

oso txikia dela

jorik) bilatuko dugu, hots,
x(t) xo + x,

(14 - 64)

erakoa. Hemen xo ezaguna dugu (ekuazio linealari dagokiona) eta x, kalkulatu behar
dugu. (14-64) adierazpena (14-63) ekuaziora eramanez,
+

+ coo2 xo + coo2 .1. x, — ,(x(3, + 32, x02 x, + 32.2x0 xi2 + Å.3=

0 .

(14 - 65)

Eta 2, oso txikia dela jorik, lehenengo ordenako gaiak hartuko ditugu soilik:
(Ï, + o)02 x0 ) + À(z, + wo2 x, — xo3 ) = 0.

(14 - 66)

Ekuazio hau bitan bana daiteke, edonolakoa dela jorik. Dena dela, edozein kasutan
lehenengo parentesia anulatu egiten da, xo delakoa ekuazio lineal homogenoaren soluzioa
bait da. Beraz, honako ekuazioa geratuko zaigu:
(14 - 67)
Hemen
x0= A cos co0 t

(14 - 68)

balioa erabilirik, ondoko ekuazio lineal ez-homogenoaren soluzioa lortu beharko dugu:
+ coo2 x, = A 3 cos3 coot, hots,
1 A3
+ o)0 = —
4 (3cos coot + cos 3w0t).

(14 - 69)

Ekuazio honen soluzio berezi bat ondokoa da:

xi (t) =

32co20

(12 coot sin coot — cos3coot).

(14 - 70)

408

Ikus daitekeenez, batetik 3w o harmonikoa ageri zaigu, baina bestetik, denboraren
proportzionala den gai sekular bat ere bai. Esan dugunez, gai horrek, bere horretan, ezin
dezake esangura fisikorik eduki, eta saiatu egin behar dugu soluziotik kentzen. Hor
agertzen bada, honexegatik da, garapenean hartu beharreko gaiak hartu ez direlako;
horrela egitean, erabilitako hurbilketa desegokia da. Hurrengo atalean era horretako gaiak
kentzeko metodoa aztertuko dugu.
14.4.4. Gai sekularrak ekiditeko metodoa.
Potentzial simetrikoaren kasuarekin segituz, eta (14-63) ekuazioa ebatzi nahi
dugularik, mekanika zerutiarra aztertzean erabili ohi den metodoaz baliatuko gara, gai
sekularren arazoa gainditzeko.
Demagun, soluzioa parametroaren berreduren bidez garatuko dugula,

+ ,2 x2 +...,

x(t) xo +

(14 -71)

eta, halaber, pultsazioa modu berean garatuko dugula,
wo= co 2

+ ai + a,A,2 +...,

(14 - 72)

non an konstanteak gai sekularrak desagerterazteko moduan aukeratuko ditugun. Azken
adierazpen hauek (14-63)-an ordezkatuz, eta parametroari dagozkion koefizienteak
banan-banan anulatuz, bigarren ordenarainoko gaiek hiru ekuazio hauek emango
dizkigute:
2

+ °-)2 X 1 = X03
+

(14 - 73)

= 0,

(14 - 74)

XO

C° 2 X 2 = 3 X 02 X 1

(14 - 75)

az XO •

Ohar gisa, diogun ezen metodo hau 2, parametroaren bestelako berreduretaraino ere heda
daitekeela, horrela nahi adinako hurbilketa onak eginez. Dena den, oraingoan bigarren
ordenean geratuko gara.
Aurreko hiru ekuazioak ebazteko, ondoko hasierako baldintzak hartuko ditugu:
x(0) = A,

4(0) = 0.

(14 - 76)

(0) = 0,

(14 - 77a)

Horien arauera, (14-71) kontsideratuz,
x0 (0) = A,
xi (0) = 0,

= 0,

(i = 1,2)

(14 - 77b)
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Beraz, (14-73) ekuazioaren soluzioa
xo (t) = A cos cot

(14 - 78)

izango da. Zero ordenako soluzio honi, soluzio sortzailea deritzo eta, argi dagoenez,
hasierako baldintzak betetzen ditu. Soluzio sortzailea (14-74) ekuaziora eramanik,
lehenengo ordenako gaia lortuko dugu. Hain zuzen, honako ekuazioa dugu:
.5C, + co 2. x, = A 2 cos3 cot — a, Acos cot ,
1
x, + co 2 x, = —
3 A3 — a 1A, cos cot + — A3 cos3cot .
4
4

(\

(14 - 79)

Aurreko kasuan gertatu zaigun modura, hemen ere gai sekularra cos cot duen gaitik
etor daiteke, eta horregatik, gai sekularrik ager ez dakigun, cos cot biderkatzen dagoen
koefizientea anulatu egingo dugu, ai parametroari balio egokia emanik, hots,
=

3
— A2.
4

(14 - 80)

Horrela eginez, (14-79) ekuazioa era honetara azalduko zaigu:
2

1
x, = — .43 cos3cot ,
4

(14 - 81)

eta beronen soluzio berezia lortu ahal izango dugu, ondokoa alegia,
x,(t)=
eta

A3
(cos
32 co2

t — cos 3co t),

(14 - 82)

parametroaren lehenengo ordenarainoko soluzio osoa, hauxe izango da:

x, (t) = 1+

A2
Acoscot
32 co2 )

3

32 co2

cos3 cot.

(14 - 83)

Ikus dezakegunez, soluzio honetan ez da gai sekularrik agertzen eta, beraz, arazo hori
gainditurik geratu da jadanik.
Aldi berean, pultsazioak lehenengo ordenean duen balioa kalkula dezakegu, (14-80)
adierazpenean dagoen oc, delakoaren balioa (14-72) adierazpenean ordezkatuz:
co02 =

2

3
4

(14 - 84)
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Hemendik co aska dezakegu, lehenengo ordenako gaiak soilik gorderik:

co

Wo

3 A2
1- – —
(02 2.
8

(14 -85)

o

Beraz, lehenengo ordenean, ebatzirik dago problema.
Hurrengo pausoa bigarren ordenako gaia lortzea izango da. Horretarako aski dugu,
(14-83) eta (14-78) soluzioak, (14-75) ekuazioan ordezkatzearekin, hots,
Ï2. + (02 x2 =
3A 5
cos2 cot (cos wt cos 3 cot)
32 co 2

3 A5
(cos wt – cos 3 cot) – a, Acos cot .(14.86)
128w`

Ondoko berdintza trigronometrikoak erabiliz,
3
1
cos wt = —cosCOt + —cos3C0t,

(14 - 87a)

1
1
1
cos 2 cot cos 3o)t = – cos cot + – cos3cot + – cos5o)t,
4
2
4

(14 -87b)

4

4

azkenean era honetan geratuko zaigu (14-86):

32 X2

+ °

3A5
,1280)2

a2 A cos cot

3As
cos 5 cot
128 o)2

(14 -88)

Gai sekularrik ager ez dakigun, coswt gaiaren koefizientea anulatu behar dugu, hortik
konstantearen balioa zehaztuz:

oc, =

3A4
128co2.

(14 -89)

Honelatan, bada, hasierako baldintzak kontutan edukiz, soluzio berezi hau lortuko dugu:

x2 (t) =

AS

1024 co4

(coscot –cos5cot),

(14 -90)

eta problemaren soluzio osoa, ñ parametroaren bigarren berreduraraino, ondokoa izango
da:

I
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x(t)=1+,
\
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A2

4

,2

32 co 21024

A

Acoscot

co4

i

2A4
Acos3cot+Å?
Acos5on.
32w 21024 co4

(14-91)

Aldi berean, pultsazioa ere lor dezakegu, a2 ordezkatuz, ondoko emaitza lorturik:

coo 1

3A 23A4

+
8 o)02256 o)04

(14 - 92)

Azaldutako adibidean, perturbazioen metodoa (gai sekularrak ekidinez) bigarren
ordenarainoko aplikatu dugu. Zer esanik ez, pausoak modu berean errepikatuz, bestelako
ordenak ere lor ditzakegu.
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14.5. ARIKETAK
1.- Teorian 14.1.4. adibidea aipatzean, oreka-posizioan malgukiak luzatu gabe zeudela
kontsideratu dugu. Ondorioz, indarra

F = -

k
— 3 0(x5)
x

+

12

eran azaldu genuen.

14.18. irudia

a)

Zertan aldatzen da indarra, oreka-posizioa lortzeko bi malgukiak d luzatu
behar izan badira, alboko 14.18. irudian adierazi den modura?

b)

Zeintzu dira kasu bietan indar horiei dagozkien potentzialak?

2.- Marraz bedi
V = —2x3 + 6x
potentzial kubikoari dagokion fase-diagrama.
Egin bedi, halaber, fase-diagramako ibilbideen azterketa analitikoa (marruskadurarik
gabeko kasuan eta m = 1 eginik).
3.- Man-az bedi Duffing-en osziladoreko potentzialari,
1 , 1
V = — — x- + — x 4 ,
4
8

i

i

i
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dagokion fase-diagrama. Zeladura-punturik ageri al da?
Egin bedi, halaber, fase-diagramako ibilbideen azterketa analitikoa.
4.- Lor bedi pendulu launari fase-espazioan dagokion ibilbidea (koalitatiboki bederen),
honako hiru kasu hauetan:
a)

O<E<mg1

b)

mg1 < E < 2mg1

c)

2mg1 < E

Zer berezitasun du fase-espazioko (1,0) puntuak?
(Oharra: (x, X) fase-espazioa hartuz gero, arazoak sortzen dira b) eta c) kasuetan, x
bakoitzari bi posizio dagozkiolako. Horregatik (0, espazioa hartzea komeni da).

5.- Perturbazioen metodoa erabilirik, lor bedi ondoko ekuazio ez-linealaren soluzioa,
+ (0,2 X - 22C 2 = 0,

bigarren ordenako gaietaraino

<< o)2 dela joko da).
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15. gaia
Oszilazio mihiztatuak

13. gaian oszilazio unidimentsional bortxatuak aztertzean, kanpo-indar eragile bat
kontsideratu izan dugu, berez osziladoreaz independentea zena. Gai honetan osziladoreak
elkarren artean lotuko ditugu, horrela osziladore bakoitza bestearen higiduraren eragilea
izango delarik eta guztiek elkarren eragina pairatu beharko dutelarik: oszilazio mihiztatuak
izango ditugu. Gai honetan zehar ikusiko dugunez, mihiztaduraren kausaz oso higidura
konplexua sor daiteke baina berori modu argigarriz deskriba daiteke koordenatu normalak
deritzen koordenatu berezien bidez, zeintzuak mihiztatu gabe agertuko zaizkigun.
Lehenengo partean bi osziladoreen mihiztadura aztertuko dugu, n osziladoreen kasura
pasatu aurretik. Hain zuzen ere, Fisikaren arlo desberdinetan ageri den problema
garrantzitsua ondokoa da, alegia, ea sistema dinamiko batetako oreka egonkorra den
jakitea, eta egonkorra deneko kasuan orekagunearen inguruko oszilazio txikiak nolakoak
diren kalkulatzea. Oszilazio txikien teoriak erabilpen oso handia du akustikan, espektro
molekularretan eta zirkuitu elektrikoetan, erenmen mekanikan eta sistema jarraietan duen
garrantzia ahantzi gabe.
15.1. BI OSZILADORE MIHIZTATUEN KASUA.
Demagun k konstante berreskuratzailedun bi osziladore ditugula eta k' konstantedun
malguki batez lotzen ditugula, 15.1. irudian ageri den bezala. Kalkuluak errazteko, bi
masak berdinak direla eta marruskadurarik ez dagoela joko dugu. Aldez aurretik diogun,
problema koalitatiboari dagokionez, murrizketa horiek ondorio berezirik ez dutela.
Masa biak era askean oszilatzen ari badira (hasierako baldintzen ondorioz,
desplazamendua edo bultzada tartean dela), higidura-ekuazioak honakoak izango dira,

alegia,

mX, = –kx,– k' (x, –

(15 - la)

mxh

(15 -1b)

= –kx,– k'(x,– x,),
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mxQ+ (k+k')xp– k' = 0,

(15 - 2a)

k' x, = 0.

(15 - 2b)

n,, +(k +

15.1. irudia. Bi osziladore mihiztatuen higidura. a) Oreka-posizioan.
b) Edozein aldiunetan.

Ikus daitekeenez, ekuazioetan bi osziladoreen koordenatuak `mihiztaturik' daude,
bakoitzak bestearen aldaketan eragina daukalarik, ekuazio berean bi koordenatuak ageri
bait dira. Ebazpenerako, honelako soluzioak saia ditzakegu,
x, = A, ,

(15 - 3a)

x,
= A, ' ,

(15 - 3b)

non problema fisikorako parte erreala kontsideratuko dugun, A, eta A, ere hasierako
baldintzen arauera zehaztu behar diren konplexuak izan daitezkeen eta, oraingoz, co
zehaztu gabe dagoen. Balio horiek ekuazio-sistemara eramanez, eta gai exponentziala
baztertuz, ekuazio-sistema honetara iritsiko gara:
(k + k'–mCO 2 )A, –k'Ab = 0,

(15 - 4a)

–k' Aa +(k + –in(0 2 )4, = 0.

(15 - 4b)

Sistema honek soluzio nabariaz (A, = Ab = 0) gainerako bestelakorik izan dezan,
koefizienteen determinanteak nulua izan beharko du,

(k +k'–mco 2 )
–k'

–k'
+ k'–m(.02)

= o.

(15 - 5)

Baldintza honek zehaztu egingo dizkigu soluzioaren pultsazioak har ditzakeen balioak,
ondokoak hain zuzen,
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w

=±

k+ k'±k'

(15- 6)

•

m

Beraz, faseak alde batetara utzirik, bi pultsazio berezi edo propio izango ditu sistemak,
k +2k'

k

)

° 2 =

m

(15 - 7)

m

eta soluzio orokorra honelaxe adierazi ahal izango da zenbait berrordenaketa egin
ondoren,
x, =
x, =

+

+1=1;e'''' +
+ A2+ e" +

–

,

(15 - 8a)
,

(15 - 8b)

non A,+,i1,-,A; eta AZ hasierako baldintzen arauera zehaztu beharko diren lau integraziokonstante diren (bigarren ordenako bi ekuazio bait ditugu). Labur esanda, osziladore
bakoitzaren higidura bi pultsazio propioen baturaz lortzen da, hots, bi oszilazioak
mihiztaturik daude.
15.1.1. Koordenatu normalak.
Dena den, koordenatuak modu egokian aukeratuz, posiblea da soluzioaren adierazpena
era errazagoan jartzea, alegia, pultsazio propio bakoitza alde batetara agerturik. Bi
osziladore mihiztaturen adibidearekin jarraiturik, egin dezagun honako aldagai-aldaketa,
.

C1

xa – x,,

(15 - 9a)

Xa

(15- 9b)

Xb

edo alderantziz idatzirik,
(15 -10a)

=

=

-

(15 -10b)

Koordenatu berrien bidez, (15-2) sistema era honetara idatz dezakegu,
rn. , + (k +2k .gl = 0,

(15 -11a)

n<2 + 1c 2 =0.

(15 -11b)
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Ikus daitekeenez, ekuazio-sistema honetan ez dago mihiztadurarik eta Ç 2 koordenatuen
artean, bakoitzak bestearen aldaketan inolako eraginik ez bait du; hots, elkarren
independenteak dira. Nolabait esateko, koordenatu hauek erabilirik, mihiztadura ez da
ageri; `askatu' egin da. Koordenatu horiei koordenatu normalak deritze. Beraien bidez
honelaxe azal daiteke soluzioa,
= Ci+ e i"i t ge -

(15 -12a)

Ç2 = C2+ ei"2` +e -"2` ,

(15 -12b)

hemen ere eta C2- hasiera-baldintzen arauera zehaztu beharko direlarik.
Agerikoa denez, koordenatu normal bakoitza pultsazio propio baten arauera ari da
oszilatzen. Portaera horren esangura grafikoki adierazten saiatuko gara jarraian.
Demagun honako hasierako baldintzak jarri ditugula,
xa (0) = —;(0), X,(0) = —X,,(0),

(15 -13a)

hots, hasierako aldiunean bi partikulak fase-oposizioan ditugula. Orduan
Ç2 (0) = 0, ‘"2 (0) = 0

(15 -13b)

izango da eta, ondorioz,
Cz =

=

0,

(15 -14)

alegia,

(t) = o

(15-15)

izango da edozein aldiunetan. Beraz, kontutan hartu beharko den koordenatu normal
bakarra, izango da, eta partikula bakoitzaren oszilazioa, honakoa,
1
xa (t) = — 4", (t),
2
xb(t) =

(15 -16a)
(15 -16b)

hau da, biak co, pultsazio propioaz oszilatzen ari dira eta, gainera, fase-oposizioan.
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15.2. irudia. Osziladore mihiztatuak modu antisimetrikoan (faseoposizioan) oszilatzen. Pultsazioaren balioa co, da.

15.2. irudian hiru posizio desberdin ageri dira. Oszilazio-era honi modu antisimetrikoa
deritzo, eta koordenatu normalaren arauerakoa denez, co, pultsazioaz gertatzen da.

15.3. irudia. Oszilazio mihiztatuak modu simetrikoan (fase berarekin
oszilatzen). Pultsazioaren balioa co 2 da.

Hasierako baldintzak
x a (0) x„(0), X . (0) = X,,(0)

(15-17)

eginik,
(t)
xa =

1
2

t

0,
xb

1
= — Ç2(t)
2

(15 -18)
(15 -19)
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lortuko da. Hau da, bi osziladoreak^2 koordenatu normalaren arauera ari dira,

w2

pultsazioarekin, biak fase berberarekin. Oszilatzeko era horri modu simetrikoa deritzo
(ikus 15.3. irudia). Ikus daitekeenez, modu simetrikoa pultsazio txikiagoan gertatzen da.
Esandakoaren arauera, koordenatu normalak oszilazio-modu normalen adierazpenak
dira. Bestelako edozein oszilazio oszilazio-modu normalen bateraketaz lortu ahal izango
da.
Azpiatal honi amaiera emateko, beste pultsazio berezi bat definituko dugu. Demagun a
partikula geldi egotera behartu dugula (nolabait loturik) eta b partikula oszilatzen jarri
dugula. Agerikoa denez, hasierako desplazamenduaren ondoren aske uztean,
k + k'
coo

(15 - 20)

m

pultsazioz hasiko da oszilatzen. Alderantziz eginez, hots, b geldi edukirik, a partikula
pultsazioaz arituko da, alegia, osziladore biak pultsazio berberaz arituko dira.
Mihiztaduraren kausaz co, hori pultsazio propiotan banatuko da, bata handiagoa
(antisimetrikoa, o),> wo ) eta bestea txikiagoa (simetrikoa, w 2 < coo).
15.1.2. Mihiztadura ahula.
Bi osziladore mihiztatuen kasuarekin jarraiturik, mihiztadura ahula (k'<<k) deneko
kasua aztertuko dugu, holako kasuetan gertatzen diren pultsazioak nolakoak diren
ikusteko. Mihiztadura ahula izanik, alegia e k'12k « 1 izanik, modu honetara idatz
ditzakegu bi pultsazio propioak lehenengo ordenako hurbilketa eginez,
k'
k +2k' k + k'
-.
1 + — --. wo (1+ e),
m
k
m
k
+k
k
'
k'
–
1 – — :=_ o), (1– e).
C°2 –
m
m VV k

(15 - 21a)
(15 - 21b)

Demagun, ba, hasierako baldintzak honakoak direla,
xa (0) = D,

(0) = 0,

(0) = 0,

(0) = 0.

(15 - 22)

Honen arauera, (15-8) adierazpenari dagokion soluzioa ondokoa da,
AI"+" =

hots,

= A2+. =

=

4

(15 - 23)
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D

x a (t) = — (cos coi t + cos (o2t),

(15 - 24a)

D
x,(t) = — (-- cos i t + cos co,t),
2

(15 - 24b)

edo bestela idatzirik,
x a (t) = D cos( (91+ °)2 tjC0S ( C°1

2
2
' c°1+ (D2
r
0)
0)2
x,(t) = Dsin
t sin
2
2

(15 - 25a)
(15 - 25b)

Eta (15-21) adierazpenak kontutan harturik,
CO 1 CO 2

+ C°2

2

= a)o>

2

= ECOO

(15 - 26)

azkenean higidura hauek dauzkagularik:
x a (t) = (D cos eco ot) cos co ot ,

(15 - 27a)

x,(t) = (D sin eav)sin coot,

(15 - 27b)

15.4. irudia. Mihiztadura ahuleko kasuan gertatzen diren taupadak.

Ikus dezakegunez,

e

oso txikia dela kontutan harturik, parentesien arteko kantitateak

astiro aldatzen dira denborarekin. Emaitza 15.4. irudian ageri da eta taupaden antzekoa
da, antzeko pultsazioa duten oszilazioen konposizioaz gertatzen den antzera hain zuzen
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ere (ikus, adibidez, Fisika Orokorra II, 15.4. atala). x, eta x b taupadak (edo taupaden
anplitudeak, hobeto esanda) ir/2 desfasea dute (x, --> cosco o t, xb

sin coo t). Prozesua

honelaxe deskriba dezakegu. Hasieran x, osziladorea kitzikatu dugu eta bertan dago
energia osoa; denborarekin, mihiztadura dela medio, energia hori poliki-poliki bigarren
osziladorera pasatuz doa, eta 7c12sco, denbora (x„ Dcoseco o t, x, Dsin eo),t)
pasatzean, energia bi osziladoretan dago. Prozesua alderantziz errepikatzen da ondoren,
eta horrelaxe etengabe, bi osziladoreen taupada erritmikoak eraginez.
15.1.3. Osziladore mihiztatuetan eragindako oszilazio bortxatuak.
Erresonantziak.
Orain arte osziladore mihiztatu askeak aztertu ditugu, bai marruskadura (-1).5c) eta
kanpo-indar bortxatzaileak alde batetara utzirik. Zer esanik ez, 13. gaian osziladore
bakarrarekin egin dugunaren antzera, mihiztadura egonik gai horiek ere ageri direnean
gertatzen dena ere azter dezakegu, horretarako ekuazio-sistema osorik arakatuz. Bitakoa
denez, korapilatu egingo zaigu azterketa, baina funtsean, oraingoan ere orduan bezala,
higidura iragankorra (indargetzearen kausaz denborarekin desagertuz joango dena) eta
iraunkorra (indar bortxatzailearen eta indargetzearen arteko nolabaiteko orekari lotua)
agertuko zaizkigu, higidura iraunkorrari dagokionez erresonantzi fenomenoa agertuko
zaigularik. Dakigunez, erresonantziak benetako esangura izan dezan, sistemak
indargeturik egon behar du, zeren bestela erresonantzi anplitudea etengabe handituz
joango bait da. Dena den, lehenengo pauso batetan, azterketa errazteko, ez dugu
indargetzerik kontutan hartuko; hori nahikoa eta baliagarria izango da, zenbait ondorio
koalitatibotara iristeko.
Beraz, bi osziladore mihiztaturen kasua aztertuko dugu (15.1. irudia), a partikularen
gainean Fo cos cot indar bortxatzailea eragiten ari dela jorik, hots, honako higiduraekuazioak izango ditugularik:
mÏ,+(k + k')x,– k'

= Fo cos cot,

rtd b +(k + k')x,– k' x Q = 0.

(15 - 28a)
(15 - 28b)

Gai honetan erabilitako notazioa kontutan edukirik, era honetan idatz ditzakegu:

+

(902Xa

( 0)02

F
coZ)xn = — cos cot = Acoscot,

coo2 xb

m

( 042(022 ) x.

=

0.

(15 - 29a)
(15 - 29b)

Ekuazio-sistema hau ebazteko, 13. gaian ekuazio bakarrarekin egin genuenaren antzera,
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lehenengo eta behin sistema homogenoaren soluzio orokorra kalkulatu beharko dugu eta
ondoren honi sistema ez-homogenoaren soluzio berezi bat gehitu beharko diogu. Zer
esanik ez, sistema homogenoaren soluzioa aurreko 15.1.1. atalean lorturikoa dugu, (158), zeina pultsazio propioen bidez (w, eta (0 2 ) eman ahal izango den. Dena dela,
marruskadurarik bagenu (sistema indargetu oszilakorra zein gainindargetua izan, luzetara
berdin dio), pultsazio horien aldaketa legoke, baina, edozertara, anplitudea motelduz
joango litzateke denborarekin. Azken batez, sistema homogenoari dagokion soluzioa
iragankorra da eta denborarekin desagertuz doa. Beraz, denbora luzetara ardura digun
soluzioa, indar bortxatzaileari dagokion soluzio iraunkorra da, jarraian aztertuko duguna.
Saia ditzagun, ba, era honetako soluzio bereziak:
xap = D cos cot,

(15 - 30a)

bp = Db cos cot.

(15 30b)

X

Soluzio berezi hauetan ez dugu desfaserik sartu, marruskadurarik ez dagoela
kontsideratzen ari bait gara. Soluzio hauek (15-29) ekuazioetara eramanez eta coswt
amankomuneko faktorea kenduz,
coo2 _ (02)Da _ ( 0)02 , _ 2 )Db
_( 0)02 _

0)22 )Da

(15 -31a)

/0)02\

co2 )D, = 0.

(15 -31b)

Bi ekuazio hauetatik DQ eta Db lor ditzakegu,
A(coo2 – co2)

Da (co) = ( 0)12 _ 0) 2 )( 0)22 _ 0) 2 )

(15 - 32a)

A(0) 02 (922 )
D b (0) = (0)21 — 0) 2)( 0) 2 —0)2 )

(15 -32b)

non
k'

m

2

=

2

2

coo co2 = (01

2
coo

(15 - 33)

dela kontutan izan dugun, (15-7) eta (15-20) adierazpenen arauera (15-32) adierazpenak
arakaturik ikus daitekeenez. Hortaz, bi partikulen oszilazio bortxatuen anplitudeek indar
bortxatzailearen maiztasunaren menpekotasuna dute, hots, Da (w) eta Db (w) dira.
Gainera, erresonantzi fenomenoa ageri dute, w horrek pultsazio propien balioa hartzean,
hau da,
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Da,Db

(01,032

c"',

(15 - 34)

alegia, erresonantzia maiztasun propioetan ageri da. 15.5. irudian Da (w) eta Db(0))
funtzioen adierazpen grafikoa egin da. Bertan marruskadura dagoeneko kasua ere ageri
da, eta, ikus daitekeenez, osziladore bakarreko erresonantzien antzera gertatzen da.

a)

b)
15.5. irudia. Osziladore bortxatu mihiztatuen erresonantziak.
a) Marruskadurarik gabe. b) Marruskaduraz.

Ohar bat egin behar da osziladore mihiztatu bortxatuen oszilatzeko moduari buruz.
Da

eta Db anplitudeen adierazpenean zeinu bat ageri da. Saiatu ditugun (15-32) soluzioen

arauera, zeinuaren esangura argia da, hain zuzen,

Da

eta D, zeinu berekoak direnean bi

partikulak fasean oszilatzen ari dira (modu simetrikoan, nahiz co pultsazioaz eta ez
pultsazio propioaz), eta aurkako zeinukoak direnean, fase-oposizioan ari dira ((p• = ir)
edo, bestela esanda, modu antisimetrikoan. Beraz, co < coo denean, oszilazio bortxatu
iraunkorrean

Da

eta Db modu simetrikoan oszilatzen ari dira, co2 modu normalean

sistemak egiten duenaren antzera (co < co2 da, bestalde). Ordea, co > coo denean, modu
antisimetrikoa nagusitzen da oszilazio bortxatuetan (co, > co, da). co = co, denean,
Da = O,Db  0 da eta osziladore osoaren energia bigarren osziladorera pasatzen da,
malgukien eraginez.
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15.1.4. Ebakidura-maiztasunak. Iragazki mekanikoak.
Oso interesgarria da, mihiztadurak indar bortxatzailearen eragina osziladore batetik
bestera nola pasatzen duen ikustea. Kasurako, gure adibidean a partikularen gainean
aplikatu dugu kanpo-indarra. Higidura iraunkorrean bigarren osziladoreak duen oszilazioa
lehenengoarekin konparatzea interesgarria da. Horretarako D,,IDQ erlazioa azter dezakegu
(15-32)-tik, hots,
D
w 02 – co22 = f((0).
b
Do

2

—

2

(15 - 35)

15.6. irudia. Mihiztaduraren kausaz bigarren osziladoreak duen
anplitudea lehenengoarena baino txikiagoa da, maiztasun propioen
artean izan ezik.

Funtzio honen adierazpen grafikoa 15.6. irudian egin da. Bertan ikus daitekeenez,
maiztasun propioen kasuan (muga-kasuan) bi osziladoreek anplitude berbera dute
(113b 1Da l= 1), nahiz co2 kasuan fasean egon (Db I = +1) eta co, kasuan oposizioan
(D, I = Baina, adibidez, co > co, denean, bigarren osziladorearen anplitudea gero

eta txikiagoa egiten da w handitzean (oso bizkor gainera, co-2 bait da). Mihiztadurak co,
baino handiagoak direnean, `iragazi' egiten dituela esan ohi da, moteldu egiten bait du
oszilazioen anplitudea.

egitean, Db

pasatzen, erabat iragazirik bait dago.

0 da bestalde, hau da, ez da oszilazioa

maiztasunari ebakidura-maiztasuna deritzo –eta

osziladore mihiztatuari, iragazkia– hortik aurrerako maiztasunak iragazi egiten bait dira.
Antzerako zerbait esan daiteke < co, den kasuan. Labur esanda, osziladore
mihiztatuak iragazki mekaniko modura jokatzen du, w2 < < co, tarteko higidurak
`biderkatuz' (1D, I Da l> 1) eta co < co2 edo co > co, dutenak `iragaziz' (113b 1Da l < 1).
Atal honi amaiera emateko, esan, iragazki-portaera hori oso garrantzizkoa dela zirkuitu
elektrikoen kasuan, eta bertan mota desberdinetako iragazki elektrikoak diseinatzen direla,
gogokoak ez diren maiztasunak ekiditeko. Zirkuitu elektrikoetan iragazki-efektua harilak
(autoindukzioak) eta kondentsadoreak konbinatuz lortu ohi da.
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elektrikoen kasuan, eta bertan mota desberdinetako

iragazki elektrikoak

diseinatzen direla,

gogokoak ez diren maiztasunak ekiditeko. Zirkuitu elektrikoetan iragazki-efektua harilak
(autoindukzioak) eta kondentsadoreak (kapazitateak) konbinatuz lortu ohi da.
15.2. OSZILAZIO MIHIZTATUAK n ASKATASUN-GRADUREKIN
Aurreko atalean bi osziladoreren kasua kontsideratu ondoren (edo bi askatasun-graduko
sistema, n = 2, azken batez), goazen orain orduko emaitzak orokortzera, n askatasungradu ditugun kasurako. Dena den, hasi aurretik diogun ezen osziladore linealen
hurbilketa kontsideratuko dugula, horretarako oszilazioak txikiak direla jo beharko
dugularik. Honekin batera, azterketa analitikoa egingarria izan dadin, ondoko murrizketak
onartuko ditugu sistemaren orekagunearen inguruko oszilazio txikiak aztertzerakoan:
1) Sistema kontserbakorra izango da esangura hertsian, eta, beraz, energia
potentzialak posizioaren menpekotasuna edukiko du soilik.
2) Transformazio-ekuazioak definitzen dituzten

koordenatu orokortuek, ez

dute denboraren menpekotasun expliziturik edukiko.
Dakigunez, sistema orekan dagoela esateko, sistemaren gainean eragiten duten indar
orokortu guztiek nuluak behar dute izan, hots,

=-

dv
= 0,
dq,

(i = 1,..,n).

(15 - 36)

Beraz, sistema orekan dagoenean, energia potentzialak mutur-balioa (minimoa edo
maximoa) hartuko du. Orekagunea egonkorra izateko, puntu horretatik egiten den
sistemaren desplazamendu kaxkar batek orekagunearen inguruko higidura txikia sortu
behar du. Aldiz, perturbazio txikiak higidura mugagabea sortzen badu, oreka ezegonkorra izango da. Erraz ikus daitekeenez, V energia potentzialaren mutur-balioa
minimo bat denean, oreka egonkorra da, eta maximo bat denean, ostera, ezegonkorra
(horretaz, berrikus 14.1. atala).
Jarraiko azterketan sistemaren higidura oreka egonkorreko konfigurazioaren inguruan
hartuko dugu kontutan. Orekagunearekiko desplazamendu guztiak txikiak izango direnez,
funtzio guztiak Taylor-en seriearen bidez garatuko ditugu orekagunearen inguruan.
Koordenatu orokortuek jasaten dituzten desbiderapenei
q,

=

+ ri„

r), baderitzegu,

(i =1,..,n),

(15 - 37)
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izango da, eta hauek higidurako koordenatu orokortu berri modura hartuko ditugu.
Energia potentziala, qi° , orekaguneko koordenatuaren inguruan garatuz,
o\
V (q,,..,q,) =17(qi° ,..,q,)+

(dV
÷
d2V
—\ ri + 1 zi
iii r), ..
dq, ) o
2 , ,J= , \ dq dq
, i )0

i =1

(15 - 38)

Oreka-baldintzen ondorioz, (15-36), ni -rekiko linealak diren gaiak anulatu egiten dira.
Seriaren lehenengo gaia orekaguneko energia potentziala da, eta bertan energia
potentzialaren zero arbitrarioa jartzen badugu, gai hori ere anulatu egingo zaigu.
Orekagunearekiko desbiderapenak txikiak direnez, gai koadratikoetan amaituko dugu
garapena, ordena handiagoko gaiak arbuiatuz. Beraz, V energia potentzialari dagokion
hurbilketa hori kontutan hartuz, ondoan azaltzen den moduan geratuko zaigu energia
potentzialaren adierazpena:

V=

v
d2
dq dq

–

2

non Vij

1
1111 = – L V r111
2
'
o
( d2V
aq, dq,

(15 - 39)

den.
0

Energia zinetikorako antzeko erako garapena lortzen da. Koordenatu orokortuek
denboraren menpekotasun expliziturik ez dutenez, energia zinetikoa abiaduren funtzio
koadratiko homogenoa izango da (ikus 5.3. atala), hots,
1

T

1

=—
2

ij

-1

= —Lm
2
ij

(15 - 40)
"

Hemengo m j koefizienteek, orokorki, qi koordenatuen funtzioak dira. Era berean,
Taylor-en seriean gara daitezke orekaren inguruan:

ii(q10

dm .

Mij( q1,-, qn) =

(15-41)

k aqk o

Dagoeneko (15-40) ekuazioa abiadurekiko koadratikoa denez, nulua ez den energia
zinetikoaren hurbilketa txikiena lortzeko,

-ren garapenean lehendabiziko gaia izan ezik
beste guztiak arbuiatu egin beharko ditugu. Orekako
funtzioen balore konstanteei Til
deituz, energia zinetikoa honelaxe azalduko dugu:
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T=

1
2

Nabaria denez,

T.

(15 - 42)

i ,./

gaiak simetrikoak dira. (15-39) eta (15-42) ekuazioak kontutan hartuz,

lagrangearra ondokoa izango da:
1
2

L =– V ri

(15 - 43)

Hemen aldagaiak koordenatu orokortutzat hartuz, lagrangearretik ondoko n higiduraekuazioak lortuko dira:

iir = 0,

(i = 1,..,n).

(15 - 44)

i=1

i=1

Orokorki, hauetariko ekuazio bakoitzean koordenatu guztiak azaltzen dira, eta
orekagunearen inguruko higidura lortzeko, ekuazio diferentzial horiek integratu egin
beharko dira. Lortutako hau, izatez, koefiziente konstanteak dituen ekuazio diferentzial
linealetako sistema da. Ezaguna denez, sistema honen soluzioak oszilakorra behar du izan
eta horixe da hurrengo atalean bilatuko duguna. Baina lehenago esandakoaren erabilpen
praktikoa egingo dugu, adibide baten bidez.

15.7. irudia. Pendulu bikoitza.

15.2.1. Pendulu bikoitza.
Atal honetan orain arte egin duguna, eta aurrerago egingo duguna ere, kasu konkretu
batetan argitzeko, pendulu bikoitzaren adibidea azalduko dugu (ikus 15.7. irudia). Nahiz
eta jadanik lehenengo atalean n = 2 kasuko mihiztadura aztertu dugun, oraingoan ere kasu
bera aztertuko dugu, baina, orain kasu orokorreko hurbilketak praktikan nola egiten diren
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ikusteko. Adibide honen kasuan koordenatu orokortuak 0 eta
koordenatuak 00
txikiei

=

0,

th„ = 0

dira, orekaguneko

izanik. Koordenatu orokortuek jasaten duten desbiderapen

deituz,

e = + n„

(15 -45a)

0 = 00 + 772.

(15 - 45b)

Pendulu bikoitzaren energia potentziala ondoko eran eman daiteke:
V = (m, + m2 )gl, (1 — cos 0) + m2 g12 (1 — cos 0)+ mig12.

(15-46)

Energia potentziala orekagunearen inguruan Taylor-en seriean garatuz, eta garapenaren
bigarren ordenako gaiak soilik harturik,
V = ml gi2 +

,
2

,

+ m2. )g1,1 + — m2 g12 11 2 .

2

(15 - 47)

Energia potentzialaren erreferentzi maila mi g12 ezabatzeko moduan jartzen badugu,
energia potentziala ondokoa izango da:
\
112 =

v(

2 kM 1 ±

,n2
M2 )5'1 . /1

(15 - 48)

'2. '12

2

Antzerako modura eginik, pendulu bikoitzaren energia zinetikoa hauxe da:
T = —1 m,/,2 0 2

2

1 m,[/,2 0 2
+ —

2

+/;Çi) 2 +2/,/2 0cos(0 —

(15 - 49)

Hemen izendapen hauek egingo ditugu:
1
m 11

2

1
2

—m 2 /,/2

m2)/12, mi2

1
2

M21 Z-M 2 /1 /2

cos(cp — 0),

cos(0 — 0),
1
2

2

m22 "=- — m2/2

•

(15 - 50a)
(15 - 50b)

Eta m, koefizienteak Taylor-en seriean garatuz eta, hurbilketa eginez, lehenengo gaia
izan ezik beste guztiak arbuiatuz,
1

1
Ti I

2

kf M 1 ± M2 )112 1 T12 =

T21 = –1M2 11 12

2

T22 =

–1

2

2

M2'1‘2 1

m 2122.

Orduan, sistemaren energia zinetikoa ondokoa izango da:

(15 -51a)
(15 - 51b)
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.
T — ( mi + m2 )/i2 ni2 + — m21Z i122
2
2

(15 - 52)

m A l 2 1.111.12

eta lagrangearra:
1

L=T—V=—
2

''''2

/2 .
'

1
2

1(

/2 ' 2

/72.
,2

2 ‘ rni ni2Jg'1.11

12

M2

1
2 ni2"22*

(15 -53)

Beraz, pendulu bikoitzaren kasuan, higidura-ekuazioak ondokoak izango dira:
ji
( m i + m2 ) 1, i

(15 - 54a)

m 2 / 1 /2 + ( m i + m2)0, =

(15 - 54b)

m2/1/2 + M 2 122 f/2 + m2 g 4 n2 = 0.

Lehenago esan dugunez, oszilazio txikien hurbilketa egin ondoren lorturiko ekuazio
hauek, koefiziente konstantedun ekuazio diferentzial linealetako sistema bat da. Beraren
soluzio orokorrak lau konstante arbitrario behar ditu, eta, kasurako, konstante hauek
hasierako aldiuneko koordenatu eta abiadura orokortu dituzzten balioen bidez
(o), n 2 (0),

(0), (0)—

finka ditzakegularik.

15.3. BALIO PROPIOEN EKUAZIOAK.
n askatasun-graduko kasuari dagozkion (15-44) ekuazio-sistemaren soluzio orokorrak 2n

konstante arbitrario beharko ditu. Soluzio orokor hori aurkitzeko, lehenik co pultsazio
berberarekin oszilatzen duten koordenatu guztien soluzioei begiratuko diegu, alegia,
= a,e' ( " -å) =

(15 - 55)

,

motakoei, non a, koefizienteak anplitude errealak diren; bestalde, S fasea ere kontutan
hartu da zeren, ekuazio diferentzialak bigarren ordenakoak izanik, soluzioak bi konstante
arbitrario bait ditu. Soluzio hori erabili edo C, anplitude konplexuaren bidezko bigarren
adierazpena erabiltzea guztiz baliokidea da.
co erreala bada, (15-55) soluzioak higidura oszilakorra adieraziko du. co benetan

erreala dela ikusteko, goazen hurrengo arrazonamenduari jarraitzera. co pultsazioak gai
irudikariak balitu, rl koordenatuaren adierazpenean e" eta e' moduko gaiak azalduko
lirateke, eta ondorioz, sistemaren energia osoa kalkulatzean, T + V baturak denborarekin
monotonikoki aldatuko diren gaiak edukiko lituzke, hasieran emandako sistema
kontserbakorraren hipotesiaren aurka. Beraz, co pultsazioak kantitate erreala behar du
izan.

I
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(15-55) soluzioa higidurako ekuazioetan ordezkatuz, anplitude-faktoreetarako ondoko
ekuazioak lortuko ditugu:
1(v,,

-(0 2 T)a, = O.

(15 - 56)

Azken hauek a anplitudeen n ekuazio lineal homogeno dira, eta ekuazio hauek soluzioa
ukan dezaten, koefizienteen determinanteak zero izan behar du, hots,
2

— co2Tii

C°

= 0.
(0 2Tni

(15 - 57)

co2Tn,

Determinantearen bidezko adierazpen honi, sistemako ekuazio karakteristikoa edo
sekularra deritzo, co 2 -rekiko n ordenako ekuazioa adierazten du, eta orokorki
adieraziko ditugun

n

co,2-z

erro ditu. o), kantitateei sistemako pultsazio propioak deritze.

Ekuazio sekularreko erroek (15-55) ekuazioan ordezkatuz, co, bakoitzeko a„a2,..,a,
koefizienteak mugatzen dira. Bestalde,

co,

bakoitzaren kasurako 8 fasea lortuko dugu.

o), erako n pultsazio daudenez, a , koefizienteen n multzo eraiki ditzakegu, bakoitzak

n

dimentsiotako espazio bektorial baten ar bektorea definituz. Horietariko bektore
bakoitzari sistemaren bektore propioa deitu ohi zaio. Honela, a r bektorea cor pultsazioari
dagokion bektore propioa izango da. a,„ berriz, r bektore propioaren i-garren osagaia
dugu.
Higidurako ekuazioak lincalak dircnez, soluzioen gainezarmen lineala eie soluLioa
izango da. Beraz, koordenatuaren soluzio orokorra ondokoa izango da:
i((o,t-8,)
ni(t)=

(15 -58)

Gogora dezagun, bestalde, higidura fisikoa soluzio konplexuaren alde erreala dela.
Honelatan, ba, (15-58) adierazpenaren alde erreala honelaxe idatz daiteke,
11,(t)=1a,cos(co r t – ör ),

(15 - 59)

non a, anplitudeak eta 5, faseak hasierako baldintzen bidez mugatzen diren, hots,
rl

(0) eta hasierako baldintzen bidez. Beraz, koordenatuaren higidura

pultsazioak har ditzakeen n balioen mugimenduaz osoturik dago.

cor
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15.3.1. Pendulu bikoitzaren kasuko balio propioak.
Pendulu bikoitzaren kasuan, aurkitu nahi ditugun soluzio oszilakorrak mota
honetakoak dira:
rli =

e =(cor—s)

(15-60a)
(15 - 60b)

7/2 = azel("-6),

Ekuazio hauek (15-54) ekuazioetan ordezkatuz, ondoko ekuazioak lortuko ditugu:
2

m21,12co a2 = 0,

(g–li co2 )(m,+

(15-61a)
(15 -61b)

–m2 1,12. c0 2 a,+(g –12 colm2 12 a, = 0.

Ekuazio hauek a, eta a 2 anplitudeen bi ekuazio lineal homogeno dira, eta soluzioa eduki
dezaten, bertako koefizienteen determinanteak zero balio behar du, hots,
(g –1, (0 2 )(M, + m2 )/,

-m2/,/2002

–m2 11co
22

(g-12(02)m212

(15-62)

= o.

Determinante honen ekuazio karakteristikoa ondokoa da:
g (02
+ M2 g 2
+
12
1,12
m im,

m, + m2 ( g
4 –

= o

Kasu orokorrean ekuazio karakteristiko honetatik bi erro lortuko ditugu,

(15 -63)

eta

eran

adieraziko ditugunak. o),2 erroari dagozkion higidurak
i(a)'`-`51)

eta
= a2 e i( 'If-61)
(15 64a)

eta o); erroari dagozkionak
77, 2 =

a, 2e i( (°2t-52.) eta 7722 = a22e i(.2-82)

(15- 64b)

izanik, soluzio orokorra honelaxe adieraz dezakegu:
=

112. = a21 e

+ a 12 e i(02t-52)

31) +a22 e i(ffl2` 82),

(15-65a)
(15 - 65b)
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Aurreko adierazpenak kontutan edukiz, oso interesgarria da kasu berezi batzu aztertzea.
Demagun, lehenik, goiko penduluaren masa oso astuna dela behekoaren masarekin
konparaturik (m, » m2 ); orduan, (15-63) ekuaziotik lorturiko bi erroak
eta co 2 =
0) 2 =
'
/2/1

(15 - 66)

izango dira. Ondorioz, sistema co; pultsazio propioan oszilatzen jartzen bada, bi
penduluen oszilazioen anplitudeen arteko erlazioak ondokoak izango dira:
ni =

12

7

M2

12

(15 - 67)

– /1

azi

Emaitza honi buruzko hainbat iruzkin egin daitezke, honakoa adibidez.  /2 bada,
m, » m2 denez, goiko pendulua praktikoki geldirik egongo da (geldikorra izango da),
eta behekoa, berriz, beraren maiztasun naturalaz oszilatzen arituko da.
Bigarren pultsazio propioan (o) 22 ), ordea, maiztasuna goiko penduluarena da eta
anplitudeak,
= 11 — 12

ni =
1/2

(15 - 68)

a22

konparagarriak.
Goazen orain kontrako kasu aztertzera. m, << m, bada, bi pultsazio propioak eta
beraiei dagozkien higiduren anplitudeen arteko erlazioak, hauexek dira,
g

+
2
Ct)

M2

al ,

eta

(f)

n2

g

g

/

/2

eta — =
112

zi
ai2

/,

a

a22

11

=

(15 - 69a)

,

± t2

m2

+ /2

M1

11

(15 - 69b)

Alegia, m, << m2 denean, lehenengo pultsazio propioaren kasuan, bi penduluek
(/, + /2 ) luzeradun pendulu sinple baten moduan oszilatuko dute. Bigarrenean pultsazio
propioan, berriz, behekoa ia geldi dagoen bitartean, goikoak oszilazio oso azkarra egingo
du.
Azaldutako adibidearen kasuan ikusi dugunez, o) 2 pultsazioari dagokionez bi erroetatik
bat aukeratzen denean, (15-64) ekuazioetako edozeinek /a 2 arrazoia mugatzen du.
Koefizienteak errealak direnez arrazoia ere erreala izanen da. Beraz, honek

eta a2
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koefizienteek fase berdina dutela esan nahi du (edo aurkako fasea). Beraz,

11 1

eta n,

maiztasun berbera edukitzeaz gainera, fasean oszilatzen dute (edo aurkako fasean).
rJ eta 11 2 koordenatuen arteko arrazoiak finko iraungo du higiduran barrena. Ikusi
dugunez, soluzio bakoitzak bi konstante arbitrario erreal daramatza.
15.4. BEKTORE PROPIOEN ORTOGONALTASUNA
Atal honetan a, bektore propioek multzo ortonormala osotzen dutela frogatu behar dugu.
(15-56) ekuazioa (15-58) ekuazio sekularreko s-garren erroaren kasurako berriro idatziz,
(15 - 70)

Ekuazio berbera, r-garren errorako idatziz,
air

(15 - 71)

=

non eta Vii gaien simetria kontutan eduki dugun.
Orain, (15-70) ekuazioko atal biak a, koefizienteez biderkatuz eta i-rekiko batura
eginez eta, halaber, (15-71) ekuaziokoak air koefizienteez biderkatuz eta j-rekiko batura
eginez,
Vija

Js

(15 - 72a)
(15 - 72b)

(0,2I1ijairais

Ekuazio hauetako bigarren atalak berdinak dira; beraz, bien arteko kenketa eginez,

i,j

ij

= o.

(15 - 73)

Azter ditzagun, aurreko ekuazioak ematen dizkigun bi posibilitateak, hots, r = s eta
r s. r s bada, (w,2 – cos2 ) gaia, orokorki, ez da nulua izanen. Beraz, baturak nulua
izan behar du, hau da,
= 0, r s denean.

(15 - 74)

Bestalde, r = s bada, (cor2 – tos2 ) gaia nulua izango da eta batura, mugagabea; hala ere,
jarraian ikusiko dugunez, batura ezin daiteke nulua izan. Azken hau frogatzeko, idatz
dezagun sistemaren energia zinetikoa:
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= 1,

T=
2 ,,,,

a sin(co t —

' 2 ,,,

"

sin(cost — 8,)],

"

T = — 1, 0) sin(c0 t — a )sin(o) t — )1T a a

(15 - 75)

Eta r = s denean,
T=

2(0),.t — (5, )1 Tija
2 ,

j

ir•

(15 - 76)

co,2 sin 2 (0),t — Sr ) 0 denez, eta energia zinetikoa soilik abiadura guztiak anulatzen
direnean izan daitekeenez nulua,

^Tj a

> 0.

(15 - 77)

,,J
Beraz, batura orokorki positiboa izango da, eta soilik izango da nulua, sistema geldi
dagoen kasu nabarian, non T = 0 den.
Gorago aipatu da, co r pultsazioak (15-56) ekuazioan ordezkatzen direnean soilik
mugatzen direla a, koefizienteen arteko zatidurak. Mugagabetasun hau desagerterazteko,
a, koefizientei beste baldintza bat ipiniko diegu, ondokoa hain zuzen:
1J

a a = 1.
Jr

(15 - 78)

Baldintza hori jarri ondoren, a, koefizienteak normalizaturik daudela esango dugu. (1574) eta (15-78) ekuazioak konbinatuz,

=

(r,s = 1,..,n).

(15- 79)

Modu honetan definituriko bektoreek, multzo ortonormala osotzen dute.
15.5. KOORDENATU NORMALAK
Aurrerago ikusi dugunez, (15-58) ekuazioaren bidez hain zuzen ere, 77, koordenatuaren
higidura, pultsazio propio bakar baten menpekotasuna duten gaien batura da. Hala ere,
(15-78) ekuazioarekin, hots, au koefizienteak normalizatzean, rl i koordenatuen
mugagabetasuna desagertu egiten zaigu; beraz, orain ez da posible partikulen
desplazamendua arbitrarioki adieraztea. Murrizketa honek zentzu fisikorik ez duenez,
eskala-faktore bat, a, sartu beharra daukagu (hasierako baldintzek mugatuko dutena),
normalizazioak sortzen duen orokortasun-falta gainditzeko:
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aairel((°'-`-`5'),

77,(t)=

(15 - 80)

edo sinplifikatuz,

11,()=1,firdre"'",

(15 - 81)

non /3 r eskala-faktore berriak diren (zenbaki konplexuak, kasu honetan), 8 r faseei ere
atxeki zaizkionak.
Çr kantitate berriak definituz,

ç,.(t)=-

(15 - 82)

,

era honetara geratuko da (15-81) adierazpena:
n,(t) =li a„Çr (t).

(15 - 83)

Definizioz, çr kantitateak pultsazio bakar batez oszilatzen ari dira eta koordenatu berrien
moduan kontsidera daitezke: sistemako koordenatu normalak deritze. Ikusiko dugunez,
koordenatu normalek ondoko ekuazioak betetzen dituzte:
=

0,

(r = 1, , n).

(15 - 84)

Hauek n ekuazio independente izanik, ondorioz, higidura-ekuazioak erabat banagarri
bihurtzen dira koordenatu normalen bidez adierazten direnean. Esandako guzti hau,
Lagrange-ren ekuazioen bidez froga daiteke. Hain zuzen,
(15 -85)

da, eta, (15-40) ekuazioak dioenez, energia zinetikoa ondokoa izango da:
•

T ==
2

2

i,i

Iairçr Iaisçs
r
s
/

(

T =liTijafrais

(15 - 86)

2

non parentesi arteko batura S s den hain zuzen ere, (15-79) ortonormalizazio-baldintzak
dioenez. Beraz,
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•

1

T

1

•

•

(15 - 87)

=

Energia potentzialarekin berdin eginez, alegia, (15-39) ekuazioari jarraituz,

v = — Li v37.77. = —
2
' 2

çrs.

LVijair

(15 - 88)

Bestaldetik (15-72a) ekuazioa kontutan hartuz,

IVaa

ij ir js

= co s2 1Tijair

= (025
JS

S

rs

(15-89)

1,J

Beraz, energia potentziala era honetan azal daiteke:
v =—(1),%-r;s5r = L a)
s 2 r
2,

22

•

(15 - 90)

(15-87) eta (15-90) adierazpenak kontutan hartuz, lagrangearra honako hau izango da:
(15 -91)

L = 11,W
2 ,.
Lagrange-ren ekuazioak erabiliz, higidura-ekuazioa ondokoa izango da:
r = 0.

(15 - 92)

Koordenatu normaletarako transformazioa mugaturik uzteko, (15-81) adierazpenean
definituriko kantitateak (eskala-faktoreak) kalkulatu behar dira. Idatz ditzagun 13,
horiek alde erreal eta irudikarien bidez:
13,

(15 - 93)

Beraz,
(15 - 94)
ili(t)=Ifico,a,(p.,+ivr)e'r1

11, (0)

izango da (15-94) ekuazioaren alde erreala t = 0 denean, hots,

(15 - 95)
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.

(0) =

(15 - 96)

Azken ekuazio hau Tiia s gaiaz biderkatuz eta i eta j-rekiko batuz,

1

7;ja,,n,(0)=1,1.1,. ITijairais

(15 -97)

Ortonormalizio-baldintzak dioenez, parentesi arteko gaia SrS da. Beraz,
(15 - 98)

,u, =

v, kalkulatzeko, (15-95) ekuazioaren parte erreala modu berean erabiliz,
(0) =

(15-99)

co,

Bide horri jarraituz,
vs =

1

II;j ais ni (0).

(15 -100)

Beraz, koordenatu normalak ondoko batukariaren parte erreal eta irudikariaz adieraz
ditzakegu:

n, (0) – i ii, (0)].
co,

(15-101)

Dakusagunez, edozein hasiera-baldintzen kasuan, n,(0) eta posible da ‘",
koordenatu-sistema mugatzea, non koordenatu bakoitza harmonikoki pultsazio bakar
batez, co„ higitzen den.
15.5.1. Oszilazio txikien problemaren azterketa,
algebra tentsorialaren bidez.
Orain problema honen azterketa tentsoreen algebra erabiliz egingo dugu, eta oszilazio
txikien problema era ederrean ebatzirik geratuko da. (15-39) eta (15-42) ekuazioak beste
modu batetan idatz daitezke, n dimentsiotako konfigurazio-espazioan B konfiguraziobektorea sortuz, bektorearen osagaiak

izanik, hots,
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T1

1„

1.

==-

(15 -102)

71,).

V eta Tij koefizienteen bidez, ondoko tentsoreak defini daitezke:

V

=

(V11

V12

"

V21

V22

•

Vn 1

Vn 2

TI 2

"

TI n

T2 I

T22

•"

T2 n

\ Tn1

Tn2

•

Tnn

Vln\
V2 n

T=

Vnn

(15 -103)

Tentsore hauek simetrikoak dira, zeren (15-39) ekuazioan ikusi genuenez,

=

bait da eta (15-42) ekuazioa definitzerakoan, /
1 2 (Ti + T,) batura definitzen bait da soilik,
=

koefizienteen moduan. Beraz, ondokoa idatz daiteke = .

Orain, energia zinetikoa eta potentziala honela idatz daitezke, notazio diadikoa erabiliz
(ikus 10.1. atala):
T=

V=

1.

2
2

.

• T • T1,

(15 -104)

•V•

(15-105)

Lagrange-ren ekuazioak (15-43) honelaxe idatziko dira, adierazpen bakarrean:
(15 -106)
Ekuazio hau ebazteko, aurreko atalean erabilitako metodoa erabil dezakegu. Ondoko
soluzioa saiatuz,
(15 -107)

Ae` ,

non A (a,,a2,..an) bektore konstantea den, eta beraren osagaiak konplexuak izan
daitezkeen. (15-106) ekuazioan ordezkatuz eta e' gaiaz zatituz,
A•V – co 2 A • T = 0.

(15-108)

co 2 Ti )ai = 0,

(15 -109)

Ekuazio hau osagaien bidez idatziz,

ij

1(V —

i= 1

(i = 1,..,n).
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koefiziente

Kontura gaitezkenez, (15-56) ekuazioaren berdina lortu dugu eta
guztiak zero ez badira, koefizienteen determinanteak zero behar du izan, alegia,
CO2Tth

= o.

V co2T

(15-110)

V„„ —

—

Ekuazio hau w 2 -rekiko n ordenakoa da eta n erroak, co r2 , errealak dira. n soluzio
horiek oszilazioaren pultsazio propioak ematen dizkigute. Beraz, edozein (0,2 (15-109)
ekuazioan ordezka dezakegu eta A r bektorearen ai, osagaiaren kasurako ebatzi. Soluzio
orokorra pultsazio propioen gainezarmenaren bidez lortuko dugu (15-58) ekuazioan egin
zen eran. Hurrengo atalean, berriz, beste bide bati jarraituko gatzaizkio soluzioa lortzeko.
15.5.2. Pendulu bikoitzaren adibidea.
Pendulu bikoitzaren adibidea berriro erabiliz, energia potentzialaren (15-48) ekuazioa
eta energia zinetikoaren (15-52) ekuazioak kontutan badauzkagu, V eta T tentsoreak
ondokoak izango dira:
1
V=—
2

(m, + m2 )gli

0

0 \

T=

mg12)

1

( (m

i ± M2 ) 112

2

m 2 11 12

m212.11\

(15-111)

M 2 /22 /

Sistemaren ekuazio karakteristikoa IV — co 2 11 = 0 dugu; eta eragiketa eginez, (15-63)
ekuazioa lortuko da.
15.6. OSZILAZIO-MODU NORMALAK
koordenatuak ortogonalak badira, T tentsorea diagonala da eta ondorioz,
(15-112)

Tij =

Koordenatuak ortogonalak ez badira, T tentsorea diagonalizatu egin dezakegu (tentsorea
simetrikoa bait da). Demagun diagonalizazioa eginda dagoela, eta rh ,.., n 2 koordenatuak
bektorearen osagaiak direla T tentsorearen ardatz nagusietan (
baten koordenatu errektangularrak badira,

772 partikula-multzo

koordenatuko partikularen masa da).
Goazen orain y„..,y„ osagaiak dituen y bektore berria definitzera:
T„ rl

yi '1; 112 ri„

(i =1,..,n).

(15-113)
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Definituriko y bektorearen funtzioan, honelaxe emango dugu energia zinetikoa:
1
1 ..
.2
• y = —I yi .
2
2

T = —y

(15-114)

Argi dago, energia zinetikoaren adierazpena ez dela aldatuko, y koordenatuen sistema
biratzen badugu; horregatik, y bektorea erabiltzen da. Modu berean, energia potentziala
ondokoa izango da:
1
V = —Y •W • Y =
2
non

Wij

(15-115)
=1

Vii

T
v2 Tv2 den.

Higiduraren ekuazioak honako hauek dira:
(15-116)

y+W•y=0.

W tentsorea simetrikoa denez, diagonalizatu egin daiteke. Demagun W tentsorea
diagonala den oinarriko bektore bat

e,

dela. Beraz, Wk autobalioari dagokion W-ren

autobektorea e k izango da, hau da:
W • ek = Wke k ,

(15-117)

(W — 147,1) • e k = 0,

(15-118)

edo gauza bera dena:

non 1 delakoa unitate-tentsorea den. Demagun y koordenatu-sisteman e k bektoreak dituen
osagaiak a j direla, hots,
ek

(alk,a2k,",c1,,k).

(15-119)

Beraz, (15-118) ekuazioa honelaxe idatz dezakegu osagaietan banaturik:
n
=
j=1

0,

(i = 1,..,n).

(15-120)
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Berriz ere, nulua ez den soluzioa egon dadin bete behar den baldintza, hauxe da:
–Wk)
= 0.
W,1

(15-121)

(W„–Wk)

Azken hau n ordenako ekuazio algebraikoa da eta Wk direlako n erroen kasurako ebatzi
beharra dago. Ohar gaitezen, ekuazio hau (15-110) ekuazioaren berdina dela co 2 = Wk
bada, eta (15-110) ekuazioaren ezkerraldeko gaia gaien arteko biderkaduraz
zatitzen badugu (orain 7;„ (15-112) ekuazioan emandakoa da). Erro bakoitza, Wk , (15120) ekuazioan ordezkatuz, a,k,a2,,..,a, osagaien bidez ebatz daiteke. Orduan, ajk
osagaiak finka daitezke, e k bektore unitarioa izanik, hain zuzen emaitza hau dugularik:
2

ajk = 1.

(15 -122)

j=1

W tentsorea simetrikoa denez, ekuazio sekularreko Wk erroak errealak dira eta,
honexegatik, ajk koefizienteak ere errealak izango dira. Gainera, W, W, bada, bektore
unitarioak elkarren ortogonalak dira, beraz,
ek e, = 3k„

(15 -123)

edo gauza bera dena,

1, akk air =

(15 -124)

j=1

Endekapena badago, hau da, bi erro edo gehiago elkarren berdinak badira, oraindik
aik osagaiak aukera ditzakegu, dagozkien bektore unitarioak elkarren ortogonalak izan
daitezen.
Bukatzeko, demagun, orain e„.., e„ oinarrian y konfigurazio-bektorearen osagaiak
direla. Orduan,

y=

Çkek,
k=1

eta osagaien funtzioan y koordenatu-sisteman,

(15 -125)

Oszilazio mihiztatuak
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eta

yi =Iaik Çk

=

k=1

afryi.

(15 -126)

i=1

Era berean lor dezakegu energia potentziala, W tentsorea diagonalizatzen duen Ç,,..,Ç,
koordenatu-sisteman idatzirik,

v 1, -wkçk2.
2

(15-127)

wk
= Wk2

(15 -128)

k=1

Ipin dezagun

Kasu honetan energia zinetikoa, (15-114), hauxe da:
"1
T =1, Çk
•2 .
k=12

(15-129)

(15-127) eta (15-129) ekuazioak kontutan hartuz, Lagrangear berria ondokoa izango da:
(15 -130)

L=!
,1,W °) Çij
k

eta çk koordenatuei dagozkien Lagrange-ren ekuazioak, ondokoak:
CO
Çk koordenatuei

sistemako

Çk = 0,

koordenatu normalak

(15-131)

(k =

deritze. Dakigunez, ekuazio horrek onar

ditzakeen soluzioak ondokoak dira:
(15-132)

Çk = Cke

edo gauza bera dena:
Çk = Ak cosCOkt + Bk sin kt,

(k =1,..,n),

(15 -133)

non Ak eta Bk direlakoak konstante arbitrarioak diren. (15-113) eta (15-124) ekuazioak
erabiliz, soluzioa honelaxe idatz dezakegu hasierako baldintzen funtzioan,
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=

(A, cos w,t + B, sin COkt),

(15 -134)

k=1

koefizienteak honako hauek direlarik:

Ak

=

k

(0) = IaikTiv271,(0),

(15 -135)

i=1

Bk = COk 1

k

kl aiji1/2 i (01'

(0) =

(15 -136)

i=1

Beraz, oreka egonkorreko puntu baten inguruko oszilazio txikien soluzio orokorra lortu
dugu.
Sistemako koordenatu normal bakoitzaren adierazpena funtzio periodiko sinplea da,
eta erresonantzi maiztasun bakar baten menpekotasuna du. Koordenatu normal bakoitzari
maiztasun bakarra dagokio eta, dakigunez, oszilazio hauei bibrazio-modu normalak
deritze. Modu bakoitzeko, partikula guztiek maiztasun eta fase berberaz (edo aurkako
faseaz) oszilatzen dute.
Oinarrizko maiztasunen harmonikoak ez dira higidura osoan azaltzen; hau honela da,
higiduraren azterketan, baldintza modura oszilazioen anplitudea txikia izatea jarri
dugulako. Koordenatu normaletara egin den transformazioaz, potentziala era koadratikoan
azal daitekeela argi adierazten da, zeren koordenatu normalen lagrangearra o), pultsazioko
osziladore harmonikoen lagrangearen batura bait da. Beraz, oszilazio txikien higidura
osoa, intentsitate eta fase desberdinetako osziladore harmonikoak bilduz lor daiteke.
Askatasun-graduak asko direnean, (15-121) ekuazio karakteristikoa askatzea lan
ikaragarria izan daiteke, orokorki, soilik numerikoki egin daiteke. Hala ere, zenbait
kasutan, aurretik erro batzu ezagut ditzakegu (askotan oszilazio-modu batzu nuluak direla
dakigu), edo sistemaren simetriagatik erro batzu berdinak direla jakin dezakegu.
Honelako edozein datuk (15-121) ekuazioa askatzen laguntzen du.
Ohar gaitezkeenez, koordenatu normalak aurkitzeko,

koordenatuetatik

ç„ koordenatuerako transformazioa lortu dugu eta aldi berean transformazio horrek
V eta T tentsoreak diagonalizatzen ditu, edo hobeki esanda, aldi berean V eta T forma
koadratikoak diagonalizatzen ditu. Egin duguna, hauxe izan da, lehenik T tentsorearen
ardatz nagusiak lortu. Ardatz nagusi horiek tiratuz eta uzkurtuz, tentsorea konstante
bihurtu da (autobalio guztiek positiboak edo guztiek negatiboak behar dute izan). Gure
kasuan, T tentsorea 1 unitate-tentsorea bihurtu da (15-113) transformazioari esker.
Tentsore konstante baten kasuan edozein ardatz sistema nagusia denez, bigarren
tentsorearen ardatz nagusiak bi tentsoreak diagonal bihurtuko ditu.

Oszilazio mihiztatuak
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15.7. ARIKETAK
1.-

Azter ezazue irudiko sistema mekanikoa eta lor itzazue beraren bektore propioak eta
koordenatu normalak, hasierako baldintzak ondokoak direnean: x, (0) = xio
(0) = 0 eta x, (0) = x„, jc, (0) = 0. 15.8. irudian, k eta k' malgukien konstante
berreskuratzileak dira, b malguki bakoitzaren luzera naturala eta M masa
bakoitzaren balioa.

15.8. irudia

2.-

Aurki itzazue hurrengo 15.9. irudietako bi sistema mekanikoen pultsazio propioak
eta koordenatu normalak.

15.9. irudia

3.-

Lor bitez 15.10. irudiko sistema elektrikoaren pultsazio eta bektore propioak.
Konpara bitez lorturiko balioak aurreko ariketan lorturikoekin (hobe da ekuazio
diferentzialak gonbaratzea) eta, analogiaz, sistema elektriko horren modu normalak,
1. ariketan emandako hasierako baldintzen kasurako asmatuz. M delakoa
elkarrinduktantzia da, L autoinduktantzia eta C kapazitantzia.

15.10. irudia
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4.-

Aurki itzazue, 15.11. irudiko molekula triatomikoaren pultsazio propioak,
higidurarako soluzio orokorra eta koordenatu normalak. Zein izango da
molekularen bibrazio-egoera modu normal bakoitzean? Molekularen bibrazioa x
ardatzaren norabidean soilik gertatzen ari dela kontsideratuko dugu.

b

M

b

m °-"Pserr—es---/-66Zr-C)
k
k

m

15.11. irudia

5.-

Masa bereko bi gorputz marruskadurarik gabe lerro horizontal batetan higitzen ari
dira (15.12. irudia). Bi masa horietako bat gelditzen bada, orekagunearen inguruan
beste masak duen oszilazioaren periodoa 3 s-takoa da. Aurki bitez sistemaren
pultsazio propioak eta koordenatu normalak, hasierako aldiunean masa bat
orekagunetik 1 cm aldenduta badago eta bestea ezer ez.

15.12. irudia

15.13. irudia
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6.-

Bi makila uniforme marruskadurarik gabeko artikulazioen bidez lotzen dira, 15.13.
irudian adierazten den bezala. Horrela loturik, plano bertikal finko batetan oszila
dezakete. Makila bakoitzak 2a luzera du. Oszilazio txikien hurbilketa erabiliz, lor
itzazu sistemaren maiztasun propioak eta koordenatu normalak.
Oharra: L luzera eta M masa dituen makila uniforme batek bere zentruarekiko duen
inertzi momentuak ML2/12 balio du.

7.-

Aurki bitez 15.14. irudietako bi osziladoreen modu normalak, oszilazio txikien
hurbilketa erabiliz, oszilazioa orekagune-lerroarekiko zeharkakoa denean.
Kontsidera bedi ezen sistemaren bibrazioak ez duela sokaren tentsioa aldatzen.

15.14. irudia

Uhin unidimentsionalen hedapena
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16. gaia
Uhin unidimentsionalen hedapena

Hurrengo lau gaietan uhinei buruzko azterketa egingo dugu, baina horretarako lehenik
eta behin uhin hitzaren esangura pixka bat finkatzen hasiko gara, adibide arrunt batetatik
abiaturik.
Urmahel bare baten inguruan gaudelarik, norbaitek harri bat jaurtiki du uretara.
Zipristinak ezik, ba dago argi eta garbi nabari den beste fenomeno bat ere: uraren
gainazalean hedatzen diren olatutxoak ageri dira, eta, denbora-tarte ez luzeegia igaro
ondoren, jaurtiketaren ondorioak urmahelaren toki guztietara hedatu dira. Uretan egur zati
bat eduki izan bagenu, beraren gorabeherak ikusiko genituzke, kasurik idealenetan
beraren posizio horizontala aldatuko ez zelarik.
Honelako fenomenoak oso arruntak dira Naturan zehar, eta guk hasieran aipatu
duguna, agian hauetariko ezagunena da. Izan ere, ba daude honelako beste asko, eta
fenomeno berberean oinarritzen diren beste zenbait aipatuko ditugu, hala nola, soinua,
solidoetan hedatzen diren uhinak, argia (azken finean, uhin elektromagnetikoak), uhin
termikoak, etab. Hauetariko batzuk, uhin mekanikoak deritzenak, ingurune materialak
behar dituzte beren hedapenerako, eta beste batzuk ez dute muga hori, hain zuzen ere uhin
elektromagnetikoek.
Hasieran eman dugun adibideari begira, hurrengo datuak eman daitezke uhin baten
ezaugarritzat:
1. Uhinaren ondoz-ondoko bi tontorren (edo haranen) arteko distantzia (uhin-luzera
deritzona).
2. Ingurune ez perturbatuaren gainazalarekiko uhinaren altuerarik handiena (uhinaren
anplitudea).
3. Uhinaren errepikapenaren zenbakia denbora unitatez (uhinaren maiztasuna).
4. Uhinak ingurunean izango duen hedapen-abiadura, zeinak ingurunearen ezaugarri
fisikoen menpekotasuna izango duen.
Hasieran aipatu dugun gertakari fisikoan, egur zatiak gora eta beherako higidura
egingo lukeela esan dugu, bertara uretan zihoan uhina heltzean. Hau da, ur-partikulen
higidura propioa, uhinaren hedapen higiduraren perpendikularra da. Edozertara, ez dira
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uhin guztiak mota honetakoak, eta hauez gain, gutxienez, norabide berberean higitzen
diren partikulen kasua aipatu beharrean gaude. Adibidez, malgukiz konektaturiko
partikula-sistemaren bat edukiko bagenu, bertan uhinak luzeran edo zeharkan heda
daitezkeela ikusiko genuke, kasurik kasu.
Laburpen gisa, esan dezagun uhinen sailkapenean hurrengo erizpideak normaltzat
hartzen direla textuliburu gehienetan:
a. Hedapenaren norantzari begira:
al. Uhin bidaiariak: Bakarrik norantza batetan hedatzen dira.
a2. Uhin geldikorrak: Elkarren aurkako norantzan hedatzen diren bi uhinen
batuketa bektorialaz lortzen dira (gitarretan agertzen direnak, mota honetakoak
dira, adibidez).
b . Ingurunearen erantzun-moduari begira:
b 1. Luzetarako uhinak: Uhinen hedapenaren norabidea eta ingurunearen
partikulen higidurarena, berdinak dira.
b2. Zeharkako uhinak: Ingurunearen partikulak, uhinak duen hedapenaren
norabidearen perpendikularrean higitzen dira.
Beraz, aurkezpen orokorraren ondoren, abia gaitezen azterketa konkretuetan. Aurreko
gaian osziladore mihiztatuak aztertu ondoren, oraingoan han erabiliriko teknikan
oinarriturik eta n askatasun-gradu dituen osziladorea den soka diskretuaren azterketatik
abiaturik, uhin bidaiari unidimentsionala aztertuko dugu.
Bigarren pausoan, soka diskretuaren muga modura, soka jarraia kontsideratuko dugu,
bertan ageri den uhin-fenomenoari dagokion ekuazioa lortzeko. Gero soka finitua edo
luzera mugatukoa izatetik (bertan uhin geldikorrak ageriko direlarik) soka infinitua deneko
kasura pasatuko gara, uhin bidaiariak aztertzeko. Bukatzeko, uhin-ekuazioaren soluzioa
den uhin unidimentsional harmonikoaren azterketa egingo dugu, fase-abiadura deritzon
magnitudearen esangura arakatzeko eta berarekin batera sakabanaketa zer den azaltzeko.
16.1. SOKA OSZILAKOR DISKRETUA
Sokaren eredu erraztua erabiliko dugu, ondoko baldintzak kontsideraturik. Muturretan
finko dagoela onartuko dugu, tartean m masadun n partikula berdin daudelarik, elkarren
albokoen artean d distantzia egonik eta masak lotzen z tentsioa duen masagabeko
malgukia egonik. Denetara (n + 1)d = L luzera dugu, eta soka zuzen dagoela joko dugu,
horizontalki jarria eta grabitatearen eragina arbuiaturik (r-rekiko txikia izanik). Baldintza
horietan soka zuzena orekan dagoela joko dugu, eta orekako zuzen horizontalarekiko
partikulek eduki ditzaketen desplazamenduak aztertuko ditugu, hots, norabide
perpendikularrekoak; hain zuzen, zeharkako norabidean dauden perturbazioen dinamika
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aztertuko dugu, alegia, zeharkako oszilazioak. Partikula bakoitza j indizeaz adieraziko
dugu (j = 1,..,n), eta bakoitzaren zeharkako desplazamendua q koordenatuaz. Ereduaren
eskema 16.1. irudian ageri da.

16.1. irudia. Soka diskretuaren eredu erraztua.

Ohar modura diogun, luzetarako uhinak aztertzeko antzeko eredua presta dezakegula,
horretarako zuzenaren norabidean masak lotzen dituzten masagabeko malgukiak
kontsideraturik (k konstantedunak) eta zuzenaren norabideko perturbazioak azterturik,
16.2. irudian ageri den modura. Kasu horretan lortzen diren emaitzak eta ondorioak, oso
antzekoak dira (luzetarako oszilazioekin, noski), eta horregatik hemen zeharkako
oszilazioen kasua aztertuko dugu soilik.

m

qj+1

16.2. irudia. Luzetarako oszilazioak soka diskretuaren ereduan.

Higiduraren ekuazioak lortzeko, Lagrange-ren metodoa erabiliko dugu. Energia
zinetikoa errazki adieraz dezakegu,

T

"1
2
J=1

./

(16 -1)

eginez. Bestalde, energia potentziala masen arteko soka elastikoak (malgukiak) luzatzeko
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egin behar den lanari dagokio. j partikularen ezkerraldean dagoen sokaren luzapena
honakoa da,
Adj = , d 2 +(q j — q

\2

— d,

(16 - 2a)

eta berari dagokion energia potentziala,
Vj = T Ad j = T[Id 2

\2

+(q j — al _ 1 )

(16 - 2b)

—

eta q j desplazamenduak txikiak direla kontutan harturik, garapeneko lehenengo ordena
ez-nuluko gaiekin geraturik, ondokoa lor dezakegu:
12f

\

\2

+4qi-qi-1)1"

Bestalde, n partikularen eskuinaldean ere soka bat dagoela kontutan harturik
garrena izango dena, qo

= qo

= 0 eta

.n+1 = '7n+1 =

(16 - 3)

((n+ 1)-

0 eginik), sistema osoaren energia

potentziala eta lagrangearra honelaxe azal ditzakegu:
"+1 1 2

V =1,--(qj—qi_,)2,
2

1
L=—
2

[m

(16 - 4)

d

— 1 (qi —

(16 - 5)

d

Lagrange-ren ekuazioak honakoak dira:
T

mq j —j _ 1 -2q j

+ q j+1 )= 0,

(j

= 1,...,n).

(16-6)

Diogun, ohar modura, ezen 16.2. irudiko luzetarako oszilazioen kasuan ekuazio berberak
lortuko genituzkeela, TI d delakoa k malgukien konstanteaz ordezkatuz.
Sistema homogeno (oszilazio askeak aztertzen ari garelako) honen soluzioa era
desberdinez lor daiteke, baina n handia denean, honako motakoa saiatzea komeni da,
q=

ae‘Ur-B)e"

(16 - 7)

non a delakoa erreala den. Balio hau (16-6) ekuazioetara eramanez eta amankomuneko
gaiak alde batetara utziz,
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2— — mco 2
d

d

e +--erY = 0

(16 - 8)

d

geratuko zaigu, eta hemendik,

=2

y— sm —
md 2

(16-9)

dugu. Sistemaren determinante karakteristikoa n ordenakoa dela kontutan izanik, n balio
desberdin izango ditugu, bai w eta bai ymagnitudeen kasuan. Hauek finkatzeko, muga
edo ingurune-baldintzak erabiliz, ydelakoak har ditzakeen balioak
rrt
= n+1'

Yr

(r = 1, ,

(16 -10a)

direla ikus daiteke, eta azkenean w pultsaziorako honako posibilitateak dauzkagu:

cor = 2

T

md

sin

IC

(r = 1,...,n).

2(n+1))

(16 -10b)

Hauexek dira, beraz, soka diskretuaren pultsazio propioak. Edozein koordenaturen
higiduraren adierazpena (hau da, sokaren edozein punturen zeharkako oszilazioarena),
oszilazio propio guztien konbinaketaz lortuko da, (16-7) kontutan edukirik, hots,

qi =1, fir sin j
r=I

rrc
e
n+1)

,

(j = 1,...,n),

non r indizeak oszilazio propioak adierazten dituen eta j indizeak partikula bakoitza. Erraz
ikus daitekeenez, koordenatu normalak hauexek dira,
fir

(r = 1,...,n),

(16 -12)

eta horien bidez koordenatuen eboluzioa era honetan azal daiteke:
qi =

sin( j

rir
n+ 1

).

(16-13)

Beraz, sinu horiek oszilazio-moduen modulua, alegia, oszilazio-modu bakoitzaren
anplitudea adierazten digute koordenatu orokortu bakoitzaren kasuan. 16.3. irudian n
desberdinen kasurako oszilazio-moduak adierazi dira.
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Zero - modua
(oreka)

Oszilazio-moduak
r=2
r=3

r=1

r=4

n=1

n=2

n=3

/

n=4

n=5

r=N
n=N

.6

.1 1,."‘

1

16.3. irudia. Soka diskretu desberdinen oszilazio-moduak.

(16-10) adierazpenean ikus daitekeenez, maiztasun propio handienak muga bat du r
handia egitean eta n handia izatean, ondokoa hain zuzen,

max

2,
I md.

(16-14)

Hori dela eta, soka diskretuaren ereduan iragazki-efektua gertatzen da, oszilazio
bortxatuei dagokienez aurreko gaian azaldu dugunaren antzera.
16.2. SOKA OSZILAKOR JARRAIA
Aurreko atalean aurkeztu dugun eredu diskretuaren muga modura, muturrak loturik dituen
soka jarraia azter dezakegu, horretarako, partikula asko (n ---> co) ditugula
kontsideratzeko, partikulen arteko distantziak gero eta txikiagoak eginez eta halaber, m
masak ere, baina sokaren dentsitate lineala (p) konstante mantenduz, hots, honako
erlazioak gordez,
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n

d --> 0, baina (n +1)d = L izanik '
m
m 0, d 0, baina — p = ktea izanik

(16-15)

Baldintza horietan (16-10) adierazpena honelaxe geratuko da:

co

2
r d

co, =

r

r d
2(n + 1)d '
d
sin(r7rd/2L)
d->0
d
'
'r

=

p

r z
L

sm

"4"
— ,

(r = 1,2,...)

Azken hauexek dira soka jarraiaren oszilazio-modu normalen pultsazioak. Sokaren
puntuak oszilazio-moduen konbinazioz higituko dira; hain zuzen, higidura hori (16-13)
adierazpenaren limitea kalkulatuz adieraz dezakegu:
r
q i (t) =

ç,(t)sin

.
rzid
,(n + 1)cl

(16-19)

Soka jarraia dela kontutan harturik, partikulak j azpindizeaz izendatu ordez,
jc1=x

(16 - 20)

aldagaiaz izendatuko ditugu, eta q,(t) idatzi ordez q(x,t), higidura honelaxe adieraziko
delarik,
q(x,t) =1,;,(t)sin "rx
L

(16 -21)

Gogoan izan, orain n .0 dela eta askatasun-graduak ere infinitu izango direla, hots, r
delakoa 1-etik infinitura doala, alegia, infinitu oszilazio-modu daudela. Dena den, banaka
ere azter ditzakegu oszilazio-moduak, eta horixe da jarraian egingo duguna.
16.2.1. Soka jarrai finituaren oszilazio-moduak.
r parametroari balio desberdinak emanik, oszilazio-modu desberdinak kalkula
ditzakegu. Lehenengoaren (r = 1) pultsazioa ondokoa izango da,
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(16 - 22)

(0 =—
1
1;\

eta berari dagokion higidura,
rz

—xj,

ql (x,t) = (fi,

(16 - 23)

edo nahiago bada, parte erreala harturik,

rz
ql (x,t) =[ B, sin — x sin co,t,

(16 - 24)

L

horretarako hasierako fasea nulua eginez.

16.4. irudia. Soka jarrai finituaren lehenengo oszilazio-modua (r=1).

16.4. irudian soka jarraiak lehenengo oszilazio-moduan oszilatzen ari denean duen
itxura ageri da. Izatez, puntu bakoitza oszilazio arruntean ageri da

A(x) = B, sin Icx
L
anplitudeaz, puntu guztiak fase berean oszilatzen ari direlarik,

(16 - 25)

alegia, pultsazio propio

berberaz,
Antzera azter daitezke r parametroaren balio desberdinei dagozkien oszilazio-moduak.
16.5. irudian lehenengo bost oszilazio-moduak ikus daitezke. Agerikoa denez, sokaren
forma sinusoidalean oinarriturik, `uhin-luzera' bat defini dezakegu oszilazio-modu
bakoitzarekin loturik, sokan anplitude berberaz oszilatzen ari diren bi punturen arteko
distantzia definitzen duena,

Uhin unidimentsionalen hedapena

\.
\
\
\.

457

\
\\\
\
\
\

r=0

r=1

2,, =2L

1
v, = —
2L

r=2

=

v2 = 2 v,

r=3

,

A, 3

2

, 2L
=—
3=3

r=4=—=—
4 2
2L
r = 5 X5=—=
5
5

T

v, = 3 v,

= 4 v,

v5 = 5 v,

16.5. irudia. Soka jarrai finituaren lehenengo bost oszilazio-moduak.

2L
= —,
r

(r = 1,2,...).

(16 - 26)

Azken batez, uhin-luzerak periodikotasun espaziala adierazten digu, alegia, espazioan (x
norabidean) zenbatero errepikatzen den forma, oszilazio-modu bakoitzean. Bestalde, esan
bezala, oszilazio-modu bakoitzean puntu guztiak pultsazio berberaz oszilatzen ari dira,
zeinari ondoko maiztasuna dagokion,
r
v = =
2z 2L

(r = 1, 2,...).

(16 - 27)

Maiztasunak (edo beraren alderantzizkoa den periodoak) periodikotasun denborala
adierazten digu. Definituriko uhin-luzeraren eta maiztasunaren artean, ondoko erlazioa
dugu,
(16 - 28)

alegia, bien arteko biderkadura konstantea delarik. Abiadura-dimentsioak dituen konstante
horren esanguraz, geroago arituko gara. Bestalde, definizioz, uhin-zenbaki angeluarra, k,
hauxe da:
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(16 - 29)

Emaitza eta definizio hauek geroago erabiliko ditugu.
16.2.2. Uhinen ekuazioa.
Soka diskretutik soka jarrairainoko pausoa ematean, soluzioekin lan egin dugu
zuzenki, ekuazioaren beraren azterketa egin gabe. Kasu jarraiari dagokion ekuazioa
aztertzeko, modu honetan idatziko dugu (16-6) ekuazioa:
m
4. =
d
d
d

qi

d

d

qi+1

(16 - 30)

d

0 egitean,
q-q
d

q(x)- q(x + d) _ dq
dx

—>

(16 -31)
x+d/2

eta berriro modu berean eginez,
dq
dx

x+,112

x-d12

d
Beraz,

d2q

d2q

dx2

x

(16 - 32)

dx2

idatzi ordez q(x,t) idatziz, azkenean (16-30) adierazpena honelaxe idatzi ahal

izango dugu d —> 0 limitean:
d2q
d2q
P dt 2dx2

(16 - 33)

Geroago ikusiko ditugun arrazoiengatik, ekuazio honi uhin unidimentsionalaren ekuazioa
deritzo. Askotan ekuazio hori modu honetara idatzi ohi da,

d 2 ty _ 1 d2ty
dX 2V2 dt 2 '

(16 -34)

non v delako magnitudeak abiadura-dimentsioak dituen (LT -1 ). Abiadura' honen
esangura fisikoa geroago argituko da, baina, zer esanik ez, (16-33) ekuazioaren kasuan
da. Bestalde, q magnitudea idatzi beharrean, vidatzi da, horrela uhin-ekuazioa
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magnitude fisiko desberdinei dagokiena izan daitekeela adierazteko, nahiz eta gure kasu
honetan zeharkako desplazamendua den.
16.2.3. Uhin bidaiariak.
Aurreko ekuazio diferentzialaren soluzio orokorra modu honetan idatz daiteke,
tv(x,t) = f (x –

+ g(x + t),

(16 - 35)

non f eta g edonolako funtzioak diren (erregulartasun-baldintzak beterik), soluzio hau (1634) ekuazioan ordezkatuz zuzenki ikus daitekeenez (ikus Fisika Orokorra II, 16.1. atala).

16.6. irudia. Eskuin alderantz deformatu gabe hedatzen ari den
perturbazio baten adierazpen grafikoa, f (x — ut) funtzioarena alegia,
hiru aldiune desberdinetan.

Oso interesgarria eta argigarria da f eta g funtzioen esangura aztertzea. Demagun,
adibidez, f(x–vt) funtzioa. 16.6. irudian ageri denez, f(x) t = 0 aldiuneko
perturbazioa izanik, f(x – ut) eskuin alderantz deformatu gabe (f(x) funtzioaren eite
berberaz) v abiaduraz hedatzen ari den perturbazio bat da, alegia, eskuinerantz doan uhin
bidaiaria. Modu berean, g(x + vt) ezkerrerantz deformatu gabe hedatzen ari den uhin
bidaiaria da. Hain zuzen ere, horixe da uhin hitzari Fisikaren arloan ematen zaion
esangura zehatza, hots, "espazioko puntu batetan sorturik, bertatik inguruko puntuetara
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espazioan zehar denborarekin hedatzen den perturbazioa". Matematikoki, kasu
unidimentsionalean (16-34) adierazpenaren bidez eman ohi da. Bidenabar, diogun ezen
deformaziorik gabeko uhina aztertzen ari garela, ez sakabanaketarik ez marruskadurarik ez
dagoeneko kasukoa; eredu erraztua, beraz.
16.2.4. Uhinen isladapena. Uhin geldikorrak.
Uhinen hedapena aztertzean (16-34)-tik problema konkretuari dagokion soluzio berezia
finkatzeko, muga-baldintzak eduki behar ditugu kontutan. Horrelako zerbait gertatzen da
isladapena aztertzerakoan. Kontutan eduki soka jarraia aztertzen ari garela. Zer gertatzen
da muturretan? Kontsidera dezagun, adibidez, x=0 puntua (x=L denean, antzeko
iruzkinak egin ditzakegu).
x=0 puntua finkorik dagoenez,
v/(0,t) = 0

(16 -36)

izango da etengabe. Demagun sokan zehar ezkerretarantz g(x + ut) uhina datorrela. (1636) aldiune guztietan bete dadin, matematikoki, ezker aldean sokaren luzapen irudikaria
kontsideratu behar dugu eta bertan f(x – vt) = –g(–x + vt) uhin irudikaria eskuinerantz
hedatzen.

/

V
/

n••n•••
V

16.7. irudia. Isladapen-prozesua, uhin erreala (marra jarraia) eta uhin
irudikaria (puntukakoa) adierazirik.

Horrela x = 0 puntuan muga-baldintzak beteko dira bi uhinez gainezarmenaz, hau da,
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yi(x,t) = g(x + vt) — g(—x + vt),

(16 - 37)

ty(0,t)= g(0 + t)— g(0 + vt) = 0.

(16 -38)

Bi uhinak hedatuz doaz, zein bere norantzaz, eta ondorioa hauxe da, hasieran ezkerrerantz
hedatzen ari zen uhina isladatu egiten dela, zeinua aldaturik (alegia, funtzio sinusoidalen
kasuan fasea angeluaz aldaturik) eta eskuinerantz hedaturik. (16-37) soluzio konkretuak
muga-baldintzak eta uhinen ekuazioa betetzen ditu; hortaz, horixe da interesatzen zaiguna.
Prozesua 16.7. irudian ageri da eskematikoki, eta esan behar da experimentalki ere
berdintsu gertatzen dela.
Isladapenaren prozesua ulertu ondoren, bi muturrak loturik dituen soka jarraiaren
kasua azter dezakegu. Kontutan harturik x = 0 eta x = L denean isladapena gertatzen dela
eta uhinaren hedapenaren abiadura v= -\11-lp dela, perturbazioa periodikoki hedatuko da
batera eta bestera, periodoa
2L
2L
1
T = =
=
v
p v,

(16 - 39)

izango delarik, (16-27) adierazpenaren arauera, eta lehenengo harmonikoa (r = 1) delarik.
Beraz, maiztasun horretaz —edo horren anizkoitzez— hedatzen ari da perturbazioa.
Ondorioz, sokaren puntuen oszilazioa vi maiztasunaz —edo horren anizkoitzez— gertatzen
bada, sokaren eitea etengabe da oszilazio-modu bati dagokiona, eta, horregatik, oszilaziomoduetan sokako puntuak fase berean (edo oposizioan) oszilatzen ari dira denbora osoan.
Bestalde, soka eite berberarekin oszilatzen ari denean, uhin geldikorrak ditugula esan ohi
da. Eta esandakoaren arauera uhina pultsazio propio batetan gertatzen bada, uhin
geldikorra cor horri dagokion sokaren oszilazio-modua da.
Azalduriko kontzeptuetan oinarriturik, beste era baliokide batez azter ditzakegu berriro
16.2.1. ataleko oszilazio-modu normalak, prezeski, uhinen ekuaziotik abiaturik eta bertan
uhin geldikorrak azterturik.
Soka jarraiaren puntu bakoitzaren oszilazioaren anplitudea puntuaren funtzioa izango
da soilik, A(x), eta soka osoa kontutan harturik, A(x) delakoaren formak oszilaziomoduaren menpekotasuna izango du. Oszilazio-modu bakoitzari, co pultsazioa eta A(x)
eitea dagozkio. Beraz, sokako uhin geldikorren adierazpen orokorra honako hau izango
da:
vi(x,t)= A(x)cos(cot + (p).

(16 - 40)

Kontutan har, tp berbera ipini dugula puntu guztietarako, oszilazio-modu normaletaz ari
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bait gara. Zer esanik ez, cp = 0 egin dezakegu, denboraren jatorria egokiro aukeraturik.
Saia dezagun, ba, (16-40) soluzioa (16-34) ekuazioan, A(x) funtzioa zehazteko asmoz.
(9 2 ty
dt2 = co 2 A(x)cos cot ,
d2 ,,,

(16- 41)
(16 - 42)

‘1" d2A(x)
=
)COSCOt,
dX 2dX2

Ordezkapenak eta sinplifikazioak egin ondoren, ekuazio diferentzial arrunt hau dugu,
d2 A(x)
dx 2

2

(16 - 43)

A(x) = 0.
+c°
v2

Ekuazio hau osziladoren harmonikoarenaren antzekoa da –matematikoki berdina–, baina
aldagai independentea denbora izan ordez espazioa da, hots, espazioan gertatzen den
oszilaziotzat jo dezakegu. Beraren soluzio orokorra honelaxe idatz dezakegu,
\

x

A(x) = Asin(27c— + a

(16 - 44)

i

non A eta a muga-baldintzen arauera zehaztu beharko ditugun konstanteak diren, eta Ä,
delakoa `periodo espaziala' edo uhin-luzera. Oszilazio espazialetan uhin-luzerak jokatzen
duen papera, oszilazio denboraletan periodoak jokatzen duenaren antzekoa da (horregatik
`periodo espaziala'). 2,-ren balioa zehazteko, (16-44) deribatu eta (16-43) ekuazioan
sartuko dugu, ondoko berdintza lorturik:
2Z \2

C Å, /

co 2
v

(16 - 45)

2 •

Hortik,
A, =

2 Irv
= 27r
co -\ P
co

'r

(16 - 46)

zeina, pultsazio propioen kasuan (16-28) adierazpen berbera den. Muga-baldintzak
(A(0) = A(L) = 0) kontutan harturik,
(16 - 47)

a = 0 (edo it),
2irL
Asin
= 0.
.,

Asin a = 0

(16 - 48)

I

I

I
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Alegia, muga-baldintzak bete ditzaketen uhin-luzera bakarrak,
rL

rc 27r 37r ...
'

(16 - 49)

egiten dutenak dira. Horrela eginik, oszilazio-moduei dagozkien uhin-luzerak lor
ditzakegu,
= 2L,

=

L=

2

2,
2,3= — -,...
3

(16 - 50)

eta aldi berean, oszilazio-moduen pultsazioak,

CO 1

C°2 = 2C°1 , C°3 =
Lp

= - —,

(16-51)

emaitza hauek lehenago 16.2.1. atalean lorturikoekin bateragarriak direlarik.
Moduei dagozkien maiztasunak honelaxe ere idatz daitezke:
v
v=—
Ä,1 ,

v2 = 2

v3 = 3 v,

(16 -52)

Lehenengoari, v, delakoari, oinarrizko maiztasuna deritzo eta besteei, harmonikoak.
Musika-tresnen oinarrizko maiztasunak tonua edo nota ematen du, eta harmonikoen
banaketak, tinbrea, 19. gaian ikusiko dugunez. Dena den, ohar modura diogun ezen (1652) emaitzan zenbaki naturalak agertzea, eredu erraztuan soka perfektuki uniformea eta
malgua kontsideratzearen ondorioa dela. Soka errealetan aldatu egiten dira zenbaki horiek,
nahiz eta, adibidez, pianoen soken kasuan nahiko ondo hurbiltzen diren emaitza
teorikoetara.
16.3. UHIN BIDAIARI UNIDIMENTSIONAL HARMONIKOA
Soka jarraiaren eredutik abiaturik, uhin bidaiarien azterketaren oinarrian dagoen uhinmota baten azterketara pasatuko gara, uhin bidaiari unidimentsional harmonikoaren
azterketara, hain zuzen. Horretarako, kontsidera dezagun lehenik, soka infinituki luzea
dugunean gertatzen dena. L egitean, lehenengo pultsazio propioa anulatu egiten dela
ikus daiteke, co, --> 0, eta ondorioz, edozein pultsazio da propioa. Bestalde, bestelako
muga-baldintzak jarriko ditugu ezkerreko muturrean (x = 0) —eskuinekoa infinituan
dugu— bertan soka lotuta eduki ordez,
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(16 - 53)

vf(0, t) = A cos co t

balio duen perturbazioa etengabe mantendurik. Baldintza hauetan uhinaren ekuazioaren
arauera, soluzioa ondokoa da,
tif(x, t) = A cos

(16 - 54)

— — ),
t)

alegia, eskuinerantz hedatzen ari den uhin bidaiari unidimentsional harmonikoa. Kasu
honetan ez dugu uhin geldikorrik, eskuin muturrean isladapenik ez bait dago (mutur hori
infinituan bait dago). Nolabait esan dezakegu, ezker muturrean aparatu berezi batez
(`emisorea' edo `igorlea') uhinak sortu eta `erradiatu ' egiten direla, uhin bidaiarien eran,
eta uhin hauek `hedatu' egiten direla sokan barrena, infinituraino.
Normalean beste era honetara idatzi ohi da (16-54) adierazpena,
(16 -55)

ty(x,t) = Acos(0)t — k x),

non k colv delakoari uhin-zenbakia deritzon. Zenbait textutan fasea (kx — wt) eran
idatzi ohi da. Bestalde, oso erabilgarria izaten da (16-55)-ren notazio konplexua,
yf

= Aei( "-b`) ,

(16 - 56)

non esangura fisikoa parte errealari atxekirik dagoen.
16.8. irudian sokak aldiune desberdinetan duen eitea adierazi da, puntu baten
oszilazio-egoera bereziki azpimarraturik.
Ikus daitekeenez, uhin bidaiari unidimentsional harmonikoak bi periodikotasun-mota
ditu:
- Periodikotasun denborala, alegia, x konstanteaz (hots, puntu finkoan),
perturbazioaren balioa errepikatu egiten da T periodoaz, T = 27r/o) izanik.
Periodikotasun espaziala, alegia t konstantea eginez, sokaren forma errepikatu
egiten da 2, periodoaz, = 2irlk izanik.

16.3.1. Fase-abiadura.
(16-55) adierazpenera itzulirik,
tp=wt—kx

(16 -57)

argumentuarifasea deritzo. Zer esanik ez, fasea berbera denean, uhinaren adierazpena

I

Uhin unidimentsionalen hedapena

465

16.8. irudia. Soka infinituan zeharkako uhin bidaiari harmonikoa
hedatzean, sokak aldiune desberdinetan duen eitea.

berbera da. Horrelatan, ba, x ardatzaren norabidean higitzen ari den behatzaile batek bera
dagoeneko puntu guztietan fase berbera behatzen badu, uhina eite geldi modura behatuko
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du. Horretarako behatzaileak eraman behar duen abiadurari, fase-abiadura deritzo
etaperturbazioaren eite sinusoidala hedatzen ari deneko abiadurari dagokio eta ez inongo
partikularen abiadurari.
Kalkula dezagun, ba, uhin bidairi harmonikoari dagokion fase-abiadura. Fasea alda ez
dadin,
dcp = 0

(16-58)

codt–kdx= 0,

(16 -59)

izan beharko da, hots,

eta hortik era honetan definituko dugu fase-abiadura:
v

dx
dt

(16 - 60)

=—
d(p=o – k

Zenbait ohar egin behar ditugu fase-abiadurari buruz. `Abiadurd izena eman diogu eta
hori zuzena da dimentsioei dagokienez, baina ez da partikula bati loturikoa, beraz, ez da
Mekanikan normalki abiadura fisikotzat daukaguna, eite bati loturikoa baizik. Hain zuzen,
uhina deformaziorik gabe beti eite berberarekin hedatzen denean soilik dauka esangurarik.
Gure kasuan, uhin unidimentsional harmonikoa infinituraino hedatzen dela kontsideratu
dugunez, ez da arazorik sortuko.
Uhin harmonikoaren kasuan bestelako modu baliokidez idatz daiteke, hala nola,
v

co
= — = Av = — .

k

(16-61)

16.3.2. Sakabanaketa.
Sistema fisiko gehienen kasuan, fase-abiadura desberdina izaten da uhin-zenbaki
desberdinen kasuan, hau da,
= v<p (k)

(16 -62)

izan ohi da. Orduan uhina hedatzen deneko ingurunea edo sistema sakabanakorra dela
esan ohi da eta uhinak sakabanaketa pairatzen duela. Adibide modura argi zuriak prisma
batetan pairatzen duen sakabanaketa aipa dezakegu, ondorioz uhin-luzera desberdinetako
koloreen banaketa gertatzen delarik, argiaren espektroa emanik (ortzadarraren azalpena
horretan oinarritzen da). Bestalde, fase-abiadurak uhin-luzera guztien kasuan balio
berbera duenean, sakabanaketarik ez dagoela esan ohi da.
Soka diskretuaren kasuan oso erraz uler eta ikus dezakegu sakabanaketaren agerpena.
Demagun, adibidez, r moduari dagokion pultsazioa, zeina, (16-10) gogoraturik,
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.rd
sm
md 2L

(16 - 63)

eran idatz dezakegun. Bestetik,
2L
2 ic
= — eta k r =
r

(16 - 64)

direla kontutan hartuz, beste era honetara idatz dezakegu:
.kd
sm=.
md 2

=2

(16 - 65)

Ohar modura, adierazpen hau soka diskretu zein jarraiaren kasurako baliagarria dela esan
behar da, bertan ez n ez L ez bait da ageri. Dena den, guk soka diskretuaren kasu
aztertzen segituko dugu, nahiz eta n handia dela kontsideratuko dugun. Kasu horretan
2,\/Tlind baino txikiago den edozein pultsazio izango da pultsazio propio. Beraz, egoera
iraunkorrean hauxe izango da soka diskretuaren fase-abiadura:
d sin(krd/2)

V=—=
kr

m krd12

=

V (k).

(16 - 66)

Ikus daitekeenez, uhin-zenbakiaren funtzioa da. Beraz, soka diskretuan sakabanaketa
dago. Ostera, soka jarraiaren kasuan ikusi dugunaren arauera,
V. .

(16 - 67)

=

hau da, soka jarraiaren kasuan ez dago sakabanaketarik (baina ez ahantz, soka jarraia
eredu matematiko ideala dela). Edozertara, uhinaren uhin-luzera oso handia bada,
—>

orduan k

0, eta limitean (16-66) adierazpena honelaxe geratuko da.
rd
(p, disk k-40

(16 - 68)
p,

alegia, soka jarraian bezala. Hortaz, uhin-luzera handien kasuan soka diskretuaren
portaera soka jarraiarenera hurbiltzen da.
16.3.3. Iragazki-efektua. Uhinen atenuazioa edo moteltze espaziala.
Berriro ere soka diskretuaren kasura itzuliko gara, uhinen moteltze espazialari buruzko
ohar batzu egiteko. (16-65) adierazpena gogoraturik (non kr = r2rIL den), r moduaren
indizearen balioa 1 . r n dela eduki behar dugu kontutan. Honelatan, oszilazio-modu
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normalei dagozkien pultsazioen balioak, beti dira balio maximo hau baino txikiagoak,

W max = 2

(16 - 69)
md'

eta uhin-zenbakiak ere balio maximoa du oszilazio propioei dagokienez,

kmax =—.

(16 - 70)

Zer gertatuko ote da soka diskretua w max baino pultsazio handiagoz oszilatzera behartzen
badugu? Nola hedatuko ote dira uhinak?
Oszilazio-modu normalak soluzio iraunkor askeei dagozkie, marruskadurarik gabeko
kasuan. Oszilazioak bortxaturik, w > w niax eginez, iragazki-efektua agertuko zaigu,
lehenago 15.1.4. atalean ikusi dugunaren antzera. Guk hemen prozesu matematikoa
alderantziz burutuko dugu, eta, jarraian ikusiko dugunez, uhin-zenbaki konplexu berezia
aukeratuz, co> coma„ izanik ere, uhin-ekuazioaren soluzio berezia izango dugu. Ondoren
soluzio horren esangura fisikoaz arituko gara.
Demagun, ba,
k K--

K,[3 > 0,

(16-71)

uhin-zenbakidun soluzioa dugula. Zenbaki horri dagokion pultsazioa ondokoa izango da,
soka diskretuari dagokion (16-65) adierazpenaren arauera:

w = 2,

T

d
z
xd
i/3d
Kd if3d
sin (le ifi) = 2
cos
sm
cos
sin
2
md
2
2
2
2
f3d
T [. icd
Kd
fid
co= 2
sm—cosh— — icos—sinh
.
(16 - 72)
md
2
2
2
2

\frnd

Pultsazioa erreala izan dadin, parte irudikaria anulatu egin behar da, eta 13 = 0 izanik,
horren ondorioz,
Kd

cos— =
2

(16 - 73)

izan beharko da, hots,
=—
7r eta sin " = 1.
d
2

(16 - 74)
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Baldintza horiek beterik,

CO =

2 —

, 13 d
cosn—

(16 - 75)

2

md

izango da, eta, nabaria denez,

w>2

(16 - 76)

md'

hasieran proposatu dugun modura. Beraz, > co max pultsazioak bateragarriak dira uhinzenbaki konplexuekin; baina, kasu horretan, uhin-zenbaki konplexuaren parte errealaren
balioa K' = da nahi-eta-ez. co < co. denean, uhin-zenbaki errealak ditugu (/3 = 0).
Uhin-zenbakiaren bi osagaien (x. eta /3) eta pultsazioaren arteko erlazioa 16.9. irudian
ageri da (n handia dela kontsideratu da).

tc
z/d

K

/
I

•
►

w

16.9. irudia. Uhin-zenbaki konplexuaren osagai erreal eta
irudikariaren balioak o)pultsazioaren arauera.

Bi gai horien esangura zein den azaltzeko, (16-56) uhinaren funtzioa modu
exponentzialean jarriko dugu, hau da,
yi(x,t)= Ae` ( "'") ,

(16 - 77)

non uhin fisikoa parte errealari atxekirik doan. Uhin-zenbakia (16-71) dela jorik, uhinfuntzioa honelaxe geratuko zaigu:
ty(x,t)-=

Ae-°'

(16 - 78)

Ikus daitekeenez, kasu honetan uhinaren adierazpena ez da erabat harmonikoa, puntu
bakoitzean dagoen oszilazioaren anplitudea –A

motelduz bait doa x handitzean.
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Moteltze edo indargetze espaziala gertatzen da, hain zuzen ere, iragazki-efektuaren
ondorioz. Kontutan har, moteltze espazial hori ez dela marruskaduraren ondorioa,
lehenago 12. gaian aztertutako indargetze denboralaren kasuan bezala, orduan Ae'
zelarik. Hemen ez dago energiaren galerarik, uhina hedatzeko oztopoa baizik, alegia,
uhin-maiztasun batzuren iragazpena. Iragazpena co = 2-\1TImd pultsaziotik aurrera
gertatzen da, berorri ebakidura-pultsazioa deritzolarik. Hori baino handiagoak diren
pultsazioen kasuan, K delakoa fase-abiadurarako behar dugun uhin-zenbakia da (nahiz
orain eitearen anplitudea moteldurik dagoen) eta 13 delakoa, moteltzea ageri digun
faktorea.
Diogun, bestalde, esandakoa sistema kontserbakorrei buruzkoa dela, energiaren
galerarik ez dagoelarik (marruskadurarik ez bait dago) eta cw erreala delarik (hots, ez da
moteltze denboralik ageri). Marruskadura dagoenean, pultsazioa konplexua izan daiteke
eta uhin-zenbakia erreala, eta orduan A e-Yf gaia ageriko da.
Beste ohar bat ere egin behar dugu. Moteltzearen eta iragazki-efektuaren azterketa
honetan soka diskretuaren eredutik abiatu gara pultsazio normal maximoa eta uhinzenbaki maximoa kalkulatzerakoan. Soka jarraiaren eredu matematikoan (eredu ideala)
comax eta kmax dira, eta ez da iragazki-efekturik ageri. Dena den, kasu errealean
moteltze-mota biak, espaziala eta denborala, kontsideratu beharko ditugu.
16 .3 .4 . Energiaren hedapena
uhin bidaiari unidimentsional harmonikoaren kasuan.
Uhin bidaiarien kasuan zer hedatzen den ulertzea oso garrantzizkoa da, uhinfenomenoan fisikoki zer gertatzen den argitzeko. Orokorrean, puntu batetan sorturiko
perturbazio bat —magnitude fisiko baten perturbazioa, posizioaren aldaketa dela,
presioarena dela, eremu elektromagnetikoarena dela,...— beste puntu batetara igortzen da.
Azken batez, perturbazioa energiarekin loturik dago, eta, horregatik, energiaren
hedapenaz ari gara.
Laburbilduz, uhinen sortzaile edo `igorle' bat beharko dugu, energia eman eta igorriko
duena alegia, energia uhinen eran `erradiatuko' duena. Ondoren, igorlearekin nolabait
loturik dagoen ingurune bat, hots, espazioa. Uhin mekanikoen kasuan ingurune hori
materiala izan beharko da, hala nola, soka, malgukia, airea, ura,... eta uhin
elektromagnetikoen kasuan ez da ingurune materialaren beharrik, hutsean ere hedatu
ahalko direlarik (horretarako 'etere' beharrik gabe). Uhin mekanikoen kasuan (soka
jarraian, adibidez) hedapenaren prozesua erraz ulertzeko modukoa da: puntu batetan
partikula bat oszilatzen hasten da uhin-igorlea-en eraginez, eta, mihiztaduraz
(ingurunearen bidez, hots, sokaren tentsioa tartean dela) oszilazio hori alboko partikulara
pasatzen da eta, horrela segiturik, uhina hedatuz doa. Mugarik (eta marruskadurarik) ez
badago, uhina etengabe hedatuko da sokan barrena, infinituraino. Dena den, muga edo
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`hartzaile' bat jar daiteke sokaren beste muturrean, bertara iristen den energia hartzeko eta,

gero, probetxatzeko. Beraz, uhinen igorleak erradiaturiko energia, ingurunean barrena
hedatu ondoren, uhinen hartzaileak bereganatuko du.
Ikus dezagun, bada, prozesu hori matematikoki, soka jarraian eta uhin
unidimentsionalaren kasuan. Diogun, bidenabar, uhinak harmonikoak ez direnean eta
ingurunea sakabanakorra denean, bestelako arazoak izan beharko ditugula kontutan,
seinaleen igorpena eta modulazioaren problema aztertzean hurrengo gaian ikusiko dugun
bezala.
Soka jarrai infinituki luzea kontsideratuko dugu, ezkerreko muturrean uhin
harmonikoa sortzen duen tresna bat dugularik, 16.10. irudian bezala. Lehenengo
pausoan, tresna igorleak energia nola ematen duen aztertuko dugu.

Sokak igorleari
egiten dion indarra
16.10. irudia. Igorleak sokan eragitean, uhina sortzeko egiten duen prozesua.
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Tresna igorlearen bidez, orekan To

T

=

tentsiopean dagoen sokaren ezkerreko muturra

(x = 0) ondoko era harmonikoan oszilatzera behartuko dugu:
(16 - 79)

yi(0, t) = A cos COt.

Sokaren bidezko mihiztaduraren ondorioz, sokan zehar uhin bidaiaria hedatuko da,
egoera iraunkorrean (marruskadurarik gabe) sokaren puntuen oszilazio-egoera
(16 -80)

iji(x,t) = Acos(wt – k x)
uhin bidaiari unidimentsional harmonikoaren bidez adierazi ahalko dugularik.

Ezkerreko muturreko egoera 16.10.c. irudian ageri dena da. Puntu horretako tentsioa
T izango da, gora eta behera dabilen aparatu igorleak emana dena. Oy norabidean
(zeharkakoa) igorleak sokari egiten dion indarra, hauxe da:
Fy

(16 -81a)

= –Tsin 0 = –rtan 0,

P.;

=

dyt
-tdx x=0

(16 -81b)

Bestalde, kontutan hartu behar dugu ezen, indar hori egitean, igorleak
dyi
v=—
dt x=0

(16 -82)

abiaduraz higi erazten duela sokaren muturra. Beraz, igorleak denbora-unitatean sokaren
gainean egiten duen lana, hots, igorleak sokaren bidez `erradiatzen' duen potentzia,
ondokoa da,
P(t)

=

Fy v

=

dty
dx x= , dt

div

(16 - 83)

,
x=0

eta (16-80) adierazpena erabilirik,
(16 -84)

P(t) = r k w A2 sin 2 wt.
Honetaz azpimarratu egin behar da ezen
P(t)



(16 - 85)

0

1

i

1

i
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dela etengabe, alegia, igorlea etengabe ari dela energia ematen, erradiatzen. Nora doa
energia hori? Sokan barrena hedatzen da energi uhin modura, edozein puntutan ezkerreko
partean dagoen sokak eskuineko parteari ematen dion potentzia,
P(x,t) = k co A2 sin2 (cot — kx)

(16 - 86)

dela kontutan harturik ikus daitekeenez. Azken adierazpen hau, x puntuari dagokion (1680) adierazpena erabiliz lor daiteke. (16-86) eta (16-84) bateragarriak dira, noski,

P(0,t) = P(t)

(16 - 87)

bait da. Beraz, sokaren edozein puntutan `ezkerrefik eskuinerantz ematen den potentzia'
delako magnitudea kontsideraturik, uhin bat dela esan daiteke, zeren
P(x,t) = f(cot — k x)

(16 - 88)

izanik, uhinaren ekuazioa betetzen bait du. Gainera, u Ç, fase-abiaduraz hedatzen da.
Batezbeste ematen den potentzia ere erraz kalkula daiteke, horretarako igorlea
dagoeneko muturrean oszilazio oso bat kontsideratuz.
(P(t)) = —
1 S T k co A2 sin 2 cot dt,

To

1
(P(t)) = — rk o)A2,
2

(16 - 89)

1
(P(t)) = — pi)A2co2,
2

(16 - 90)

edota, ordezkapenak eginik,

Denborarekiko batezbesteko potentzia honek garrantzi handia du uhinaren bidez
garraiatzen den energia definitzeko; uhinaren intentsitatea deritzo. Kontutan har,
garraiaturiko energia perturbazioaren anplitudearen eta maiztasunaren karratuen
arauerakoa dela. Ohar modura diogun, hemen soka jarrai matematikoaren kasuan definitu
dugula, hots, dimentsio bakarrean, baina, berez, uhin-frontearen azalera-unitateari
dagokion intentsitatea definitu ohi dela, hiru dimentsiotan hedatzen diren uhinak
aztertzean ikusiko dugunez.
Bukatzeko diogun ezen soka infinituki luzea bada, energia hori infiniturantz doala
etengabe, sokari mugarik jartzen ez badiogu. Horretaz, adibidez, eskuin aldean tresna
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hartzaile bat jarririk beronek igorleak egin duen betebeharra alderantziz eginik, hartzaileak
hartu edo zurgatu egin dezake energia hori. Horrela, uhinen bidez, energia igorletik
hartzailera pasa dezakegu. Horixe da, hain zuzen, uhinen erabilpen praktikoan egiten
dena.
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16.4. ARIKETAK
1.- Tentsaturiko sokaren bibrazio askeak, grabitatea kontutan hartu gabe lortu dira.
Egokia al da hurbilketa hori? Nola egingo litzateke azterketa, grabitatearen eragina
kontutan harturik?
2.-

Froga bedi ezen, T >> mg bada, soka horizontalaren bibrazio askeen analisia soka
bertikalaren kasuan ere baliagarria dela.

3.-

Azter bedi soka jarraiaren higidura, hasierako baldintzak q(x, = Asin(3rcx1L) eta
.
7(x,
= 0 direnean, ebazpena modu normaletan banandurik emanik.

4.-

Azter bedi sokaren higidura, hasierako baldintzak q(x, = 4x(L – .x)IL2 eta
= 0 izanik, oinarrizko pultsazioak eta n-garren moduaren anplitudea

kalkulatuz.
5.-

L luzeradun eta M masadun soka

T

tentsioaren bidez luzaturik dago. Zeintzu dira

hiru modu normal baxuenei dagozkien maiztasunak, sokaren oszilazioak
zeharkakoak izanik? Konpara bitez maiztasun horiek 16.11. irudian adierazi den
kasuari dagozkionekin.
Irudi horretako soka

T

tentsiopean dago M/3 baliodun hiru masak distantzia

berdinetara jarri direlarik, eta tarteko sokak masarik gabekotzat harturik.

/
/

/
/
/

/

L/ 4--..tor— L/ 4—..tat— L/ 4 --..1...— L/ 4/
//

•

•

•

M/3

M/3

M/3

(/
/
/
/

16.11. irudia

6.-

Mutur bietan tinko loturik dagoen soka baten mutur batetiko 3L/7 distantziara
dagoen puntua h distantzia aldendu da oreka-posiziotik zeharkako norabidean. Beste
muturretik 3L/7 distantziara dagoen puntua ere h distantzia aldendu da orekaposiziotik, zeharkako norabidean baina aurrekoaren aurkako norantzan. Egin bedi
sokaren bibrazioen azterketa modu normalen arauera.
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7.- Adierazpen grafikoa eginez, konpara bitez maiztasun propioak r-garren moduaren
funtzioan, ondoko bi kasuetan:
- 3, 5 eta 10 partikulaz osoturiko soka diskretua.
m
- 2, eta — = p balio bereko soka jarraia.

Eztabaida bitez emaitzak.
8.-

Kontsidera bedi L luzeradun eta p(x) = po dentsitate konstantedun soka jarraiari
L/ 4 distantzia berdinetara m baliodun hiru masa itsatsi zaizkiola. Kalkula bitez
pultsazioen lehen ordenako zuzenketak, lehenengo bost moduetan. Eztabaida bedi
emaitza horien esangura fisikoa.

9.-

Aplika bedi perturbazioen metodoa, p = po + a sin(7rx/L) dentsitate aldakorra duen
sokaren kasuan a << po izanik. Kalkula bedi pultsazio propiorik txikiena, a
delakoaren lehen eta bigarren ordenetarako.

10.- Kalkula bedi, bi muturretatik finkaturik dagoen eta L luzera duen sokaren bibrazio
osoa, beraren r-garren moduan A baliodun anplitudeaz oszilatzen ari denean.
Sokaren tentsioa eta masa 1. eta m dira hurrenez hurren.
Kalkula bedi soka horren bibrazio-energia osoa, oszilazio-moduen ondoko
gainezarmenaz bibratzen ari denean.
'
irx
37rx)
ir`
y(x,t) = A, sin(—)cos cog + A, sin
cos co,t – —
4
L
L
11.- Kontsidera bedi uhinen hedapenaren problema, m' eta m" masetako partikulak
ondoz-ondo tartekaturik dauzkan soka diskretuaren kasuan, beraien kokapena
honakoa izanik:
= m' , j bikoitia denean,

m'

= m", j bakoitia denean.

Froga bedi ezen co vs k kurbak bi adar dituela kasu horretan eta, halaber, goiko
adarrari dagozkion pultsazioetan moteltze espaziala dagoela.

I
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12. Adieraz bitez 13(k) fase-abiadura eta vg (k) talde-abiadura (ikus 17. gaia), uhinzenbakiaren 0 5 k tartean, soka diskretuan zehar hedatzen diren uhinen
kasurako. Froga bedi v8 (z1d)= 0 dela, uÇo (trl d) zero egiten ez den bitartean.
Eztabaida bedi aurreko emaitza uhinen jokaeraren arauera.
13.- Uhin bidaiaria soka jarraian barrena hedatzean, x, = 0 m eta x2 = 1 m puntuak
behatu dira, puntu horietan ondoko zeharkako higidurak neurtu direlarik:
y, = 0.2 sin 3 irt,
y2 = 0. 2 sin(3zt + z/8).
Aurki bitez:
a) Maiztasuna (hertzetan).
b) Uhin-luzera.
c) Uhinaren hedapenaren abiadura.
d) Azal bedi higidura nolakoa den.
14.- Froga bedi ezen ondoko adierazpenak uhin bidaiari berbera deskribatzeko erabil
daitezkeela:
y = A sin[2 7r (x – vt)12,],
y = A sin[27r(kx –ut)],
y = ,4 sin 27r[(x/.,1)

(tIT)1,

y = –A sin co(t – xlv),
y = A Im{exp[i2 tr(kx – vt)]}.
15.- Soka batetan barrena hedatzen ari den zeharkako uhin baten ekuazioa, ondokoa da,
y = 0.3sin[z(0.5x – 50t)],
non x eta y zentimetrotan eta t segundotan eman diren.
Aurki bitez:
a) Anplitudea, uhin-luzera, uhin-zenbakia, maiztasuna, periodoa eta faseabiadura.
b) Sokaren edozein partikularen zeharkako abiadura maximoa.
16.- v = 20 maiztasuneko uhin harmonikoa 80 m/s -tako abiaduraz higitzen ari da.
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a) Zein distantziatara aurkitzen dira, 30°-tako fase-desberditasuna duten bi
puntu.
b) Puntu konkretu batetan, zein da, 0.01 s-tako denbora-tartean dagoen fasealdaketa.
17. Ingurune batetan ondoko bi uhinak gainezarri dira:
y,

= Asin(5x –10t),

y, = A sin(4x – 9t).
Aurki bitez:
a) Bien baturaz lorturiko uhina.
b) Talde-abiadura.
c) Aldiune konkretuan anplitude nulua duten ondoz-ondoko bi punturen arteko
distantzia.
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17. gaia
Seinaleen igorpena uhinen bidez

Aurreko gaian uhin unidimentsional harmonikoa aztertu dugu, alegia, maiztasun
bakarrekoa. Oraingoan, kasu unidimentsionalean segiturik, maiztasun desberdinak batera
agertzean zer gertatzen den ikusiko dugu. Bi maiztasun desberdinetako uhinen
gainezarmenetik abiaturik, modulazioaren fenomenoa aurkeztuko dugu, modulazioaren
hedapenaren abiadura bereziki azterturik, zeinari talde-abiadura deritzon. Ikusiko
dugunez, seinaleak bidaltzeko modua modulazioen bidezkoa da, ondorioz seinaleak taldeabiaduraz hedatuko direlarik.
Bigarren partean taupaden (edo uhin-paketeen) egitura espektrala aztertuko dugu,
uhinen Fourier-en analisiarekin amaitzeko.
17.1. MODULAZIOA.
Informazio berezia daraman seinalerik ezin daiteke bidal maiztasun bakarra duen uhin
bidaiari harmonikoaren bidez, zeren eta uhin hori etengabe berdina den fenomeno baten
errepikapena baino ez bait da. Uhin harmonikoa etengabe doa hedatuz infiniturantz, ziklo
bakoitzean aurreko ziklokoa errepikaturik. Berarekin dugun informazio bakarra, uhina
bertan dagoela jakitea baino ez da, `hitz egiteko' prest. Baina une batetan igorleak
informazio bat –`seinale' bat– bidali nahi badu, urrunean dagoen hartzaileak uler dezan,
noski, hau da, `mezu' bat bidali nahi badu, zerbait aldatu beharko du, `kode' baten
arauera `modulatu' egin beharko du uhina, modulazio hori hartzailearengana iristean
beronek deskodetu' edo itzulpena egin ahal dezan, mezua ulertzeko. Mota
desberdinetako modulazioak egin daitezke (anplitudea, maiztasuna edo fasea modulatuz),
baina hemen, geure azalpenetarako, anplitude-modulazioan oinarrituko gara nagusiki.
Beraz, seinaleak nola hedatzen diren ulertzeko, lehenago 16.3.4. atalean egin dugun
modura, x = 0 puntuan dagoen igorleak, x = 0 puntutik infinituraino (x = +0.) doan
soka jarraian barrena joango den uhin bidaiaria sortzen duela kontsideratuko dugu.
Oraingoan, x = 0 puntuko igorlea ty(0,t) = A cos cot funtzioaren arauera oszilatu ordez,
edonolako
v(O, t) = f (t)

(17 -1)
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funtzioaz oszilatzen duela kontsideratuko dugu. Froga daitekeenez, erregulartasunbaldintza batzu beterik, kasurik gehienetan f (t) funtzio hori
A(w) cos[wt + (p(w)1

(17 - 2)

funtzio harmonikoen batura modura jar daiteke, geroago Fourier-en analisia aztertzean
ikusiko dugunez. Dena dela, oraingoz, bi maiztasun kontsideratuko ditugu soilik,
lehenengo pauso modura, horrela oso emaitza koalitibo interesgarriak lortuko ditugularik.
17.1.1. Bi oszilazio harmonikoren gainezarmena.
Anplitude-modulazioa.
Demagun f (t) funtzioa w, eta co2 maiztasun angeluarreko bi higidura harmonikoren
gainezarmenaz lortu dela. Kalkuluak errazteko, bien anplitudea berdina dela eta hasierako
fasea nulua dela kontsideratuko dugu, horrela eginik ez bait da inolako emaitza koalitatibo
interesgarririk galtzen. Beraz,
f (t) = A cos coit + A cos (02. t

(17 - 3)

izango da, adierazpen hau honako era baliokidean azal daitekeelarik,

f(t)= {2A cos[-1 (w, — w2. 4 cos[—(co, + cojti,
2

2

(17 - 4)

eta ondoko izendapenak eginez,
Wi
2(
1
2 ( C°I +

Wmod

wav
Amod

),
),

2A cos wmodt,

(17 - 5a)
(17 - 5b)
(17 - 5c)

era honetara geratuko zaigu (17-4):
f (t) = A,,,,,d(t)cos wavt.

(17 - 6)

Azter dezagun azken adierazpen honen esangura. w, eta w z antzeko baliokoak badira,
Wmod (‘

modulazioaren maiztasuna') w‘,„ (`batezbesteko maiztasuna' —average—) baino

askoz txikiagoa izango da, azken hau beste bien berdintsua izanik. Horren ondorioz,
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maiztasunari dagokion ziklo batetan, A mod anplitudea oso gutxi aldatuko da, hots, (17-6)
adierazpenak ia harmonikoa den coa, maiztasuneko higidura ageri digu, beraren anplitudea
poliki aldatzen delarik, hots, modulaturik dagoelarik. Higiduraren izaera 17.1. irudian
ageri da azaldurik. Puntuka A,„, (t) ageri da eta lerro jarraiaz benetako higidura.

17.1. irudia. Bi oszilazio harmonikoren gainezarmenaz lortzen den
anplitude modulatuko higidura.

Adibide modura diogun ezen AM irrati-emisoreetan va, maiztasuna maiztasun
garraiatzailea') 1000 kiloziklo segundoko (kHz) baliokoa izan daitekeela, modulazioari
dagozkion maiztasunak 0,02 ÷ 20 kHz tartean daudelarik (entzungarriak diren
maiztasunak), nahiz eta 5 kHz-tako tartea nahikoa izaten den.
17.1.2. Bi uhin bidaiari harmonikoren gainezarmena. Talde-abiadura.
Ikus dezagun, orain, nolakoa den sokako x = 0 puntutik x = oo puntura erradiatzen
den uhin bidaiaria, x = 0 puntuan igorleak (17-6) erako higidura duenean. Soka mihiztatu
egiten da igorleaz, ezkerreko muturrean
ty(0,t) = f (t) = Acos coi t + A cos co,t = A.,(t)cos co avt

(17 - 7)

higidura izanik. Baina uhinek gainezarmenaren printzipioa betetzen dutelarik, baturako gai
bakoitzak bere uhin bidaiaria sorteraziko du, uhin osoa bi uhin bidaiarien batura izango
delarik; hots, aurreko gaian ikasitakoaren arauera, sortuko den uhin bidaiaria honelaxe
adierazi ahal izango da,
vi(x,t) = A cos(co,t – k,x) + A cos(co,r – Ic2x),
eta ondoko izendapenak eginez,

(17 -8)
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comod
wa

1
— ( 0) 1 0)2),
2
1
2 ( ffli + (°2),

(17 - 9a)
(17 - 9b)

1
— (k, — k2),

(17 - 9c)

—
2 (k, + k2),

(17 - 9d)

2

ka ,
Amed (Z, t) =

2A cos(comod t — kmodx),

(17 - 9e)

eta transformazio arruntak eginez, honelaxe adieraz dezakegu sokan barrena doan uhin
bidaiaria,
tif(x, t) = Amod (x, t) cos( com, t — ka ,x),

(17 -10)

alegia, anplitude modulatua izanik ia-harmonikoa den uhin bidaiaria dugu.
17.2. irudian zenbait aldiunetan sokak duen egoera ageri da, bertan uhinaren hedapen
espazio-denborala agerian geratu delarik. Bertan adierazitako uhin-luzerek ondoko
erlazioa dute aurretik definituriko uhin-zenbakiekin:

av

27r
27r
=—
kav eta /1„, d =
°

k moc,

•

(17 - 9f)

Irudi hori aztertuz ikus daitekeenez, uhina hedatzean modulazioa bera ere hedatuz doa.
Azter dezagun, modulazioa zer abiaduraz hedatzen den. Arazoa hauxe da, Amod (x, t)
anplitudea konstante mantentzeko x eta t aldagaiak nola aldatu behar diren ikustea, hots,
beraren fasea aldatu gabe,
04.,„ci dt —

(17-11)

kmod dx = 0

nola egin daitekeen ikustea. Baldintza hori betetzeari dagokion abiadurari,
cbc
dt A mod =ktea

V = Wmod
mod

kmod

coi

k, — k, '

(17 -12)

modulazio-abiadura deritzo.

Abiadura horrek lehenago uhin harmonikoaren kasuan definituriko fase-abiadurarekin
duen erlazioa azter dezakegu. Dena den, orain bi uhin harmoniko ditugula hartu behar
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17.2. irudia. Bi uhin harmonikoren baturaz lorturiko uhin
modulatuaren hedapena.
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dugu kontutan. Ingurunea sakabanakorra ez denean, (kasu honetan soka jarrai ideala
dugu), gauzak erraztu egiten dira, zeren orduan
(t)

(17-13)

v = — = ktea
9 k
bait da, eta ondorioz,
k2 _
v k–v
1
– v,o,
– k, – k2
tp

_ Ço

(17 -14)

hots, modulazio-abiadurak eta fase-abiadurak balio berbera dute. Halaber, batezbesteko
oszilazio arinari dagokion `fase-abiadura' ere azter dezakegu,
(17 -15)

wavdt – kavdx = 0
eginez, fase hori mantentzeari dagokion abiadura honakoa izanik,
dx

= W av = W 1

dt av =ktea

k1

kav

(P

+ CO 2 ,
+

k2

(17-16)

eta ingurune ez-sakabanakorren kasuan,
Wav
= - = V

kav

q) = V

mod >

(17 -17)

abiadura horiek guztiok berdinak direla ikus daiteke.
Baina ingurune sakabanakorren kasuan
co = w(k)

(17-18)

da, funtzio hori ez-lineala delarik (lineala denean ez bait da sakabanakorra), eta orduan
modulazio-abiadura honelaxe azaldu beharko dugu,

V

mod =

co,(k,)– (02.(k2)
k, – k2'

(17 -19)

berau inongo fase-abiadura konkreturekin ezin berdinduko dugularik, eta kasu orokorrean
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(17 - 20)

V mod V q'av

izango delarik.
Kasu praktiko gehienetan modulazioari dagokion maiztasuna batezbesteko maiztasuna
baino askoz ere txikiagoa ohi da o),n, << coav , eta orduan (17-19) adierazpena Taylor-en
seriean gara daiteke ka„ delakoaren inguruan,
dco
vmod = dk

+...

(17 - 21)

k=ka,

ordena handiagoko gaiak arbuiagarriak direlarik. Hurbilketa horretan modulazioari
dagokion abiadurari talde-abiadura deritzo,
do)
dk

v
g

(17 - 22)

deribatuaren balioa k = ka, delakoan kalkulaturik egonik. Abiadura honek oso esangura
garrantzizkoa du, zeren seinaleak modulazioarekin joanik, talde-abiadurak seinalearen
hedapenaren abiadura adierazten bait digu, azken batez, seinalearen energiaren
hedapenaren abiadura dena, hurrengo adibidean ikusiko dugunez.
17.1.3. Energi dentsitatea soka diskretuaren kasuan.
Aurreko gaian soka diskretua aztertzean, bertan sakabanaketa ageri zela ikusi genuen,
eta k magnitudeen arteko erlazioa ez bait zen lineala (ikus 16.3.2. atala). Orain adibide
horretaz baliatuko gara, energiaren hedapena talde-abiaduraz gertatzen dela ikusteko.
Horretarako, lehenik eta behin j-garren partikulari dagozkion energia zinetikoa eta
potentziala idatziko ditugu (ikus 16.1. atala):
1

2

= 2
2
1 'r
vi = 2 ci Y7l qi-1)

(17 - 23)
(17 - 24)

Dena dela, uhina hedatzen ari delarik, balio horiek aldakorrak izango dira eta, horregatik,
energia zinetikoaren eta potentzialaren batezbesteko balio denboralak interesatuko
zaizkigu, hots, oszilazio-ziklo osoari buruzkoak. Bestalde, sokaren luzera-unitateari
dagozkion energiak aztertuko ditugu, luzera-unitateko energi dentsitateak alegia, T eta V
sinboloez adieraziko ditugunak. Beraz, honako magnitudeez arituko gara:
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1m

2

(17 - 25)

=

1

2

T

((qj
2d2

-1) )•

(17 - 26)

Soka diskretuaren kasuan
x=

jd

(17 - 27)

egin dezakegunez, w pultsazioari dagokion uhin-funtzioa
qi (t)= A cos(cot – jkd)

(17 - 28)

da. Zer esanik ez, pultsazioak ebakidura-pultsazioa baino txikiagoa izan beharko du,
moteltze espazialik egon ez dadin, eta k erreala izan dadin (ikus 16.3.3. atala). Aurrekoa
denborarekiko deribaturik,
j ()= –coAsin(cot – jkd),

(17 - 29)

eta (17-25)-era eramanik,
mco2 A2
(sin2 (o)t – jkd)).
2d

(17 - 30)

Oszilazio bakarra (w bakarra) kontsideratzen ari garelarik, puntu bakarrean gainera (j
partikularen inguruan), ziklo bat har dezakegu, eta orduan
1

=—

(sin2)

2

zikloan

(17 - 31)

delarik,

(T ) =

2 A2
MW H

4d

(17 - 32)

Bestalde, aurreko gaiko (16-65) adierazpenetik honelaxe idatz dezakegu pultsazioa
sokaren ezaugarrien arauera,
co2 = 4

"1" .

md

sm

2

kd
2

(17 - 33)
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hots, energia zinetikoaren dentsitatearen batezbesteko balioa honakoa izango da:
TA2kd
(T •) = — n 2 - .
'
d2
2

(17 - 34)

Antzeko prozesuari jarraiturik, energia potentzialaren dentsitatearen batezbestekoa lor
dezakegu. Kalkuluak eginez,
. kd . (
kd\
2A sm — sm cot - jkd + —
2
2i
kd
((q,– q , - 1 ) 2 ) = 2A2sin2—
2'
z-A 2
2 kd
1
(V ) =
sin — = y'
i )'
2
d2
'

q, - q,_, =

(17 - 35)
(17 - 36)
(17 - 37)

alegia, energia potentzialaren dentsitatearen batezbestekoa eta energia zinetikoaren
dentsitatearena berdinak dira. Energia mekaniko osoaren dentsitatearen batezbestekoa
hauxe izango da,

= KT ,)+

=

2 z-A 2

'

d2

• 2 kd
sm — ,

(17 - 38)

2

eta balio hori berbera izango da edozein partikularen kasuan, gauza normala bestalde, (1728) uhin harmonikoa aztertzen ari bait gara. Lorturiko baliotik argi ikus daitekeenez,
luzera-unitateko energi dentsitatea oszilazioaren anplitudearen karratuaren proportzionala
da, oszilazioetan bezala, nahiz eta beste zenbait aldagairen menpekotasunik ere ba duen,
hala nola sokaren tentsioarena.
17.1.4. Energiaren hedapena soka diskretuaren kasuan.
Azter dezagun orain energiaren hedapena, uhina eskuinerantz hedatzen ari dela
kontutan harturik. Jar gaitezen i partikulan eta demagun co pultsazioaz oszilatzen ari dela.
Mihiztaduraz, hau da, z tentsioaz aurreko partikulari lotuta dagoelako, (j+1) partikula ere
oszilatzen jarriko da, eta modu berean (j+1) partikulak (j+2) partikula oszila eraziko du,
eta horrela hedatu egingo da uhin-fenomenoa. Zer potentzia emango dio

j

partikulak (j+1)

partikulari? Egoera aurreko gaian aztertu zen eta 17.3 irudian ageri da.
j

partikulak (j+1) partikularen gainean T indarra egiten duela, beronek

higiduraren norabidean duen osagaia

=

F, +,

-rtan

j

partikularen

da,

t9 = -

T

• +, - q „).

(17 - 39)
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17.3. irudia. Soka diskretuaren kasuan, j partikulak j + 1 partikulari
egiten dion indarra.

Bestetik, j partikula norabide horretan abiaduraz higitzen ari denez, j partikulak (j+1)
partikularen gainean denbora-unitatean egiten duen lana, j partikulak (j+1) partikulari
ematen dion potentzia ondokoa izango da, hots,

=F

j+1 • =
'

d "

(17 - 40)

Lehenago lorturiko (17-29) eta (17-35) adierazpenak ordezkaturik,

P. =

. kd
kd
.
kd
2 rü).A2
sin — [sin2 (cot — jkd)cos— — sm(cot — jkd)cos(cot — jkd)sm-1. (17 - 41)
2
2
d
2

Energi dentsitatearen kasuan egin dugunaren antzera, hemen ere oszilazio oso bati
dagokion batezbesteko balioa lor dezakegu (batezbesteko denborala, oszilazio-periodo
bati dagokiona), eta
1
(sin2) = — ,
2

(sincos) = 0

(17 - 42)

A2
kd
kd
j ) = ra)d sm— cos—
2
2

(17 - 43)

direla kontutan hartuz,

lor dezakegu, edota co-ren balioa —(17-33)— ordezkatuz,

(1) j ) = 2

kd
2/12 . 2 kd
sm —cos—.
2
2
md d

(17 - 44)
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Azter ditzagun batera (17-38) eta (17-44) adierazpenak. (17-28) uhin harmomikoa
hedatzean, edozein partikularen inguruan j ) energi dentsitatea dago (luzera-unitatekoa),
horretarako eskuinerantz j ) potentzia ematen ari delarik, hots, energi dentsitate hori
`abiadura' batez bidaltzen ari da eskuinerantz, energia bidaltzeko abiadura honakoa
delarik:
zd kd

(1 ) =
Venergia

(E

cos
m 2

I

(17 - 45)

Abiadura honek uhinak aztertzean aipaturiko beste abiadurekin zerikusirik ote duen galde
dezakegu, izan ere, talde-abiadura bait da, (17-33) deribatuz ikus daitekeenez, zeren
dw
v = —
dk

Zd kd
— COS —

m 2

(17 - 46)

da eta. Alegia, soka diskretuaren kasuan energia talde-abiaduraz hedatzen da.
Ohar modura diogun ezen emaitza hau ez dagoela kontraesanean 16.3.4. atalean
esandakoarekin, orduan soka jarraiaren ereduan bait geunden eta ingurune ezsakabanakorretan ug =bait da.
17.1.5. Maiztasun-bandaren zabalera.
Modulazioaren fenomenoa aurkeztean, adibide batetatik abiatu gara, zeinean bi uhin
harmonikoren gainezarmena kontsideratu dugun, (17-8) adierazpena hain zuzen, baina
hori uhin modulatu ia-harmoniko baten bidez ere azter dezakegula ikusi dugu, (17-10)
eran prezeski. Adibide horretan bi pultsazio ageri zaizkigu soilik, comod eta

coa„

lehenengoa bigarrena baino askoz txikiagoa delarik. Praktikan osagai gehiagoren
gainezarmena kontsideratu behar da, baina funtsean kontzeptu berdinak erabil ditzakegu.
Demagun, adibidez, anplitude-modulatuzko (AM) irrati-emisore baten kasua.
Normalean, antenatik ia-harmonikoa den oszilazioa bideratzen da, coa, maiztasunaz,
zeinari maiztasun `garraiatzailed deritzon. Igorle bakoitzak bere maiztasun propioa du,
zeina 500 + 1500 kiloziklo/segundo (kHz) tartean egon daitekeen. Transmisorearen
maiztasun hori konstante mantendurik, mikrofonoen eraginez anplitude modulatua sartzen
da antenari eragiten dion boltaian, non anplitude modulatuaren aldaketa mikrofonoaren
aurrean hitz egitean dauden presio-gorabeheren proportzionala den. Mikrofonoak, hain
zuzen, presio-gorabehera horiek boltaiaren gorabehera bihurtzen ditu. Beraz, modulaziomaiztasunak soinu-uhinen maiztasunak dira, azken batez, eta maiztasun entzungarrien
tartean daude, alegia, 19. gaian ikusiko dugunez, 20 + 2000 Hz tartean. Horrelatan,
antenari eragiten dion boltaia era honetako gainezarmenaz lortzen da:
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V(t) = cos coav t +

2

A(com„)cos[(coa, + oim„ )t + (p( comod )1+

+1, —21 A(o)m„)cos[(coa, — wamd )t — (p(o)m„)].

(17 - 47)

Hortaz, gainezarmen horretan maiztasun garraiatzaileaz gainera, goragoko pultsazio edo
maiztasun angeluarreko gaiak (‘ W av + Wmod eta beheragokoak (, W av Wmod daude.
Pultsazioaren eta maiztasunaren arteko erlazioa w = 2 irv delarik maiztasun minimotik
maximora doan tarteari,
Vav — Vmod(max) v vav + vm, (max),

(17 - 48)

maiztasun-banda deritzo, eta beraren zabalerari, maiztasun-bandaren zabalera:
Av = 2 vm,(max).

(17 - 49)

AM emisoreen kasuan, irrati komertzialetarako 10kHz-tako zabalera onartzen da gaur
egun. Beraz, informazio entzungarriaren zabalera 5 kHz-takoa da. Nahiz soinu
entzungarri guztiak biltzeko 20 kHz beharko lukeen, praktikan aski da tarte hori,
jakinaren gainean egonik pianoaren nota altuenari dagokion maiztasuna 4,2 kHz-takoa
dela.
Ohar modura diogun ezen anplitude-modulazioaz gain bestelako teknikak ere erabiltzen
direla, hala nola, maiztasun-modulazioa (FM) eta fase-modulazioa edo pultsu-kodearen
modulazioa.
17.2. UHIN-PAKETEAK ETA TAUPADAK
Aurreko atalean bi uhinen gainezarmenaz aritu ondoren eta banda-zabalera zer den aipatu
ondoren, oraingoan n uhinen gainezarmenaz arituko gara, n oso handia egin daitekeelarik
(matematikoki hitz eginez, infinitua). Kalkuluetarako uhinen adierazpen exponentziala
erabiliko dugu, jakinik esangura fisikoa parte errealari datxekiola.
Kasurik interesgarrienetan horrelaxe denez, uhin-zenbakien tarte batetako uhinen
batura kontsideratuko dugu, ko — Ak < k < ko + Ak , zeina ko balioaren inguruan
zentraturik dagoen eta Ak « ko izanik. Uhin bakoitzaren anplitudea adierazteko, A(k)
funtzioa erabiliko dugu, matematikoki dk tarteari dagokiona A(k)dk izanik. Honelatan,
ba, gainezarmenaz lortuko dugun uhin-funtzioa honako hau izango da:
ko +

yi(x,t) = Sko m, A(k)e -1“)dk.

(17 - 50)
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Erabilitako A(k) funtzioari banaketa espektrala deritzo, eta (17-50) erako uhinari, uhinpaketea edo taupada. (Izatez, era berean egin dezakegu A(co)dco, horri ere maiztasunespektroa deiturik).
Uhin-funtzio hori dugularik, pultsazioak ere co o (ko ) ingurukoak izango dira. Beraz,
co(k) funtzioa ko inguruan garaturik,

co(k) = co(k0)+

dco
dk

(k —

(17-51)

k=k,

eta hemen

CO

dco
dk

(17 - 52)
k=k,

eginez, eta hurbilketa modura (k – ko ) gaia duten gaietako lehenengo ordena bakarrik
hartuz,
co(k) = co, +

(k – ko ).

(17 - 53)

Balio hori (17-50)-eko exponentzialera eramanez eta zenbait aldaketa eginez, azkenean
honelaxe azal dezakegu uhin-funtzioa:
=

k
k° +:{A(k)exp[i(k — ko )(co'o t — x)i}exp[i(o)ot — kox)idk. (17 - 54)
f

ko -rekin konparaturik (k – ko ) oso txikia dela kontutan harturik, giltzarteko magnitudea,
Arnod

(k) = A(t)exp[i(k – ko)( c°' o t x)1,

(17 - 55)

anplitude-modulatuzko banaketa edo dei dezakeguna, oso gutxi aldatzen da oszilazio
batetan eta nolabait uhin-paketearen higidura deskribatzen du, lehenagoko 17.1.2. atalean
modulazioaz gertatzen zenaren antzera, eta (17-54) adierazpenaren itxura (17-10)
adierazpenarekin konparatuz ikus daitekeenez. Hain zuzen ere, (17-55) anplitude
modulatuaren fasea konstantea mantentzeko baldintza,
co' 0 dt — dx = 0

(17 - 56)
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betetzea da, eta hori
dco
dx=
" dk
dt

(17 - 57)
k=k0

abiadurari dagokio, talde-abiadurari hain zuzen. Labur esanda, uhin-paketea taldeabiaduraz hedatzen da edota, bestela esanda, seinalea transmititzearen abiadura taldeabiadura da, lehenago azaldutakoarekin bat.
17.2.1. Maiztasun-espektro karratuari dagokion taupada.
Esandakoarekin jarraiturik, adibide bat jarriko dugu, espektro konkretu batek sortzen
duen uhin-paketea nolakoa izango den ikusteko. Arazoa gehiegi ez korapilatzeko,
transmisoreko uhin-sortzailean dugun tif(0,t) = f (t) funtzioa aztertuko dugu eta
abiapuntu modura beraren maiztasun-espektroa hartuko dugu, hots, banaketa espektrala
adierazten duen funtziotik abiatuko gara.

B(w)
A,„.d(0)

ew

–B

cu

(1)1

(°av C°2

17.4. irudia. Maiztasun-espektro karratua. Ageri diren maiztasun
angeluar bakarrak, co , ÷ co, tartekoak dira, guztiak anplitude eta fase
berberaz. Aco « coa,

B(w) = 0, co < wi denean,
B(w)= B, co,

< co, denean,

B(w) = 0, w >

denean.

(17-50) adierazpenaren arauera, honelaxe adierazi ahal izango dugu uhina,
ty(x,t) = SIB( ) z("-kr)do),

(17 - 58)

eta B(co) nolakoa den gogoan edukiz, ezkerreko muturreko (x=0) transmisoreari
dagokion oszilazioa honelaxe azaldu ahal izan dugu,
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ty(0,t) = f (t) = Bi (D2 cos cotdco.

(17 - 59)

Anplitudearen modulazioaz ikasitakoa kontutan hartuz, gure galdera honakoa da, ea
posible ote den f(t) funtzio hori oszilazio ia-harmoniko modura aurkeztea, alegia,
anplitudea modulaturik duen coa,, pultsaziodun oszilazio modura, hots, ea posible den
f (t) = Amod (t) cos co ay t

(17 - 60)

eran idaztea (Aco « co ay ). Kalkuluak eginez, erantzuna baiezkoa dela esan dezakegu eta,
gainera, Aff,,(t) horren balioa honakoa dela,
Amod (t) Aniod (0) sin[1/2 (tAcol
1/2 (tAw) '

(17 - 61)

non Aco = wz — co, den.
Bestalde, horren arauera, aurreko (17-59) honelaxe azal daiteke:
f (t) =

Amod(0) .r2cos cotdm.
Aw

17.5. irudia. Maiztasun-espektro karratuari (17.4 irudia) dagokion
taupada. Puntuka ageri dena, anplitude modulatua da, A,(t).

(17 - 62)
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Beraz, (17-61)-rekin geure helburua lortu dugu, alegia, maiztasun-espektro karratuari
dagokion taupada nolakoa den ikustea. f (t) eta A o (t) funtzioen adierazpen grafikoa
17.5. irudikoa da. Taupada denbora laburrean gertatzen da eta laster Amod (t) 0, t
handitzean. Horrexegatik da taupada.
Zer esanik ez, uhin-funtzioaren hedapena aztertzean, taupada talde-abiaduraz hedatuko
da, lehenago esan dugunez; eta sakabanaketarik ez badago, taupadaren forma gorde
egingo da.
17.2.2. Taupaden iraupena.
Aurreko adibidean jarraiturik, f (t) taupadaren iraupena azter dezakegu. Horretarako,
17.5. irudian modulazioari dagokion anplitudea aztertuz ikus daitekeenez, Amod(t)
delakoaren lehenengo zeroa
t, =

27r
Aco

(17 - 63)

aldiunean gertatzen da eta hortik aurrera anplitudea oso txikia da. Beraz, taupada
–t, < t < t, tartean gertatzen dela esan dezakegu lehenengo hurbilketa batez. Dena den,
ohitura dago taupadaren luzapena – t 1 /2 < t < t, /2 tartekoa dela esateko, hots, azken
batez, taupadaren iraupena
27r

At = t = Aco

(17 - 64)

dela esateko. Hortik ondoko erlazioa atera dezakegu taupadaren iraupenaren eta
maiztasun-espektroaren zabaleraren artean:
AtAco = 2z.

(17 - 65)

Azter dezagun adierazpen hau. Bertan ageri zaigunez, taupada oso laburra izatea nahi
badugu (At txikia), espektro-zabalera handia (Aco handia) beharko dugu, eta alderantziz.
Lorturiko (17-65) adierazpena adibide konkretu bati badagokio ere, froga daitekeenez,
ondorio hori mota zabaleko taupadei aplika dakieke, nahiz eta orokorrean
AtAco 27r
eran idatzi behar dugun.

(17 - 66)
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17.3. FOURIER-EN ANALISIA
Aurreko atalean ikusitakoa, matematikaren arloan Fourier-en analisia deritzonaren kasu
berezia baino ez da izan. Analisi hau iraupen mugatuko taupaden kasuan aplika daiteke,
jarraian adieraziko dugunez.

f (t)

t

17.6. irudia. Denbora laburrean gertatzen diren taupadak (irudi
honetakoaren antzekoak) Fourier-en integral modura idatz daitezke.

Demagun 17.6. irudian ageri denaren moduko taupada dugula. Froga daitekeenez,
taupada adierazten duen f (t) funtzio hori, ondoko era integralean idatz daiteke,
f (t) = S -A(co)sincotdco + S-B(a))cos cotd c o,

(17 - 67)

non A(o)) eta B(o)) funtzioak (azken batez, banaketa espektralak) ondokoak diren,
A( co)= —
1 j+-f (t)sin cotdt ,

(17 - 68)

B(w) = —
1 j+ f(t)cos cotdt,

(17 - 69)

-

7C

Erraz ikus daiteke orain, adierazpen hauek lehenago 17.2.1. atalean ikasitakoarekin bat
datozela. Bestalde, oraingoan bi banaketa espektral ageri dira, sinu eta kosinu funtzioei
dagozkienak, azken batez, osagaien fase desberdinak egon bait daitezke.
Ohar bat egin behar dugu taupaden Fourier-en integralei buruz. Dakigunez, uhin
bidaiariak espazioaren eta denboraren funtzioa den ig(x,t) delakoaren bidez adierazten
dira. Aurreko kasuan tif(0,t) = f (t) denboraren funtzioa kontsideratu dugu, puntu finko
batetan uhinak sortzen duen oszilazio denborala azterturik. Dena den, taupadaren izaera
espaziala ere azter dezakegu modu berean, aldiune batetan (t = 0 denean adibidez) uhinfuntzioaren izaera azterturik, vi(x,0) g(x), eta beronen Fourier-en integrala lortuz,
uhin-zenbakien espektroa lorturik, hots,
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g(x) = lo A(k)sinkx dk + ro B(k)coskx dk,

(17 - 70)

non A(k) eta B(k) uhin-zenbakien espektroak diren,

g(x)sinkx dx,

(17-71)

B(k) = 1 rg(x)coskxdx.

(17 - 72)

A(k) = 1

Zeintzu ezaugarri aztertu nahi ditugun arauera, espazioari edo denborari dagokion
banaketa espektrala aukeratuko dugu.
17.3.1. Taupada karratuari dagokion maiztasun-espektroa.
Adibide modura, taupada bereziaren espektroa aztertuko dugu, taupada karratuarena
prezeski. Demagun, ba, ezker muturreko igorlean, x = Opuntuan, 17.7. irudian ageri den
moduko taupada eragiten dela.

f (t)

tv(0,t)

At

17.7. irudia. Taupada karratua.

1
f (t) = At
0,

t

+ At denean,

(17- 73)

t < t, edo t > + At denean

Kalkuluak eginez, funtzio honi dagozkion espektroak
A(co) = 0,
1 sin1/2 (o)At)
B(w) = rc 1/2(coAt)

(17- 74a)
(17 -74b)
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direla ikus daiteke. B(w) espektroa 17.8. irudian ageri da.

17.8. irudia. Taupada karratuari dagokion maiztasun-espektroa.

Irudia arduraz ikusirik, berriro ere lehenago 17.2. atalean ageri zitzaigun erlazioaren
antzeko zerbait ageri zaigula konturatuko gara. Hain zuzen ere, B-ren anplitude handien
aldetik lehenengo zerora bitarteko maiztasunen tartea At izanik,
(17-75)

At Aco = 27r

dugu, (17-65) adierazpenaren antzera.
17.3 .2 . Oszilazio harmoniko mugatuari dagokion
uhin-zenbakien espektroa.
Adibide honetan, ikuspegi espazialaz aztertuko dugu taupada. 17.9. irudian ageri den
bezala, pultsazio bakarrean

(co, = vico )

2L luzeraz oszilatzen duen taupada aztertuko

dugu.

vi(x, 0)

cos kox, ixi < L denean,

= g(x)

0,

> L denean.

(17 - 76)

Fourier-en integralaren arauera, uhin-zenbakiaren espektroa hauxe da,
g(x) =

1

-N/2 tr
non

jA(k)sin kx dk,

(17 -77)
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A(k) =

1

[sin(ko + k)L sin(ko – k)L1
+ k +

-\12z

(17 - 78)

k, – k

den. k ko denean, bigarren gaia da nagusi. Orduan
1 sin(ko – k)L
-\/27r

(17 - 79)

ko – k

vf(x,0) = g(x)

x

Ax = 2L

17.9. irudia. Espazialki adierazitako oszilazio harmoniko mugatua.

A(k) espektroaren adierazpen grafikoa 17.10. irudian ageri da.

17.10. irudia. 17.9. irudiko taupadari dagokion uhin-zenbakiaren
espektroa.

Oraingoan ere balio interesgarrienak ko inguruan daudenak dira, eta prezeski A(k)
funtzioaren lehenengo zeroaren bitartekoak. Ikus daitekeenez,
4k =

L

(17 - 80)

499

Seinaleen igorpena uhinen bidez

Eta bestetik, 17.9. irudian Ax = 2L denez, taupadaren luzera espazialaren eta uhinzenbakien tartearen arteko erlazio hau ageri zaigu:
Ax Ak = 27r.

(17 -81)

Izatez, emaitza hau ere orokorra da, taupaden analisi espazialari dagokionez, nahiz eta
orduan
Ax Ak 27r.

(17 - 82)

idatzi behar dugun, osagaien fase desberdinak kontutan hartuz. Beraren esangura oso
sinplea da, hain zuzen, taupadaren luzera zenbat eta gehiago laburtu (Ax txikiagotu),
pultsazio gehiago beharko ditugu (Ak handiagoa) taupada egokiro adierazteko.
Alderantziz, pultso harmonikoaren tartea luzeagoa egitean (Ax handitzean), taupadaren
espektroa estuagoa izango da (Ak txikiagoa), eta taupada puruagoa. Limitean, Ax
egitean, uhin monokromatikoa edukiko dugu, hots, Aco 0 eta co = coo bakarra.
Erlazio honek gogora dakarkigu lehenago luzera denboralaren (At) eta maiztasuntartearen (Aw) artean lorturikoa. Izan ere, gauza bera direla ikus daiteke,

co = co(k)

erlazioa eta talde-abiadura kontzeptua erabiliz. Hain zuzen ere,
dco
v =
g dk

Aco
Ak ,

(17 - 83)

ko

eta, bestetik, Ax luzerako taupada talde-abiaduraz puntu batetik pasatzen emango duen
denbora
=—

(17 -84)

v

denez,
At Aco Ax Ak.

(17 - 85)

Magnitude konjokatuen arteko erlazio honek garrantzi handia du fisika kuantikoan,
azken batez Heisenberg-en ziurgabetasunaren printzipiora bait garamatza, non bi aldagai
konjokaturen kasuan
Ap Aq

h

(17 - 86)
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den. Hemen adierazitako h delakoa Planck-en konstantea da eta h = 6,626 •10 -" erg • s
balio du. Adibidez, magnitude horiek partikularen posizioa eta momentu lineala izanik,
Ax Ap h

(17 - 87)

dugu eta De Broglie-ren hipotesiaren arauera k uhin-zenbakiari dagokion momentu lineala
hk127r delarik,
A(

Ax

(17 - 88)

27r)

azkenean lehenago emaniko emaitzara iritsiko gara:
Ak dx. ---- 27r.

(17 - 89)

17.3.3. Uhin-pakete bidaiaria.
Fourier-en analisia (denborala) egitean, x = 0 muturrean dagoen transmisoreak
eragiten duen taupada-funtzioa aztertu dugu, ondoko eran jar dezakegula ondorioztaturik:
ty(0,t) = f (t) = or [A(w)sin cot + B(co)cos coldco.

(17 - 90)

Transmisoretik erradiatzen diren uhin bidaiariak aztertzeko, yi(x,t) funtzioaz adieraziko
ditugunak, harmoniko bakoitzari dagokiona jarririk, harmoniko guztien gainezarmena
egingo dugu. Harmoniko bakoitzaren kasuan, co maiztasun angeluarrari dagokion uhinzenbakia

k = k(w)

(17 - 91)

eran adieraziko da, ingurune ez-sakabanakorren kasuan funtzio hori lineala izango
delarik, hots,
co

k(w)

= v = ktea,

(17 - 92)

eta, beraz, harmoniko guztien fase-abiadura berbera izanik eta, ondorioz, taupadaren
talde-abiadura ere fase-abiaduraren balio berberekoa izanik, taupada deformaziorik gabe
hedatuko da. Orduan uhin-funtzioa ondokoa izango da:
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/
vr(x,t) =

jo-

A(co)sin co

V

\

+ B(co)cos

t) = vf 0,t
\

co
\

\

X
- —
V
So

t-—
x
V

< fl ,/

/

VI (X ,

\-

r
t-—
x

/

=f t

T

dco,

(17 - 93)

,i _

\

X
- —
V

(17 -94)

q' )

Hots, ingurune ez-sakabanakorren kasuan zuzenean lor dezakegu uhin-funtzioa, Fourieren analisia erabili gabe.
Dena den, ingurune sakabanakorren kasuan ezin dugu horrelako sinplifikaziorik egin,
maiztasun bakoitzari bere fase-abiadura bait dagokio. Edozertara, Fourier-en integralaren
bidez honelaxe eman dezakegu uhin-funtzioa:
ty(x,t) = {A(co)sin[wt - k(co)x] + B(co)cos[cot - k(w)x]}dco.

(17 - 95)

Kasu honetan, taupadaren hedapenerako, talde-abiadura eduki behar dugu kontutan.
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17.4. ARIKETAK
1.- Kontsidera bedi bi uhinen gainezarmena, bien pultsazioak berdintsuak baina
anplitude desberdinetakoak izanik. Froga bedi ezen, taupaden fenomenoa gertatzen
bada ere, modulazioaren anplitudea ez dela zero egiten.
2.- Kontsidera bedi ondoko eran banatzen den uhin-paketearen anplitudea:

A(k) =

{1,Ik– ko I<Ok
0, k delakoaren beste balioetarako

Froga bedi uhin-funtzioa ondokoa dela:

vf(x,t) =

2 sin[(co' o t — x)Ak] ,(.0,-kox)
e
t—x

Irudika bedi uhin-paketearen eitea (Oharra: Kalkuluak errazteko, t = 0 har daiteke).
3.- Kalkula bedi ondoko kasuetarako L luzeradun sokaren higidurari dagozkion Fourieren serieak.

a)

y(x, 0) = Ax(L — x);

b)

y(x,0) = 0;

= 0.
at t=0
dY

—j = Bx(L — x).
dt t _ ,,

4.- Kalkula bitez ondoko funtzioei dagozkien Fourier-en serieak.
a)

f (x) = e x ,

0 < x < rc.

b)

f (x) = x2 ,

—L < x < L.

c)

f (x) =

0<x<1
2

1<x<3

f (x + 3) = f (x), V x.
5 Kontsidera bedi soka jarrai eta amaierarik gabea, x < 0 eta x > L tarteetan p,

dentsitate lineala duena eta 0 < x < L tartean, berriz, p2 baliokoa p2 > p, izanik. Lor
bitez, ezker aldetik etorririk co pultsaziodun uhin hannorliko bidaiariak dentsitate
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handiko partearen gainean erasotzean sortuko diren isladaturiko eta transmitituriko
uhinen intentsitateak. Halaber, lor bedi L-ren zein baliotarako izango den maximoa
dentsitate handieneko aldean barrenako transmisioa.
6.- Kontsidera bedi ondoko eran definituriko A(k) funtzioa :
'0,
A(k)= 1,

k < –a,
– a < k < a,

0, k > a.
Froga bedi funtzio horren Fourier-en transformatua hauxe dela,

f(x) =

2 sin ax
7r

x •

eta emaitza hori erabiliz, froga bitez ondoko emaitzak:

r

2r/2,
sin ax

Jo x

dx = 0,

a > 0,
a = 0,

–2r/2,

a < 0.

(Oharra: Egin bedi k = 0 ).
7.- Kontsidera bedi z tentsiopeko soka jarrai eta infinituki luzea. x = 0 puntuan M
masa kokatu da. Froga bedi ezen ezker aldetik eta w/k abiaduraz uhin bidaiari batek
erasotzen duenean, x = 0 puntuan transmisioa eta isladapena gertatzen direla, R
isladapen-koefizientea eta T transmisio-koefizientea ondokoak direlarik:

R = sin2

0

eta T = cos2 0, non tan 0= Mw2 den.
47rIcz

Zeintzu dira isladaturiko eta transmitituriko uhinen fase-aldaketak?
8.- Kontsidera bedi ondoko ekuazioaz deskribaturiko uhin higikorraren pultsua,

y(x ,t) =

b3
b2+(x–ut)Z'

504

b = 5 cm eta v = 2.5 cm/s izanik. Egin bedi pultsuaren eitearen irudia
t = 0 s eta t = 0.25 s direnean. Bi kurbetako ordenatuen kenketa zuzena eginez, lor
bedi zeharkako abiaduraren deskribapen egokia x delakoaren funtzioan t = 0.15 s
aldiunean. Konpara bedi lorturiko emaitza, dy 1 dt kalkulatuz eta gero t = 0.15 s
eginez lortuko denarekin.
9.- 17.11. irudiak mutur finkoak dituen 100 m-tako sokan zeharkako pultsua adierazten
du. Pultsua eskuinerantz eta inolako eite-aldaketarik gabe higitzen ari da 40 m/s -tako
abiaduraz.

40 m/s
,,/,'"--•\ 0.1 m
rre.11
40 m

60 m

umi
17.11. irudia

a) Irudika bedi sokaren zeharkako abiaduraren aldaketa (x-ren arauera), pultsua
adierazitako posizioan dagoeneko aldiunean.
b) Zein da sokaren zeharkako abiadura maximoa? (Hurbilketak egin).
c) Sokaren masa osoa 2 kg-takoa bada, zein da beraren tentsioa?
d) Idatz bedi y(x, t) delakoari dagokion ekuazioa, material bereko eta antzeko
tentsioaz dagoen soka oso luzean barrena ezker alderantz (x-ren norantza
negatiboaz) higitzen ari den eta 5 m-tako uhin-luzera eta 0.2 m-tako anplitudea
duen uhin bidaiari sinusoidala numerikoki deskribatzeko.
10.- Soka luze bat mutur batetik bestera pasatzeko, pultsu batek 0.1 s behar dituela
aurkitu da. Sokaren tentsioa zein den jakiteko, mutur bat txirrika batetatik pasa erazi
da eta bertatik sokarena baino 100 aldiz handiagoa den masa bat eseki da.
a) Zein da sokaren luzera?
b) Zein da hirugarren oszilazio-modu normalaren ekuazioa?
11.- Anplitude berdinak baina aurkako faseak (hots, aurkako zeinuko anplitudeak)
dituzten bi pultsu berdintsu (eite berekoak, alegia) soka batetan barrena hedatzen ari
dira, aurkako nQrantzan elkarretara hurbilduz. t = 0 aldiunean, 17.12. irudian
adierazitako posizioan daude.
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Irudika bitez, eskala egokiak erabiliz, batetik soka eta bestetik sokako masaelementuen abiaduraren eitea,

t = 1 s, t

= 1.5 s eta t = 2 s aldiuneetan.

17.12. irudia

Uhinen hedapena bi eta hiru dimentsiotan
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18. gaia
Uhinen hedapena
bi eta hiru dimentsiotan

Aurreko bi gaietan uhin unidimentsionalei buruz aritu izan gara, soka jarraiaren
eredutik abiaturik. Oraingoan bi eta hiru dimentsiotako uhinak aztertuko ditugu,
horretarako mintz elastiko jarraiaren eredutik abiaturik.
Ikusiko dugunez, dimentsio gehiagotara hedatzean, energiari buruzko irazkin bereziak
egin beharko ditugu, hain zuzen ere, energiaren kontserbazioaren printzipioa bete dadin.
Gaiaren lehen atalean parte matematikoari emango diogu garrantzia, bigarren atalean
uretako uhinak aztertzera pasatzeko, non ikuspegi koalitatiboa nagusituko zaigun.
18.1. UHINAK MINTZ ELASTIKOAN.
Demagun mintz elastiko mehea atezaturik dugula, 18.1. irudian bezala. Bertan forma
errektangeluarra eman diogu baina, egia esan, horrek ez du zerikusirik lortuko dugun
ekuazioari dagokionez, beraren integrala kalkulatzeko muga-baldintzei buruz baizik.
Mintza marko errektangeluar batez atezaturik dagoela joko dugu, o- gainazal-dentsitate
uniformea duela, eta luzera-unitateko T tentsioa eginik (oreka-egoeran). Puntu batetan
mintza zerbait deformatzen badugu, mintza osotzen duten partikulen arteko mihiztadura
dela eta (tentsioa bitarte), mintzean zehar hedatuko den uhina (bi dimentsiotakoa) sortuko
da. Saia gaitezen uhin horren ekuazioa lortzen.
Zeharkako uhinak aztertuko ditugu, hots, norabide bertikalean mintzak izango dituen
oszilazioak. Horretarako 18.1.c irudiko dx dy mintz-zati diferentzialaren higidura
aztertuko dugu eta, prezeski, norabide bertikalean indarrek duten erresultantea. x
norabidean eragiten ari direnen modulua z dy da, dy hegaleko tentsioak eduki behar bait
dira kontutan, eta bi muturretakoak gogoan harturik, norabide bertikaleko erresultantea
ondokoa da:
dF,„ = zdy(sin a' – sin

(18 -1)
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a)

b)

c)

d)

e)

18.1. irudia. Mintz elastikoa. a) Orekan. b) Uhina hedatzen. c)
Mintz-zati diferentziala. d) y norabideko indarrak. e) z norabideko
indarrak.
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Hemen perturbazioa txikia dela kontsideratuko dugu, hurbilketan

T

delakoa orekako

berbera dela jorik. Bestalde, a eta a' txikiak izanik, sinuen ordez tangenteak ipin
ditzakegu, hots,
dF„, = rdy(tan a'– tan a) = rdy d(tan a).

(18 - 2)

Baina perturbazioa (z posizioa, tyletraz adieraziko duguna) mintzaren deformazioa izanik,
dyi

tan = —
dx

(18 - 3)

da eta, ondorioz, x norabideko tentsioek z norabidean mintz-zati diferentzialari egiten
dioten indar erresultantea ondokoa izango da:

dFxz

ty \
dx )

(

zdy d

=

=

r

d2

dx2

dx dy.

(18 - 4)

Modu berean, y norabideko tentsioen kausaz sortutako indar bertikala (18.1.e irudia),

dFy,

=

rdx d

(

= T

());

2 yf
dy2

dx dy

(18 -5)

izango da eta, denetara, ondoko erresultante bertikala izango dugu:

dFz

=T

( d2 ty (92. ty\
dx dy.
+
dx2dy2

(18 - 6)

dm = o-dx dy

(18-7)

Bestalde, mintz-zatiaren masa

denez, eta z norabideko azelerazioa
a=

d2 yf
dt2

(18 -8)

Newton-en bigarren legearen arauera,
( (9 2
T

dx2

d2

d2

) dx dy =

+
2

dx- dy,
dt2

(18 - 9)
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eta, azkenean, ekuazio diferentzial hau lortuko dugu:
d 2 w. d 2 vi.cy azvi.
(9X 2

+

(18-10)
Z dt 2 •

dy 2

Ikus daitekeenez, lehenago soka jarraiaren kasuan lorturiko (16-32) ekuazioaren antzekoa
da, nahiz eta hemen cr eta i magnitudeek esangura zerbait desberdina duten. Hain zuzen,
(18-10) bi dimentsiotako uhin-ekuazioa da. Zer esanik ez, mintzen kasuan mugabaldintzak kontutan hartuz sor daitezkeen oszilazio-moduak (hots, uhin geldikorrak) azter
daitezke, soka jarraiaren kasuan egin genuenaren antzera. Bestalde, esan behar da ezen
hemen ere

V=

delakoak abiadura bat adierazten duela. Nolanahi ere, eredu matematiko honetan ez da
sakabanaketarik kontsideratzen eta, beraz, balio horrek fase- zein talde-abiadurarako balio
dezake. Dena den, hemen ez gara horretaz gehiegi luzatuko; soilik esan, ezen 18.2.
irudian mintz zirkularrari dagozkion hiru moduak grafikoki adierazi ditugula.

18.2. irudia. Mintz zirkularraren kasuan, simetria zirkularra duten
lehenengo hiru oszilazio-moduak.

18.2. HIRU DIMENTSIOTAKO UHINAK
Mintzen kasuan azaldutako ereduarekin egin dugunaren antzera, hiru dimentsiotakoa
azterturik, honelako uhin-ekuazioa lor dezakegu:
az vr az vf d2
dx 2 + dy 2

+

dz 2

1 d2

(18-12)

v 2 dt2 •

Jarraian ekuazio horren soluzio diren zenbait kasu berezi aipatuko ditugu, praktikan duten
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garrantziagatik. Edozertara, hasi aurretik diogun ezen, gauzak errazteko, ingurune
isotropoak kontsideratuko ditugula, alegia, uhinak modu berean hedatuko direla norabide
guztietan. Bestalde, aipatuko ditugun kasu bereziak, simetri baldintza desberdinen
ondorioak dira eta praktikan zerikusia dute uhina sorterazten duen transmisorearen izaera
geometrikoarekin.
18.2.1. Uhin laun harmonikoak.
Demagun espazioko u norabidea (Ou ardatza), zeinaren bektore unitarioa n den (ikus
18.3. irudia). Demagun u = 0 planoko (n-ren perpendikularra) puntu guztietan uhinfuntzioak
ty(u,t)Lo = ty(0,t) = Acoscot

(18-13)

balio duela edozein aldiunetan eta uhinaren hedapena n norabidez gertatzen dela, co
maiztasunari dagokion k uhin-zenbakiarekin. Beraz, u distantziara dagoen plano
paraleloan honakoa izango da uhin-funtzioa:
vt(u,t) = Acos(cot – ku).

(18-14)

Horrelako uhin-fenomeno bat dugunean, uhin laun harmonikoa dugula esango dugu.
Erraz ikus daitekeenez, (18-14) funtzioa (18-12) ekuazioaren soluzioa da.

18.3. irudia. Uhin Iaun harmonikoa. a) Fase bereko puntuak plano
berean daude. b) Fase bereko planoak uhin-fronteak dira.

Edozein punturen u koordenatua r posizio-bektorearen bidez honelaxe emanik (ikus
18.3.a irudia),
u=r•n,

(18-15)
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uhin-funtzioa era honetan geratuko zaigu,
vf(x, y, z, t) = A cos(cot - kr • n),

(18 - 16)

eta hedapen-bektorea definiturik,
k = kn,

(18-17)

ty(x,y,z,t) = Acos(cot - k • r),

(18-18)

azkenean,

Erraz ikus daitekeenez, (18-18) funtzioa (18-12) ekuazioaren soluzioa da.
Aztertzen ari garen uhina, uhin laun harmonikoa da. Oszilazioaren fasea
(18 -19)

= cot - k • r

izanik, fase bereko puntuen leku geometrikoak
(18 - 20)

c^t-k•r=ktea
baldintzaz lor daitezke, eta aldiune konkretu batetan
k•r =

(18 - 21)

ktea

eran definituriko planoak direla ikus dezakegu, hau da, k hedapen-bektorearen plano
perpendikularrak. Bestalde, uhin-fronteen hedapenaren abiadura kalkulatzeko, fasea
aldatu gabe eta hedapen-norabideari jarraituz doan behatzailearekin joan beharko dugu,
hau da,
dcp = 0 = wdt -

(18 - 22)

k • dr

eginik, non dr = dr n den. Hots, honakoa izango da fase-abiadura:
0 = wdt - k dr,
dr
v =—
dt n norabidean eta ktea
=

(18 - 23)
(1)
=—.

k

(18 - 24)
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Hemen, lehenago uhin unidimentsional harmonikoen kasuan esandakoa errepika
dezakegu, alegia, kasu orokorrean
w = co(k)

(18 - 25)

dela, ingurunean sakabanaketarik ez dagoenean erlazio hori lineala izango delarik, eta
ingurune sakabanakorretan, ez-lineala. Azken batez, uhin laun harmonikoak uhin
unidimentsionaltzat har ditzakegu, interesgarriak diren aldaketak aldagai bakarraren
funtzio bait dira, u koordenatuarenak hain zuzen.
18.2.2. Uhin esferikoak.
Praktikan ageri diren zenbait kasutan, uhin-fronteek gainazal esferikoen itxura dute.
Horretarako perturbazioa espazioko puntu batetan gertatzen dela jo dezakegu (uhin-igorle
puntuala), eta espazioa isotropoa dela jorik, uhin-fronteak zentrua puntu horretan duten
gainazal esferiko zentrukideak dira. Jadanik ezin dezakegu hedapen-norabide bakarrik
definitu, izatez, uhinak norabide guztietan erradialki hedatzen bait dira (ikus 18.4. irudia).

18.4. irudia. Jatorrian dagoen uhin-igorle puntualak ingurune
isotropoan sorturiko uhin-fronte esferikoak.

Azter dezagun baldintza horietan (18-12) uhin ekuazioari dagokion soluzioa.
Simetrikotasun esferikoa kontutan edukiz, koordenatu cartesiarrak erabiltzea baino
egokiagoa da koordenatu esferikoak erabiltzea. Koordenatu esferikotan idatziz, (18-12)
ekuazioak itxura hau dauka:
d2 yi

2 dvi 1 d2

yi tan dyi

1

d2 vr _ 1 d 2 yt

(18 - 26)

dr2r dr ± r2 dy;# 2dcp+ r2 cos 2 tp d02u2 dt2

Baina esandakoaren arauera, aldioro jatorriarekiko simetrikotasun esferikoa badugu,

ijf

eta t aldagaien menpekotasuna izan behar du, eta ez eta

0

uhin-funtzioak soilik
angeluena, hots,

r
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dly _dty _o
dcp dO

(18- 27)

izan beharko da. Ondorioz, uhin-fronte esferikoen kasuan (18-26) ekuazioa honelaxe
geratuko da:
d2ty 2 dtyty
_ 1 d2
dr2 + r dr
v 2 dt2 .

(18 - 28)

Zenbait aldaketa egin ondoren, era honetan idatz dezakegu uhinaren ekuazio diferentziala:
(92 (ryt)

_ 1 d2(ryt)

dr2v2 dt2 .

(18 - 29)

Ekuazio honen soluzio orokorra honelaxe azal daiteke,
ty(r,t) =

F(r - vt) G(r +vt)
+
r
r

(18 - 30)

non F eta G edonolako funtzioak diren. Soluzio honen esangura argiro azal daiteke.
Lehenengo osagaia –F(r –vt)lr– simetri puntutik erradialki kanporantz hedatzen ari den
edozein formatako perturbazioa da, erradioa handitzean erradioaren alderantziz
proportzionalki txikituz doana. Bigarren osagaiak punturanzko norantzako uhina
adierazten du.
Aipaturiko ideia zehazteko, maiztasun bakarreko uhin harmoniko batez gertatuko
litzatekeena azter dezakegu. Kasu horretan, v= w/k eginez,
A
ty(r,t) = — cos(ox - kr)
r

(18-31)

izango genuke, alegia, erradioarekin anplitudea motelduz joango litzateke, 1/r
proportzionaltasun-faktoreaz prezeski.
Aurreko erlazio horrek zerikusi zuzena du energiaren kontserbazioaz. Dakigunez, uhin
harmonikoen kasuan energi dentsitatea anplitudearen karratuaren proportzionala da (ikus
12.2. atala); beraz, (18-31) uhinaren kasuan, energi dentsitatea 1/r 2 faktorearen arauera
moteltzen da erradioarekin. Bestetik, gainazal esferiko batetik kanporantz doan energiaren
fluxua azaleraren proportzionala da, hots, 47c r 2 delakoaren proportzionala. Eta uhinaren
intentsitatea, hedapenaren norabidean denbora-unitateko eta azalera-unitateko pasatzen
den batezbesteko energia delarik,
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1---v(E),

1
1,2
r

(18 -32)

izango da, hau da, 1/r 2 delakoaren proportzionala. Denetara, (18-31) uhinaren kasuan
aldiune bakoitzean gainazal esferiko zentrukide bakoitza zeharkatzen duen batezbesteko
energia, berdina izango da, zeren r 2 eta 1/r2 elkarrekin deuseztatuko bait dira, horrela
energiaren kontserbazioaren printzipioa beterik.
18.2.3. Uhin zilindrikoak.
Uhin-igorle lineala badugu, kasurako Oz ardatzean dagoena, sortuko diren uhinfronteak ardatza Oz duten gainazal zilindriko ardazkideak izango dira (18.5. irudia). Kasu
honetan (18-12) ekuazioa koordenatu zilindrikoetan idaztea komeni zaigu, hau da,

18.5. irudia. Oz ardatzean dagoen uhin-igorle lineal uniformeak
ingurune isotropoan sorturiko uhin-fronte zilindrikoak.
d2 yi

dp2

1 dly 1 d 2 v d2 1y _ 1 d2vt
p dp + p 2 d02 dz2 v2 dt 2 '

(18 -33)

eta simetrikotasun-baldintzak kontutan edukiz,
dig _ dtif _ o
dO dz

(18 - 34)

Hots, vf(p,t) aztertu behar dugu soilik,
1 dyf _1 d2ty
dp2 + p dp V2 dt2

d2 yi

Ekuazio hau ebazteko, era honetako soluzioak saia ditzakegu:

(18- 35)
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(18- 36)

ty(p,t)= R(p)T(t)•
Balio hauek (18-35)-ra eramanik, berori era honetan idatzi ahalko dugu,
1 [d2 R 1 dR1 1 1 d2T
R dp2 p dp V2 T dt2

(18 - 37)

bertan aldagaiak alde banatan agertzen zaizkigularik, eta bi ekuazio hauetara iritsiko
garelarik,
d2R 1 dR
+
+ k 2 R= 0,
dp` p dp
d2T
+ k2v 2 T = 0,
dt2

(18- 38)
(18- 39)

non k 2 konstante bat den, problema honetan uhin-zenbakiarekin identifikatu ahal duguna.
(18-38) ekuazioaren soluzioa Bessel-en funtzioen konbinazioa da,
R(p) = Cr/o(kp)+ C2 Y0 (kP),

(18 - 40)

non J,(kp) lehenengo motako eta ordena nuluko Bessel-en funtzioa den, Yo (kp) bigarren
motako eta ordena nuluko Bessel-en funtzioa, eta

C2

integrazio-konstanteak izanik.

Bestalde, (18-39) ekuazioa osziladore harmonikoaren berbera da.
Laburbildurik, uhin zilindrikoak aztertzean Bessel-en funtzioak ageri zaizkigu
soluzioan, simetria zilindrikoaren kausaz, azterketa analitikoa zerbait zailtzen zaigularik.
Dena den, uhinen iturritik urrun gaudela, bai uhin esferikoen zein uhin zilindrikoen
kasuan, espazioko eskualde txikia (erlatiboki txikia) kontsideratzean, uhinak launtzat jo
ditzakegu lehenengo hurbilketan, uhin-frontearen kurbadura txikia izanik.
18.3. URETAKO GAINAZAL-UHINAK
Gai honetako azterketa osotzeko, bizitza arruntean sarri beha ditzakegun uretako edo
itsasoko uhinak aztertuko ditugu. Egia esan, benetan korapilatuak dira, eta, horregatik,
textuaren hurbilketa modura, zenbait emaitza aurkeztuko ditugu frogapenik egin gabe,
berorien azalpen koalitatiboa egiteko. Labur esanda, orokorrean, likido baten gainazalean
hedatzen ari diren uhinak aztertuko ditugu, biskositatea kontutan hartu gabe, eta
zehazkiago uretako gainazal-uhinei buruzko datuak emango ditugu.
Orekan dagoenean, uraren gainazala laun eta horizontala da. Gainazalaren gainean
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sorturiko perturbazioak (haizea dela, untzi bat dela,..) inguruko molekulen
desplazamendua sorterazten du. Hasierako oreka berreskuratzeko, bi motatako indarrek
eragiten dute, alegia, gainazal-indarrak (kapilaritate-indarrak) eta grabitateak. Ondorioz, bi
motatako uhinak sortzen dira: kapilaritate-uhinak eta grabitate-uhinak. Lehenengoak uhinluzera txikikoak dira (zentimetro gutxi batzu) eta uhindura txikitxoak sorterazten dituzte;
bigarrenei dagozkien uhinen uhin-luzerak handiagoak dira, metroerditik gorakoak,
normalki zenbait metrotatik ehundaka metrotarakoak izan daitezkeelarik.
Uhin harmonikoak kontsideraturik, gainazal-uhinen fase-abiaduraren balioak zenbait
faktoreren menpekotasuna duela esan behar da, eta froga daitekeenez, kasu orokorrean
era honetara azal dezakegu,

+

v

2

zrjtanh

2 zh

,

-\,27r

non uhin-luzera den,

T gainazal-tentsioa, p

(18 - 41)

dentsitatea eta h uraren sakonera. Hemen,

urak sakonak direnean, uraren sakonerak duen eragina alde batetara utz dezakegu, zeren h
handia egitean
tanh 2 fdi 1

(18 - 42)

dela kontutan hartuz,

V =

gA,

2 irr

27t

p2,

geratuko bait zaigu.

18.6. irudia. Urari dagozkion gainazal-uhinen fase-abiadura uhinluzerarelciko (ur sakonetan).

(18 - 43)
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Azken adierazpenak informazio interesgarria ematen digu erro karratuaren azpiko bi
osagaiei dagokienez. Lehenengoa grabitate-uhinei loturikoa da, uhin-luzera handietan
baliagarria delarik, eta bigarrena kapilaritate-uhinei loturikoa, uhin-luzera txikietarakoa,
orduan kapilaritatea indar nagusia izanik. Uraren kasuan fase-abiadurak uhin-luzerarekiko
duen menpekotasuna, 18.6. irudian ageri da. Bertan ikus daitekeenez, minimo bat du
Å. = 1,7 cm denean. Hortik behera kapilaritate-indarrak nagusi dira eta hortik gora,
grabitate-indarrak.
18.3.1. Kapilaritate-uhinak.
Esan bezala, uhin-luzera laburrekoak dira. Gainazal-tentsioak gainazala laun
mantentzera jotzen du, mintz elastiko batetan bezala. Ondorioz, urazala kiribildu egiten da
uhin txikietan, laku batetan brisa motelaren eraginez kasu hori nabarmena izan
daitekeelarik, edota ontzian dagoen uretan maiztasun handiko bibrazioen eraginez. Kasu
horretan fase-abiadura
27rT
V =
so
-\

(18 - 44)

PA,

eran azal daiteke, (18-43) adierazpeneko gai nagusia hori izanik, Argi dago bestalde,
zenbat eta uhin-luzera txikiagoa, abiadura handiagoa dela.
18.3.2. Grabitate-uhinak ur sakonetan eta azaletan.
Grabitate-uhinak kontsideratzen ditugunean (itsasoan adibidez), oso kontutan hartu
behar dugu uraren sakonera. Lehenago emandako (18-41) adierazpena bi muturretan azter
dezakegu.
Batetik ur sakonak azter ditzakegu, h»

V

(I)

A,

=

denean, eta orduan fase-abiadurak,
g2.,

-\

2 ir'

(18- 45)

uhin-luzeraren menpekotasuna du, dagokion maiztasuna

v = u'' = .\1À,
2.7r.

(18 - 46)

izanik.
Bestetik, ur azalen kasuan,

h << A,

denean alegia, ondoko hurbilketa egin dezakegu,
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2 zh 27th
tan
2,
2,

(18 - 47)

ondorioz fase-abiaduraren balioa

= gh

(18 - 48)

delarik, hots, uhin-luzeraren menpekotasunik gabea, eta bai, ordea, sakoneraren
menpekotasunaz. Egia esan, azken adierazpen hau oso egokia da h < Alll 0 denean.
Abiaduraz gainera, ur-partikulen higidura nolakoa den galde dezakegu. 18.7. irudian
ageri denez, uhin sinusoidalen kasuan gainazaleko partikulak zirkulutan higitzen dira,
erradioa uhinaren anplitudea izanik. Horren arrazoia uraren konprimaezintasun ia
erabatekoa da, higiduran masaren kontserbazioa bete behar bait da. Sakonerantz joatean,
gero eta higidura txikiagoa da, anplitudea exponentzialki moteltzen delarik.

18.7. irudia. Ur-partikulen higidura, ur sakoneko grabitate-uhinen kasuan.

- - olatuen
altuera

b)
2.,

18,8. irudia. Itsas zabaleko uhinak (olatuak). a) Anplitude (altuera)
txikikoak. b) Anplitude handikoak. c) Uhinen apurtura.
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Oso anplitude handikoak ez direnean, itsaso zabaleko uhinen eitea sinusoidala da gutxi
gorabehera (18.8.a irudia). Anplitudea handitzean, joera dute goikaldetik zorrotzagoak
izateko, 18.8.b irudian bezala, altuera oso handia denean hautsi egiten direlarik (18.8.c.
irudia).
Bukatzeko, diogun ezen itsaso zabaleko olatuen sortzailea haizea dela. Haizeko
zurrunbiloek behin eta berriro uretan eragitean, uhinak sorterazten dituzte. Uhinen
anplitude eta luzerek zerikusia dute haizearen abiadurarekin, beronen iraupenarekin eta
eragiten ari izan deneko azalerarekin. Oso haize bortitzek denbora luzean ekitean,
izugarrizko olatuak sor ditzakete. Adibidez, Ipar Pazifikoan, 7 egunetako ekaitz baten
ondoren 34 m-tako olatuak behatu izan ziren.
18.3.3. Gainazal-uhinen sakabanaketa eta talde-abiadura.
Ur sakoneko uhinen kasuan ura ingurune sakabanakorra da, (18-43) adierazpenean
ikus daitekeen legez, maiztasun angeluarraren eta uhin-zenbakiaren (k =2zR.) artean
ondoko erlazioa dagoelarik,

(18 - 49)

gk+—k3.

=

Beraz, uhinen talde-abiadura eta fase-abiadura desberdinak izango dira. Konkretuki,
talde-abiadura honakoa izango da,
3z
g+

dco
v=
=
g
dk

p

k2
1"

,

(18 - 50)

2 gk+—k3

p

edota uhin-luzeren arauera azaldurik,
g+31.(2.7ry
)

V=

2g

2,7r

(18 -51)

T(27ry
)

Interesgarria da talde-abiaduraren eta fase-abiaduraren arteko erlazioa aztertzea:
g+
g
VT

=

31- (27r

\2

P

1127E \2 1•

2g
[ +
P

(18 - 52)
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Uhin-luzerak 1,7 cm balio duenean, erlazio honek 1 balio du eta orduan fase-abiadura eta
talde-abiadura berdinak dira eta 23,1 cm/s balio dute.

0, orduan

v

v so

A,askoz

ere txikiago denean,

(18 -53)

- 3
2

hots, talde-abiadura fase-abiadura baino handiagoa da uhin-luzera txikiko kapilaritateuhinen kasuan. Uhin-luzera handiko grabitate-uhinen kasuan (itsas zabaleko olatuen
kasuan, alegia),
09,

orduan

->

1
2'

(18 - 54)

hots, fase-abiadura talde-abiadura baino bi aldiz handiagoa da. Datu hauek guztiok 18.1.
taulan adierazirik daude.
18.1. Taula
Ur sakoneko uhinak
vg

vg

cm

cm/s

cm/s

0,10

67,5

101,4

1,50

0,25

43,0

63,7

1,48

0,50

31,2

44,4

1,42

1,0

24,7

30,7

1,24

1,7

23,1

23,1

1,00

2

23,2

21,4

0,92

4

27,2

17,8

0,65

8

36,2

19,6

0,54

16

50,3

25,8

0,51

32

71

35,8

0,50

100

125

62,5

0,50

200

177

88,5

0,50

400

250

125

0,50

800

354

177

0,50

1600

500

250

0,50

3200

708

354

0,50

6400

1000

500

0,50
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18.1. taulako datuak 18.9. irudian ageri dira grafikoki

X( m)

1

2

18.9. irudia. Fase-abiadura eta talde abiaduraren arteko erlazioa, ur
sakoneko uhinen kasuan.

18.3.4. Itsasikara-uhinak.
Ba dira aparteko iruzkina merezi duten itsasoetako uhin bereziak, hain zuzen ere
ozeanoen azpian gertaturiko lurrikaren kausaz sor daitezkeenak. Bapatean ozeanoaren
zoluan gertaturiko higidurak uhin-luzera oso handiko uhinak sor ditzakete itsasoen
gainazalean, itsasikara-uhinak edo `tsunami' izenez ezagunak direnak. Holako kasuetan
100 4- 400 km-tako uhin-luzerak sor daitezke, abiadura ikaragarriz hedatzen direnak.
Kontu egin ezen, ozeanoaren sakonera laupabost kilometrotakoa izanik ere (Ozeano
Pazifikoan 4,3 km-takoa batezbeste), h << A, dela, hots, uhin hauetarako ozeanoa ur azal
modura kontsideratu behar dela eta, ondorioz, (18-48) formula aplikatu behar dela,
honako fase-abiadura lorturik:
= gh = 19,8 m / x 4300 m = 205 m / s = 740 km / s.

(18 - 55)

Itsas zabalean holako tsunamiek ez dute arazo gehiegirik sortzen, beraien anplitudea metro
batetakoa edo txikiagoa izan ohi bait da, eta itsasuntziek ia igarri ere ez dituzte egiten.
Baina plataforma kontinentaleko ur azalagoetara iristean, hasierako uhina balaztatu egiten
da (18-48) adierazpenaren arauera, eta uhinak pilatu egiten dira, olatuen altuera hamarka
metrotan igonik eta olatu ikaragarriak sorturik. Kasurako, 1964. urteko Alaska-ko
lurrikara handian 70 m-tako tsunami olatua sortu zen.
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18.4. ARIKETAK
1.- Uretan, uhin-luzera laburreko (,  1 cm) uhinen hedapena gainazal-tentsioaren
eraginez arauturik dago, uhin horien fase-abiadura honakoa izanik,
[
v sa

27rz

\i/2

=
0

,

i

non 1" gainazal-tentsioa eta p uraren dentsitatea diren.
a) Froga bedi ezen À. uhin-luzera konkretuaren inguruko uhin-luzerek sorturiko
perturbazio baten talde-abiadurak 31)„ /2 balio duela.
b) Zer adierazten du balio horrek, uraren gainazalean behaturiko uhin-talde baten
higidurari buruz?
c) Uhin-taldea bi uhinez soilik osoturikoa bada, eta beraien uhin-luzerak 0.99 eta
1.01 cm-takoak badira, zein da taldeko gailurren arteko distantzia?

1

....____ i _____,..1
18.10. irudia

2.- Kontsidera bedi bi beso bertikal eta U itxurako sekzio zuzen uniformea duen hodia
(ikus 18.10. irudia). Likido-zutabeen oinarriaren luzera 1 da. Likidoa gora eta behera
oszilatzen ari da, edozein aldiunetan bi besoen mailak a± y tartekoak direlarik
(oreka-maila a altueran egonik), eta likido osoak dy I dt abiadura edukiz.
a) Idatz bitez likidoaren energia potentzialaren eta energia zinetikoaren
adierazpenak. Hortik abiatuz, oszilazio-periodoak

tr-\1211g

balio duela froga

bedi.
b) Demagun, orain, 18.11. irudiko hodien lerro-elkarketa erabil daitekeela,
segidako gailurrak eta haranak uretako uhinetan bezala definituz. a) ataleko
emaitza erabiliz eta antzekotasun horrek suposatzen duen Ã. --. 2L baldintza
kontutan hartuz, froga bedi ezen uretako uhinen abiadura (g2,)112 I tc dela.
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Kontsidera bedi ezen likidoaren parte txiki bat soilik dagoela hodi
bertikaletan.
c) v = (g2727c) v2 emaitza zuzena erabiliz, kalkula bedi ozeano barneko 500
m-tako uhin-luzeradun uhinen abiadura.
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18.11. irudia.

3.- Demagun zeharkako sekzio errektangeluarra eta 4 m-tako sakonera duen kanala. Lor
bitez 1 cm, 1 m, 10 m eta 100 m-tako uhin-luzeretako uhinen hedatze-abiadurak.
Kasu bakoitzean erabil bedi agertzen diren kantitateen magnitude-ordenari ondoen
dagokion formula. Kanaleko uraren gainazal-tentsioa 7 x 10 -2 Nm-1 -etakoa da.
4.- Konpara bedi ur sakonetako gainazal-uhinen abiaduraren adierazpenean ageri diren
bi gaien garrantzi erlatiboa ondoko uhin-luzeretarako: 1 mm, 1 cm eta 1 m. Zein
luzeratarako izango dira berdinak gai biak? Uraren gainazal-tentsioa 7 x 10 -2 Nm-1
ingurukoa da.
5.- Demagun bide bakarreko errepidean higitzen ari den auto-ilara baten dinamikaren
problema. Problema hori aztertzeko era bat, auto-ilarak mihiztaturiko oszilagailutalde baten antzera jokatzen duela onartzea da. Nola plantea daiteke problema hori
modu egokian? (Hipotesi desberdinak erabili).
6.- Altzairuzko habeak luzetarako uhinak transmititzen ditu, beraren mutur bati
mihiztaturiko osziladorearen bidez. Habearen diametroa 4 mm-takoa da oszilazioen
anplitudea 0,1 mm-takoa, eta maiztasuna 10 Hz-takoa. Kalkula bitez:
a) Habean barrena hedatzen diren uhinen ekuazioa.
b) Bolumen-unitateko energia.
c) Habearen edozein sekziotako batezbesteko energi fluxua, denbora-unitatean.
d) Osziladorea lanean jartzeko behar den potentzia.
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Uhinen hedapena bi eta hiru dimentsiotan

7.- 0.2 mm-tako diametrodun altzairuzko haria 200 N-etako tentsiopean dago. Kalkula
bedi harian barrena gerta daitezkeen zeharkako uhinen hedatze-abiadura.
8.- Habe batetako flexio-uhin harmoniko baten fase-abiadura

-\li + 27 47r2k2

'''

da, non v=-\IYIp luzetarako uhinen fase-abiadura (Y delakoa Young-en modulua
eta p dentsitatea izanik), , uhin-luzera eta k habearen zeharkako sekzioaren biraketaerradioa (beraren zentrutik pasaturik eta habearen luzerazko ardatzarekiko
perpendikularra) diren.
a) Kalkula bedi flexio-uhinen talde-abiadura, fase-abiaduraren funtzioan
adierazirik.
b) Azter bedi sekzio zirkularra duen habearen kasua.
c) Lor bedi talde-abiadura, A, » 2irk denean.
Oharra: Flexio-uhina kargaturiko habean barrena doana da, hots, beraren luzera
guztian uniformeki banaturiko indarraren menpean dagoena, beraren pisua kasu.
9.- R erradioko sekzio zirkularra duen habea, okertu egin da beraren ardatzarekiko
aplikaturiko indar-momentuaren ondorioz. x abszisako puntuan tortsio-angelua 0
bada, froga bedi ezen indar-momentua

r = —1 AGR2 Hde )
2
dx
dela, non A = irR2 zeharkako sekzioaren azalera den eta G tortsio-modulua.
Aurreko emaitza erabiliz, froga bedi ezen, habe batetan zehar hedatzen ari den
tortsio-uhinaren kasuan, hedatze-abiadura -,IGlp dela.
Oharra: Kontsidera bedi dx lodieradun zatia, eta kontutan har, zati horren gaineko
indar-momentua (dzi dx)dx dela.
10.- Froga daitekeenez, uhin esferiko isotropoak

d2 (riy) = 2 a2(rilf)
dt2v dr2
ekuazio diferentziala betetzen du. Froga bedi ekuazio horren soluzioa
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1

ig = – f (r + vt)

r

dela.
11.- Froga bedi r erradioaren alderantzizko proportzionaltasunez motelduz doan
anplitudea duten uhin harmonikoek, simetria esferikoa duen uhin baten uhinekuazioa betetzen dutela.
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19. gaia
Soinua

Soinu izenaz ezaguna den uhin-fenomenoa, airean (edo beste ingurune batetan)
hedatzen den luzetarako uhina da, non ingurunearen mihiztadura sortzen duen indarra,
airearen presioa den. Azken batez, presioaren oszilazio lokalak ditugu, batetik bestera
hedatzen direnak. Airea oso konprimagarria denez, presio-aldaketa horiek dentsitatearen
aldaketak sorterazten dituzte eta, bestela esanda, soinu-uhinaren ondorioz dentsitate
lokalaren gorabeherak sortzen dira, dentsitatearen oszilazio horiek hedatuz doazelarik.
Nolanahi ere, esan behar da ezen dentsitatearen aldaketa horiek oso txikiak direla, eta oso
soinu bortitzen kasuan ere 1%-eko neurrira iristen ez direla.
Gai honetan soinuarekin zerikusirik duten magnitude batzuren azterketa egingo dugu,
kasu unidimentsional batetako presio-uhinen azterketa matematikotik abiaturik. Dena den,
soinuaren azterketa pertsonen entzumenaz ere loturik ageri zaigu, alegia, pertsonek
soinuaren eraginez dituzten zentzazioekin. Kasu horretan zer esanik ez, soinua ikuspuntu
fisiologikotik eta psikologikotik aztertu beharko genuke, baina ez da hori liburu honetan
dugun helburua, ikuspuntu fisikoan geratzen saiatuko garelarik. Edozertara, musikaren
fisikaz ere zenbait ideia azalduko ditugu, ultrasoinuen aipamenarekin amaitzeko.
19.1. SOINU-UHINAK
Orokorki, soinu-uhinak (uhin akustikoak ere deritze) ingurune elastiko batetan hedatzen
diren anplitude txikiko oszilazio mekanikoak dira. Soinu hitza entzumenarekin loturik
erabili ohi dugunez, azken batez, airearen bidez heltzen dira belarrietara, aireak presioaren
gorabehera txikietan linealki jokatzen duelarik. Zer esanik ez, ingurune desberdinetan
soinu-uhinek izango duten hedapen-abiadurak, ingurunearen elastikotasun-faktorearen
menpekotasuna izango du, ondorioz ingurune desberdinetan abiadura desberdinak
agertuko direlarik. Soinuaren hedapenari dagokion ekuazio diferentziala lehenago
ikusitako uhin-ekuazioa dela ikusteko, adibide batetik abiatuko gara, bertan abiadurak
ingurunearen ezaugarriekin duen erlazioa ageriko zaigularik.
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19.1.1. Presio-uhinak gas-zutabe batetan.
Demagun hodi zilindriko luzea dugula, gasez beterik, 19.1. irudian ikus daitekeen
modura, eta gas horretan hodiaren ardatzaren norabidean hedatuko diren soinu-uhinak
aztertuko ditugu. Hodiaren zeharkako azalera —A— txikia dela joko dugu eta x ardatzaren
norabidean dauden fluktuazioak aztertuko ditugu soilik, horrela uhin unidimentsionalen
kasura murriztuko garelarik.
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19.1. irudia. Presio-uhinen sorrera gas-zutabe batetan. a) Orekan. b)
Edozein posiziotan. c) Oreka-posizioan A eta A' gainazalen artean
zegoen gasa, desplazaturik (x-Fvf posiziora) eta zabaldurik (dx÷dly)
dago presio-uhinaren kausaz. Oso exageraturik daude
desplazamenduak.

Oreka-egoeran hodiko gasaren presioaren eta dentsitatearen balioak p o eta po direla
joko dugu, eta balio hauek puntu guztietan berdinak direla. Perturbazio baten kausaz
gasaren presioa aldatzen bada, gas-bolumen txikiak higitu egingo dira. Azter dezagun
orekan x eta dx tartean dagoen gasaren higidura. Presio ez-uniformearen eraginez, A
gainazalak tV desplazamendua —izatez ty(x,t)— du eta A ' gainazalak, + dyf Aldi
berean, gasaren konprimagarritasunaren kausaz, Adx gasaren bolumena A(dx + dyf)
izatera pasatzen denez, dentsitatea ere aldatu behar da, orain p balio duelarik. Masaren
kontserbazioa bete behar denez,
po Adx

= pA(dx + dtg),

(19 -1)

edo, bestela idatziz,
Po
P = a, •
1+ sr
dx

(19-2)
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Soinu-uhinen kasuan avi dx oso txikia izaten da eta orduan ondoko hurbilketa egin
dezakegu,
atif)
P=

(19 - 3)

dx

edota,
(19 - 4)

P — Po = —Po —

dx •

Bestalde, gasaren presioa dentsitatearen funtzioaz ipin daiteke egoera-ekuazioaren bidez,
hots,
(19 - 5)

p = f(P),

eta presioaren oszilazioak txikiak direla eta orekako presioaren ingurukoak direla kontutan
hartuz, azken adierazpena Taylor-en garapenaren eran jar dezakegLh hau da,
r dp \
P = Po +

Po)

1

c1219

--clp io +2 (19—P° )2 ,c1,92

+..

(19 - 6)

io

Dentsitatearen aldaketa erlatiboak oso txikiak direla dakigunez, hurbilketa modura
lehenengo ordenako gaia baino ez dugu kontutan izango, hots,
( dp\
P = Po + (13 Po)

(19 -7)

Bigarren partean ageri den osagai honi,

k = po

dp\

(19 - 8)

^dPio

gasaren bolumeneko elastikotasun-modulua deritzo eta, bistakoa denez, gasaren egoeraekuaziotik lortzen da zuzenki. Beraren bidez gasari dagokion Hooke-re legea idatz
daiteke,

p=Po+

kP— Po
Po

(19 - 9)
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presio-uhinei dagokienez. Eta lehenagoko (19-4) adierazpena erabiliz,

P = Po k

d
dx

(19-10)

Erlazio honek edozein puntutako presioa beraren deformazioaz lotzen digu. Dena den, ez
dugu ahantzi behar, puntuko deformazio hori denborarekin aldakorra dela, vf(x,t), eta
soinu-uhina deformazio (`elastiko') horren hedapentzat identifika dezakegula. Beraz,
deformazioaren denborarekiko aldaketa aztertu beharko dugu, yi aldagaiaren
denborarekiko eta espazioarekiko aldaketa diferentzialak ekuazio bakarrean lotzeko,
uhinaren ekuazioan, hain zuzen. Horretarako, Adx gas-elementuaren higidura arautzen
duen Newton-en legea aplikatu beharko dugu. Elementu horren gainean eragiten duten
indarrak, mugatzen duten zeharkako gainazalen gaineko presioen ondorioak dira, hots,
indar erresultantea
dF = pA– p' A = –Adp

(19-11)

izango da, eta azelerazioa d2 tgldt 2 denez,

–Adp =,
dt2

(19-12)

alegia, Newton-en legea honelaxe geratuko zaigu:
dp=
dx

Po

dt2

•

(19-13)

Jarraian ekuazio hau (19-10)-rekin bateratzea baino ez zaigu falta. Horretarako (19-10)
deribatuz,
dp

k tif
dx2 •

dx

(19-14)

Azken bien konparaketaz,

az

_ po

dx 2k dt2

(19 -15)

uhin-ekuazioa lor dezakegu, lehenago 16. gaian lortutakoaren antzekoa. (16-34)
adierazpenarekin konparatuz, gaseko desplazamendu-uhinen abiadura
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(19 -16)

V=
Po

dela ikus dezakegu. Materiaren desplazamendua uhina hedatzen deneko norabide
berean gertatzen denez, soinuarekin loturiko desplazamendu-uhinak luzetarakoak direla
esan dezakegu.
Dena den, uhin-fenomenoa aztertzean, desplazamendua ez da kontutan har dezakegun
magnitude bakarra. Horretaz gainera, presioaren –

p(x,t)– edo dentsitatearen –p(x,t)–

fluktuazio espazio-denboralak aztertzean ere, uhin-ekuazioa betetzen dutela ikus
dezakegu. Kasurako, kontsidera ditzagun presio-uhinak. (19-10) adierazpenetik,

aV _
dx

P

Po

k

(19 -17)

dela gogoan izanez, eta (19-15) x aldagaiarekiko deribatuz,
1 d2 tyl _ o

d2

dx dx2 v2 dt2 j—

(19-18)

Erregularitate-baldintzak betetzen direla jorik, azken hau honelaxe idatzirik,

d2 ( dyt
= 0,
v2 dt2 dx

dvi) 1

dx2 dx

(19-19)

ondoko ekuazioa lor dezakegu,

d2 p1
= d2p
dx2dt2

(19 - 20)

hots, presioak ere uhin-ekuazioa betetzen du, desplazamendu-uhinek duten abiadura
berberaz. Beraz, soinua, azken batez, airean hedatzen den presio-uhina baino ez da.
Bestalde, presioak ez du norabide konkreturik atxekirik, puntuan hartzen den edozein
gainazalaren perpendikularra delarik. Izatez, eskalare bat da eta, horregatik presioen
eremuari dagokion uhina, uhin eskalarra da.
Bukatzeko, diogun ezen presioari buruz eginiko oharrak dentsitatearen kasurako ere
zabal ditzakegula, horretarako (19-17) erabili ordez (19-4) adierazpenetik atera daitekeen

dIV _
dx

P Po

po

(19-21)
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adierazpena erabilirik. Antzeko kalkuluak eginik, ondoko uhin-ekuazioa lor daiteke,
p 1 d2p
dx 2

(19 - 22)

V2 dt2

Alegia, soinuarekin batera dentsitate-uhina ere kontsidera dezakegu, zeina, presioarekin
gertatzen den modura, eskalarra den. Labur esanda, airean hedatzen den soinua
desplazamendu-uhina, presio-uhina edo dentsitate-uhina dela esan dezakegu.

19.1.2. Soinuaren abiadura.
Lehenago presioaren eta dentsitatearen arteko erlazioa ematean –(19-5)–, ez dugu
inolako oharrik egin, gasean soinuaren uhinaren perturbazioak gertatzen direneko
baldintzetaz. Orain, prozesu adiabatikoa dela esango dugu, alegia, gasaren bolumenelementuen arteko bero-trukerik gabea. Baldintza adiabatikoetan (19-5) adierazpena era
honetan azal daiteke,
p = Cp Y ,

(19- 23)

non ydelakoa gas bakoitzaren ezaugarria den konstante bat den (adibidez, gas diatomiko
askoren kasuan y 1,4 da). Ondorioz,
dp
dp
k = po

y

cp7-1,

( dp
dp )0

= Y CPo Y = Y Po,

(19 - 24)
(19 - 25)

eta soinu-uhinen abiadura

v

Y Po

(19 - 26)

Po

eran adierazi ahal izango da. Azken adierazpen honek abiadura gasaren tenperaturaren
funtzioan ipintzeko bidea eskainiko digu, zeren, gasen egoera-ekuazioa honelaxe eman
dezakegula kontutan hartuz,
pV = nRT,

zenbait aldaketa eginez,

(19 - 27)
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p

V

n

=— RT,

(19 - 28)

m m
RT
P=P—,

(19 - 29)

non p = m/V dentsitatea eta M = m/n gasaren mol baten masa diren. Azken balio hau
(19-26)-ra eramanez,
RT
v= y — =a-\ff,

(19 -30)

non a \IyRIM delakoa gasari dagokio konstante bat den. Airearen kasuan
v= 20,055Vtm/s,

(19-31)

tenperatura Kelvin gradutan eman behar delarik. Balio hau oso ondo egokitzen da,
experimentalki lortzen diren neurketekin, tenperatura-tarte zabalean. 19.1. Taulan zenbait
materialetan (eta tenperaturatan) soinuak duen abiadura ageri da.
19.1. taula
Soinuaren abiadura zenbait materialetan

Materiala

v

Airea (0°, 1 atm)

331 mis

Airea (20°, 1 atm)

344

Airea (100°, 1 atm)

386

Ur-lurruna (100°)

405

Helioa (0°, 1 atm)

965

Ura (distilatua)

1497

Ura (itsasokoa)

1531

Beruna

1230

Kobrea

3750

Aluminioa

5104

Burdina

5130

Beira

5000 ÷6000

Granitoa

6000

534

Aurreko taulan oso nabarmen ikus daitekeenez, soinuak likidoetan eta solidoetan duen
abiadura, airean duena baino askoz handiagoa da. Hori ez da harritzeko, airearen kasuko
mihiztadura beste kasuetan baino askoz motelagoa dela kontutan harturik.
19.2. SOINUAREN EZAUGARRIAK
Aurreko atalean aztertu dugunaren arauera soinua uhin fisikoa denez, neurtu egin daiteke
magnitude fisiko modura. Baina, oro har, praktikan gehiago ardura digute pertsonengan
sortzen dituen ondorio eta zentzazioek, eta hor akustika fisio-psikologikoaren arloan
sartuko gara. Dena den, zentzazio horiek izaera fisikoarekin lotzeko, hiru kontzeptu
erabili ohi dira, soinuaren ezaugarriak zehazteko, intentsitatea, tonua eta kalitate musikala
edo tinbrea, jarraian definituko ditugunak.
19.2.1. Intentsitatea, tonua eta tinbrea.
Soinuak sorterazten digun sendotasun edo energi zentzazioari intentsitatea deritzo, edo
zehatzago esateko, intentsitate fisiologikoa; zenbait kasutan soinuaren `bolumend ere
deritzo. Horren arauera soinuak ahulak edo gogorrak izango dira, soinu-uhinak daraman
intentsitate fisikoaren arauera, baina edozertara, orain mota subjektiboko intentsitateaz ari
gara, nahiz eta geroago intentsitate-mota desberdinen arteko erlazioez mintzatuko garen.
Pertsonen entzumen-organoak intentsitate-maila oso desberdinei erantzuteko gai dira.
1 kHz-etako maiztasunean, adibidez, uler dezakeen soinurik gogorrenaren eta
motelenaren energi fluxuen arteko erlazioa, 1013 ordenakoa da. Dena den, oro har,
entzumen-organo arruntak bere sentikortasunik handiena 3,5 kHz-etako soinuen kasuan
ageri du. Holako maiztasunean 10 -12 W/m 2 -tako energi fluxua entzungarria izan daiteke.
Kontu egin dezagun, hori sentikortasun harrigarria dela, zeren fluxu horrek, presiouhinetan dagoen presioaren fluktuazioa 10 -1° aldiz presio atmosferikoa dela esan nahi bait
du, eta desplazamendu-uhinetan, 10 -12 m -tako oszilazioa (airea batezbeste harturik,
noski). Hain ordena desberdinetako fluxuei erantzun ahal izateko, entzumenak portaera
logaritmikoa du, geroago azalduko dugunez.
Soinuaren maiztasunak entzumenean sortzen duen zentzazioari, tonua deritzo. Horren
arauera, soinua baxua (grabea) edo altua (zorrotza) dela esan ohi da. Entzumen arruntetan
entzungarria den maiztasunik txikiena 16+25 Hz tartean dago. Maiztasunik handiena
aldatu egiten da pertsonen adinarekin. Nerabezaroan 20 kHz-etaraino irits daiteke zenbait
kasutan, eta berrogei urtetik gorakoen artean arraroa da 12 kHz-etatik goragoko soinurik
entzun ahal izatea. Aipatutako hori zemolako soinua den ulertzeko, diogun ezen pianoaren
notarik altuenaren maiztasuna 3,5 kHz-etakoa dela. Nolanahi ere, zenbait ohar egin
daitezke maiztasun entzungarri altuenari buruz. Batetik, pertsona bat soinu edo zarata
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gogorren eraginpean luzaro egotean, zorroztasun hori moteldu egiten dela, alegia,
entzumenaren zorroztasuna alferrik galdu egiten dela. Alferrikalpen hori oso nabari da
rock taldeetako musikarien artean edota zarata-maila handietan diharduten langileen
kasuan. Bestalde, animaliek (txakurrek eta saguxarrek, kasurako) entzun ditzaketen
maiztasunak altuagoak izan daitezke.
Tonuaren zentzazio fisiologikoa ere logaritmikoa da, maiztasun desberdinetako bi
soinuen efektu musikala maiztasunen arteko zatidurak ematen digularik. Adibide modura,
diogun ezen oktaba batez banaturik dauden bi nota berdinen maiztasunen arteko erlazioak
2 balio duela. Hori dela eta, tonu entzungarrien zabaldura 10 oktabatakoa da gutxi
gorabehera, hots, 20÷20000 Hz tartekoa (2 10 1000).
Bestalde, nahiz eta intentsitate eta tonu berdina izan, bi soinuren zentzazioa oso
desberdina izan daiteke zein tresnatatik datorren arau. Kontzeptu hori adierazteko, kalitate
musikala edo tinbrea erabiltzen dugu, zeinak soinuak ordena diferentetako harmonikotan

duen egitura adieraziko digun, hots, geroago aipatuko dugun Fourier-en espektroarekin
lotuta dagoen. Tinbre desberdinari esker, adibidez, bi pertsonen ahotsak desberdin
ditzakegu. Musikariek, tinbrea dela eta, ardura handiz aztertzen dituzte tresna desberdinen
erresonantziak, eta horrexegatik dira hain preziatuak `Stradivarius' bibolin famatuak.

19.2.2. Soinuaren intentsitate fisikoa.
Aurreko gaietatik dakigunez, uhinen hedapenean energiaren hedapena ere gertatzen da.
Energiaren fluxua adierazteko, uhinaren intentsitate fisikoa definitzen da, berau azaleraunitatean eta denbora-unitatean hedapenaren norabidean batezbeste pasatzen den energia
izanik.
(16-88) adierazpenetik dakigunez,
2
1
I = —pvco,`A

2

(19 - 32)

da uhin harmonikoen kasuan, hots, soinuaren intentsitate fisikoa desplazamenduaren
anplitudearen karratuaren eta maiztasunaren karratuaren proportzionala da. Bestalde, uhin
esferikoen kasuan ikusi dugunez (ikus 18.2. atala), soinu-iturri puntuala badugu,
intentsitatea motelduz joango da distantziarekin,
1
oc —2

(19 - 33)

eran, hau da, intentsitatea iturriarekiko distantziaren karratuaren alderantziz proportzionala
izango da.
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Intentsitate fisikoa neurtzeko unitatea W/m 2 da. Baina praktikan soinuak pertsonengan
duen eragina neurtu nahi izaten dugunez, ez da hori unitaterik erabilgarriena, jarraian
ikusiko dugunez.

19.2.3. Soinuaren intentsitate-zentzazioa.
Egia esan, Fisikan ez dago inolako oinarrizko legerik, pertsonari soinuak sorterazten
dion intentsitate-zentzazioa eta intentsitate fisikoa erlazionatzen duenik. Hala ere,
experimentazioan oinarritutako emaitzen arauera, dirudienez, muga batzuren barnean,
Weber-Fechner-en lege psikofisiko orokorra aplika daiteke. Lege horrek dioenez,
`zentzazioak estimuluen intentsitatearen gehikuntza erlatiboaren proportzionalak dira' .
Idatz dezagun matematikoki lege hori. S zentzazio sonoroa izanik, eta I intentsitate
fisikoa, legeak dioenez,
dS dl
1

(19 - 34)

dI
dS = a—
I

(19 - 35)

S = alnI + S'

(19 - 36)

eta a proportzionaltasun-faktorea jarriz,

dugu, zeinaren integraziotik

lor dezakegun, non S' delakoa integrazio-konstantea den. Hauxe da, azken batez, WeberFechner-en legearen adierazpen matematikoa, zeinak entzumenaren portaera logaritmikoa
ageri digun. Pixka bat gehiago zehazteko, S' konstantearen balioa ondoko hitzarmenaren
arauera finkatuko dugu. Zentzazioa oraindik nulua izanik soinuak eduki dezakeen
intentsitate maximoa /, izanik,
0 = aln4 + S' ,

(19 - 37)

S'= –aln 1,,

(19 - 38)

eta balio hau (19-36) adierazpenean ordezkatuz,
I
S = aln—
Io

(19 - 39)
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/, intentsitateari atari-intentsitatea deritzo. Ohitura dago, logaritmo nepertarrak
erabiltzearen ordez, logaritmo hamartarrak erabiltzeko. Hortaz, konstantearen aldaketa
izango dugu soilik,
/
S = blog— .

(19 - 40)

/0

19.2. Taula
Zenbait soinuren intentsitateak
Soinua

Intentsitate fisikoa
(w/m2)

Intentsitate-maila
(dB)

Laborategiko
soinurik indartsuena

109

210

Tinpanoaren apurtura

106

160

10

130

Mingarritasun-ataria

1

120

Trumoia (indartsua)

101

110

10-3 4-1
10-2

90÷120

Erreakzio-motorea
(30 metrotara)

Rock taldea areto
itxian
Metroa (New York)
Mailu pneumatikoa

100
95÷105

Kamio astuna kalean

– 101-2
10-3

90

Kale-trafiko handia

10-5

70

Elkarrizketa arrunta

10-6

60

Hegazkin-barnean

10-7

50

Kale lasaia

10-8

40

Zurrumurrua

10-1°

20

Arnasketa arrunta

10-11

10

Entzumenaren ataria

2,5x10'

4

Azken adierazpen honetan oinarriturik, Bell unitatea definitu ohi da –Alexander
Graham Bell (1847-1922) asmalariaren ohorean–. Bell bat atari-intentsitatea baino hamar
aldiz handiagoa den intentsitateak (/ =

/o )

sortzen duen zentzazioa da (edo zentzazio horri

dagokion intentsitatea). Hots, S zentzazioa bell-etan emanik, b=1, eta
/

S = log—(bell unitatetan).

(19 - 41)
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Bell unitatea handi samarra denez, Akustikaren arloan dezibell (laburturik, dB) izeneko
unitatea erabiltzeko ohitura dago (1dB = 10 -1 Bell), eta unitate horietan,
S = 10log—, (dezibell unitatetan).

(19 - 42)

Io

S magnitudeari intentsitatearen zentzazioa edo intentsitate-maila deritzo. 19.2. taulan
zenbait soinu bereziri dagozkien intentsitate fisikoak (W/m 2 ) eta intentsitate-maila (dB)
daude adierazirik.
Ohar gisa esan behar da ezen atari-intentsitatea ez dela berbera maiztasun guztietan.
Hain zuzen, 19.2. irudian pertsonen entzumenari dagozkien bi atari-intentsitate ageri dira,
maiztasunaren arauera. Beheko ataria entzungarritasunari dagokio, hots, hortik
beherakoak ez dira entzuten; horregatik, entzungarritasunaren ataria deritzo. Goikoa
mingarritasunaren ataria da, hortik gorako intentsitateak mingarri gerta bait daitezke,
zenbait kasutan tinpano-mintza apurtzeko arriskua egonik.
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19.2. irudia. Giza entzumenaren intentsitate-tartea.

19.3. MUSIKAREN FISIKA
Lehenago soinuaren ezaugarrien artean tinbrea aipatzean, kalitate musikala ere deritzola
esan dugu. Zertan datza kalitate hori, soinu bat musika izatera pasa erazten duena?
Ideia nolabait laburtzeko, musikatresnek soinuen aukera bat egiten dutela esan daiteke,
erresonantziaren bidez espektroko harmoniko batzu aukeraturik. Nota bat ematean, izatez,
oinarrizko harmonikoak markatuko digu tonua; adibidez, sokatresnaren kasuan lehenengo
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oszilazio-modua izango dena. Baina musikatresnak soinua erresonantziaren bidez
sendotzeko bidea izaten du; esate baterako, gitarra baten kasuan erresonantzi kutxa bat
dugu, eta beronek, formaren arauera, erresonantzia egokiak sortzen ditu zenbait
harmonikoren kasuan, ondorioz gitarraren soinu berezia sorturik. Musikaltasuna kontutan
harturik —zeina estetikaren arazoa den, hau da, gauza kulturala—, kalitate musikal bat edo
beste bilatuko da tresnen diseinuan. Dena den, argi dagoena hauxe da, alegia, soinuaren
tinbrea aztertzeko uhinen Fourier-en espektroa aztertu beharko dugula.
19.3.1. Musikatresnen espektro akustikoak.
Musikatresnek sortzen dituzten soinuen Fourier-en analisia eginez lortzen diren
espektroak, 19.3. irudian ageri direnen modukoak dira gehienetan, hots, oso gailur
markatuak dituzte harmonikoei dagozkien maiztasunetan. Nolanahi ere, tresna bakoitzak
bere espektro karakteristikoa du, nahiz eta notaren arauera beronen egitura zertxobait
aldatzen den.
Labur esanda, tresna bakoitzari bere zertasun berezia ematen diotenak, harmoniko
desberdinen anplitude erlatiboak dira. Adibidez, 19.3. irudian ikus daitekeenez, flautaren
kasuan oinarrizko harmonikoak du anplitude handiena, bigarrenak oso txikia duen
bitartean, eta hurrengo pare bat ere ageri dira motelki. Fagotaren kasuan, ostera, bigarren
eta hirugarren harmonikoek oinarrizkoak baino anplitude handiagoa dute.
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19.3. irudia. LA notari (440 Hz) dagozkion espektroak. a) Flautaren
kasuan. b) Fagotaren kasuan.

Espektro horietako gailurrak oso zorrotzak direnez, batzutan modu diskretuan
adierazten dira, barren diagramen bidez, harmonikoen anplitudeak soilik adierazirik.
19.4. irudian holako espektro sinplifikatuak ageri dira, sei tresna desberdini dagozkienak,
eta erreferentzia modura oinarrizko harmonikoa harturik, zeinaren anplitudeari 1 balioa
eman zaion.
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19.4. irudia. Zenbait musikatresnaren Fourier-en espektro akustiko
diskretuak. Argi desberdintzen dira tinbre desberdinak.

Atal honi amaiera emateko, tinbreari dagokionez, espektroak tresnaren informazio
guztia ez duela esan behar da, eta beste zenbait faktore ere eduki behar direla kontutan,
hala nola, notaren eraso-modua eta bukaera, noten iraupena laburra dela kontutan
harturik.
19.3. Taula
Eskala kromatikoa
Nota

Maiztasuna (Hz)

Do

261,7

Do#

277,1

Re

293,7

Re#

311,2

Mi

329,7

Fa

349,2

Fa#

370,0

Sol

392,0

Sol#

415,3

La

440,0

La#

466,2

Si

493,9

Soinua
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19.3.2. Eskala musikalak.
Nota musikalaren izaera markatzen duena, tonua da, oinarrizko maiztasuna azken
batez. Honen arauera eskala musikal desberdinak eraiki daitezke. Gaur egunean
Mendebaldeko kulturetan gehien erabiltzen dena, eskala kromatikoa deritzona da. Tonu
eta tonuerdiak kontutan hartuz, denetara 12 nota desberdin dira (nahiz zazpi izen nagusi),
batetik besterako maiztasun-aldaketa 2 1/2 delarik, denetara oktaba batetan maiztasuna bi
aldiz handiagotzen delarik. 19.3. taulan ageri dira nota desberdinei dagozkien
maiztasunak. Hurrengo oktabako notak taulako maiztasunak bikoiztuz lor daitezke.
Edozein kasutan, notak ez dira bakarka jotzen, elkarrekin batera baizik, akordeak
sorturik. Ea zeintzu nota-konbinaketak sortzen duten soinu musikal atsegin eta egokia, eta
zeintzuk ez, alegia, ea zeintzu diren kontsonanteak edo disonanteak, galde dezakegu. Hori
`harmonia' deritzon teoriaren barnean aztertu ohi da, eta hemen nahikoa dugu,
atsegintasun-maila maiztasunen erlazioarekin loturik dagoela esatearekin, nahiz eta zerbait
subjektibo eta kUltural ere ba den.
19.3.3. Zarata.
Musikaren oinarri fisikoen aipamenarekin bukatzeko, zarata izenaz ezaguna dena soinu
musikaletik desberdintzen duen ezaugarri nagusia aipatuko dugu. Noiz hartzen dugu
soinu bat zaratatzat? Honetaz ere eritzi desberdinak egon daitezke, baina, oro har, zarata
desatsegintasunaz lotzen da, batzutan bortitzegia delako (intentsitate handiegia), bestetan
bertan ez tonurik ez tinbrerik zehaztu ezin daitekeelako. Fisikan gehiago jotzen da azken
ezaugarri honen bidetik, esanez, zarata purua (`zarata zuria' ere deitua) maiztasunen
espektro karratuari dagokiona dela, hots, espektroan maiztasun entzungarri guztiak
anplitude berberaz ageri direnean, inolako gailurrik ez harmoniko berezirik gabe. Bistakoa
denez, zarata eta musikatresnen espektro akustikoak oso kontzeptu desberdinak dira,
elkarri kontrajarriak.
19.4. ULTRASOINUAK.
Pertsonek duten soinuaren pertzepzioa 20÷20000 Hz tarteko maiztasunean gertatzen da
soilik. Hortik gora edo beherako uhin elastikoei soinu deitu arren, soinu hori ez da
entzungarria. 20 Hz baino beheragokoei, infrasoinuak deritze. 20000 Hz baino
handiagoko maiztasuneko uhin elastikoei ultrasoinuak deritze.
Ultrasoinuen azterketak interes tekniko-praktikoa du, besteren artean ondoko
arrazoiengatik. Batetik, energia maiztasunaren karratuaren proportzionala dela kontutan
edukirik –ikus (19-32) adierazpena–, ultrasoinuen bidez energia handia erradia daiteke.
Bestetik, maiztasun handikoak izanik, uhin-luzera txikikoak dira ultrasoinuak, eta horri
esker, sakabanaketa txikiz zuzen daitezke norabide batetan, era horretan energia hobeki
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kontzentratuz, 19.5. irudian ikus daitekeenez. Ultrasoinuak hobeto zuzendurik egongo
dira uhin-luzera zenbat eta txikiagoa izan eta soinu-iturriaren diametroa handiagoa.
Adibidez, uretan 1000 Hz-tako soinuaren kasuan norabide batetan zuzentzeko 10 m-tako
diametrodun iturria behar bada, 40000 Hz-tako ultrasoinuaren kasuan nahikoa da 26 cmtako iturri bat energiaren 90%-a 10°-tako kono batetan kontzentra dadin.

a
I
Iturria

19.5. irudia. Ultrasoinuen sorta baten intentsitatearen aldaketa
igorpen-norabidearen inguruan.

Ultrasoinuek erabilpen handia dute teknika eta zientzian. Holako batzu aipatzearren,
diogun Hidrografian erabiltzen direla, itsasoan sondeoak egiteko, kostatiko distantziak
kalkulatzeko, arrain-sardak lokalizatzeko,.., Kimikan, zenbait erreakzioren abiadura
bizkortzeko, molekula polimerizatuak apurtzeko,.., Biologian, odoleko globulu gorriak
deusezteko, masaia kitzikagarriak sortzeko,.., Industrian, materialen akatsak
aurkitzeko,.., Medikuntzan, tumore zerebralak detektatzeko,..
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19.5. ARIKETAK
1.- Froga bedi aire-zutabearen bibrazioen uhin-ekuazioa ondokoa dela
d2yr_paz yr
dx2k dt2
non ty oreka posizioarekiko desplazamendua, p dentsitate maximoa eta k
bolumeneko elastikotasun-modulua diren.
2.- Aire-zutabetako bibrazioen kasuan, froga bedi ondokoa:
a) Mutur irekiak presio-aldaketa nuluaren baldintza adierazten du oszilazioan.
Beraz, aire-higidura maximoa dagoeneko tokia (antinodoa).
b) Mutur itxiak higidura nuluko tokiak dira (nodoak); beraz, presio-aldaketa
maximodunak.
3.- Gela batek harlauzaturiko bi horma ditu, elkarren parean. Beste hormak, zolua eta
sabaia soinua iragazten duen materialaz estalirik daude. Gela hori akustikoki
erresonatzailea deneko maiztasunik baxuena 50 Hz-takoa da.
a) Gelan bi beheko moduak soilik kitzikatzen dituen soinu konplexua sortu da,
modu bakoitzaren anplitude maximoa, t = 0 denean gertatu delarik. Egin bedi
modu bakoitzaren kasuan, desplazamendu-eitearen eskema x delakoaren
funtzioan t = 0 s, t = 1/200 s eta t = 1/100 s aldiuneetan.
b) Aireko hauts-partikulen desplazamendu maximoa (posizio bakoitzean aldiune
berean derrigorrez gertatzen ez delarik) hormen arteko puntu desberdinetan,
ondokoa dela aurkitu da
x

vmax

L/4

+10

L/2

+10

3L/ 4

—10

Zeintzu dira modu desberdinen anplitudeak?
4.- Entzun daitekeen soinurik argienak 2 . 10-5 Nm -2 inguruko presio-anplitudea du, eta
minik eragin gabe entzun daitekeen bortitzenak, 28 Nm -2 -takoa. Kasu bakoitzerako
lor bitez soinuaren intentsitatea (Wm -2 eta dB-etan) eta oszilazioen anplitudea,
maiztasuna 500 Hz-takoa bada.
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Kalkuluak egiteko, suposa bedi airearen dentsitatea 1.29 kg • m -3 dela, eta soinuaren
abiadura, 345 m/s .
5.- Zenbat aldatzen da soinu-uhin baten intentsitatea presio-anplitudea bikoiztean?
Zenbat aldatu beharko litzateke presio-anplitudea, intentsitatea 10 aldiz handiagoa
izan zedin?
6.- Adieraz bedi dezibeletan bi soinu-uhinen intentsitate-mailen arteko diferentzia, baldin
a) Uhin baten intentsitatea bestearen intentsitatearen bikoitza bada.
b) Uhin baten presio-anplitudea bestearen presio-anplitudearen bikoitza bada.
7.- Kalkula bedi soinuaren hedatze-abiadura hidrogenoaren, nitrogenoaren eta
oxigenoaren kasuetan, 0°-tan. Har bedi = 1.40 hiru kasuetan (p = C pr).
8.- Kalkula bedi soinuaren abiadura-aldaketa airearen tenperaturaren aldaketaren
unitateko, T = 27° denean.
9.- Soinu-uhin harmoniko plano batek, airean, 20°C-tan eta presio normalean, 500 Hztako maiztasuna eta 10 -8 m-tako anplitudea du.
a) Idatz bedi desplazamendu-uhina deskribatzen duen adierazpena.
b) Irudika bedi desplazamendu-uhina t = 0 aldiunean, uhin-luzera gutxi
batzutarako.
c) Idatz bedi presio-uhina deskribatzen duen adierazpena.
d) Irudika bedi t = 0 aldiunerako presio-uhina, uhin-luzera gutxi batzutarako,
eta konpara bedi b) atalean egindako grafikoarekin.
e) Adieraz bedi dezibeletan uhin horren intentsitate-maila.
10.- Bi soinu-uhinek, batek airetan eta besteak uretan, intentsitate berbera dute.
a) Zein da uhin-anplitudeen arteko erlazioa uretan eta airetan?
b) Zein izango litzateke beraien intentsitateen arteko erlazioa, presio-uhinen
anplitudeak berdinak balira?

Fluidoen Mekanikaren oinarriak
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20. gaia
Fluidoen Mekanikaren oinarriak

Fluidoen Dinamikan fluidoen jarioa aztertzen da, bertan efektu mekanikoak, termikoak
eta bestelakoak kontutan hartzen direlarik. Mota desberdinetako fenomenoak aztertzen
dira, hala nola, atmosferako airearena eta itsasoetako urarena, hegazkin, itsasuntzi eta
auto baten inguruko jarioak, mota desberdinetako turbinak, sistema pneumatikoak eta
hidraulikoak, hirietako uren banaketa, odolaren zirkulazioa, talka-uhinak eta soinuuhinak,...
Fluidoen Mekanika edo Fluidoen Dinamika izenak erabili ordez, bestelako izenak ere
erabili izan dira kasu espezifikoetan, adibidez, Hidrodinamika, urarekin loturiko kasuetan
(izen hau Bernouilli-k erabili zuen lehenengo aldiz XVIII. mendean), edota Gasen
Dinamika eta bertako kasu bereziak diren Aerodinamika (hegazkin eta autoen kasuetan)
eta Meteorologia (atmosferako fenomenoak aztertzean). Bestalde, aparteko aipamena
merezi du Magnetohidrodinamikak, bertan guztiz ionizaturik dagoen materiaren azterketa
egiten delarik, Plasmen Fisika alegia.
20.1. INGURUNE JARRAIEN MEKANIKA
Fluidoen Mekanika aztertzean, gehienetan, hurbilketa bat egin ohi da, ondoko
baldintzetan oinarritzen dena:
- Jariatzen ari den fluidoa ingurune jarraia dela jotzen da. Halaber, osagai bakarrekoa
dela eta homogenoa.
- Molekula indibidualen higidura ez da kontutan hartzen. Ostera,fluidoaren partikula
esaten denean, molekula-pilo batez osoturik dagoela jo ohi da eta denetara, bertan
gertatzen diren gorabehera estatistikoak arbuiatu egiten dira.
- Fenomenoak ikuspuntu makroskopikoaz aztertzen dira, Newton-en Mekanikaren
legeak erabilirik.
Ez da ahantzi behar, gehienetan hurbilketa hau erabiltzen dela, baina kontuz ibili behar
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dela hurbilketa hori desegokia izan daitekeen kasu berezietan. Adibidez, gas baten kasuan
(airearen kasuan esate baterako), molekulen batezbesteko ibilbide askea 9.7x 10 5 mm
ingurukoa da baldintza normaletan eta (1x10-' mrri)3 tamainako kubo batetan 2.7x107
molekula daude. Beraz, aztertzen ari garen problemako eskala linealak hori baino askoz
handiagoak badira –ohizkoa den bezala–, ingurune jarraiaren hurbilketa oso ona izango
da. Baina kontrara, Lurraren gaineko oso altuera handitan, atmosferako partikulen
ibilbide askea satelite artifizialen tamainarekin konparagarria izan daiteke, eta orduan
hurbilketa makroskopikoak ez du balio. Bestalde, likidoen kasu praktikoetan ingurune
jarraien hurbilketa oso egokia da.
2 0 . 2 . FLUIDOEN PROPIETATE FISIKOAK.
FLUXUA DESKRIBATZEKO ALDAGAIAK ETA BERORIEK
LOTZEN DITUZTEN EKUAZIOAK
Solidoen eta fluidoen arteko desberdintasuna, indarren eraginpean jasaten dituzten
konportamolde deformagarrietan ageri da nabarien. Solidoek deformazio mugatu bat
pairatzen dute indarra tangentzialki aplikatzean, eta ondoren, indarra desagertzean, kasu
batzutan hasierako forma berreskuratzen da, orduan solidoak elastikoak direla esaten
delarik, eta beste batzutan, zerbait berreskuratu baina deformazioren bat iraunkorki
geratzen da, orduan plastikoak direla esanik. Edozertara, deformazioa mugatua da
solidoen kasuan, solidoa apurtzen ez bada bederen. Ostera, indar iraunkorraren
eraginpean, fluidoak mugarik gabe deformatzen dira etengabe, indarra oso ahula izan
arren ere; hain zuzen, fluidoen kasuanfluxua edo jariapena gertatzen da.
Fluidoen artean bestelako sailkapenak egin daitezke, arruntena expantsio fenomenoan
oinarritutakoa delarik, zeinaren arauera likidoak eta gasak definitzen diren. Grabitatearen
indarraren eraginpean likido bat ontzi batetara isurtzean, ontziaren behekaldea betetzen du
eta goikaldea banaketazko gainazal horizontal askearekin geratzen da mugaturik. Gasak,
ordea, har dezakeen espazio osoa hartzen du, ontzi itxiaren kasuan bolumen osoa beterik
adibidez, banaketazko inolako gainazal horizontalik sortu gabe. Dena den, aurreko atalean
esan dugunaren arauera, edozein kasutan, osagaia bakarreko fluidoak aztertuko ditugu.
Expantsioaren fenomenoa oso loturik dago konprimagarritasunarekin. Hain zuzen,
konprimagarritasuna fluidoak bolumen-aldaketa jasateko jartzen duen erresistentziarekin
loturik dago. Likidoek oso konprimagarritasun txikia dute, eta gasek oso handia.
Behin fluidoak zer diren zehaztu ondoren, goazen orain beraien propietate fisiko
neurgarriak aztertzera. Ingurune jarraiaren eredua onargarria dela suposaturik, fluidoaren
oinarrizko partikulari' dagokion bolumena dV izanik eta partikularen masa dM , bi
magnitude horiek p dentsitatearen bidez lot ditzakegu:
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dM = pdV.

(20 -1)

Dentsitatea oso erabilgarria gertatuko zaigu aldagai modura, puntu bakoitzeko bolumenunitateko masa emango bait digu. Fluidoa jariatzen ari delarik,

p

horrek balio desberdina

eduki dezake puntu eta aldiune desberdinetan. Beraz,
p = p(r,,t),

(20 - 2)

eran adierazi ahal izango dugu, geroago beraren eboluzioa aztertu ahal izateko. Bestalde,
ingurune jarraiaren ereduan dihardugunez, funtzio hori jarraiki deribagarria dela onartuko
dugu, fluido beraren barnean. Zer esanik ez, desjarraitasun-gainazalak ager daitezke, hala
nola, bi fluido nahastezinen arteko banaketazkoak. Horretaz gainera, erraz uler
dezakegunez, askoz errazago alda daiteke gas baten dentsitatea likido batena baino. Dena
den, zenbait problema konkretutan dentsitatea ez da ia aldatzen puntu batetatik bestetara,
eta orduanflwcu konprimaezina dugula esango dugu. Dentsitate-aldaketak handiak edota
kontutan hartu beharrekoak direnean, fluxu konprimagarria aztertzen ari garela esango
dugu.
Ikuspuntu mekanikotik, masaren banaketa espaziala ezagutu ondoren, dinamikaren
arloan, zeintzu indar eragiten ari diren ezagutzea komeni zaigu. Arazoa honetan datza,
alegia, nola eman beharko ditugun fluidoaren partikula baten gainean eragiten ari diren
barne- eta kanpo-indarrak. Ingurune jarraien kasuan bezala, izatez, barne-indarrak
adierazteko esfortzuen tentsorea eman beharko dugu, baina goazen horren azalpena
pausoka egitera.
Pausagunean dagoen fluidoaren puntu bat harturik eta bertan gainazal laun
infinitesimal bat kontsideraturik, beraren gainean indar normal batek eragin dezake soilik,
zeren bestela, fluidoaren izaeraren definiziotik bertatik, indar tangentzialik balego, ez bait
litzateke pausagunerik izango. Gainera, indar nomal horrek konpresiozkoa izan beharko
du, fluidoen izaeragatik beragatik tentsiozkoa izateak zentzurik ez bait du. Azaleraunitateko konpresiozko indar normalari presioa deritzo (edo presio hidrostatikoa, zenbait
kasutan). Beraz, egoera estatikoan ez dago indar tangentzialik, baina fluidoa higitzen ari
denean, orduan indar tangentzialak ageri dira, eta horiek erlazionaturik daude fluidoaren
barne-igurtzimenduarekin, fluidoaren biskositatea deritzon propietatea dela medio.
Ebakidura-tentsioa 2 sinboloaren bidez adieraziko dugu, fluidoaren partikularen gainazal
laun batetako azalera-unitatean egiten den indar tangentziala adierazten digularik. Esan
dugunez, ebakidura-tentsio hori fluidoaren izaera adierazten digun propietate batekin
erlazionaturik dago, zeinari fluidoaren biskositate dinamikoa deritzon eta ,u sinboloarekin
adierazten den.
Biskositate dinamilcoaren arauera eta propietate horrek beste magnitude batzurekin
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dituen erlazioen arauera, fluidoak sailkatu egin daitezke multzo desberdinetan. Multzo
horien artean oso interesgarria dafluido newtondarrak deritzenena, zeintzuen kasuan
U

(20 - 3)

T = -

erlazioa betetzen den, non U jariapenaren abiadura karakteristiko bat eta L luzera
karakteristiko bat diren, hots, U/L abiaduren gradiente bat izanik, eta

/1

biskositatea

konstantea delarik. Alegia, erlazio lineala dago ebakidura-tentsioaren eta abiaduragradientearen artean. Bestalde, fluido ez-newtondarren kasuan

T eta

U/L magnitudeen

artean dagoen erlazioa, ez da lineala eta aurrekoa baino konplexuagoa da.
Aurrekoa laburbildurik, kasu orokorrean edozein fluidoren partikularen gainean
eragiten ari diren indarrak kontsideratzean, batetik fluidoaren masaren gainean eragiten ari
direnak kontsideratu beharko dira, masa-indarrak deritzegunak, eta bestetik, fluidoaren
barneko edozein gainazaletan daragitenak, gainazal-indarrak, azken hauetan indar normal
eta tangentzialak kontutan izan beharko ditugularik. Gainazal-indar hauek desberdinak
izango dira aukeraturiko gainazalaren arauera, eta, ikusiko dugunez, izaera tentsoriala
duen magnitude baten bamean bildu ahal izango ditugu, zeinari esfortzuen tentsorea izena
emango diogun.
Dena den, praktikan, zenbait kasutan fluxua aztertzean, indar tangentzialak indar
normalak baino askoz ere txikiagoak direla dakusagu, eta lehenengo hurbilketan
biskositaterik ez baileukan kontsidera daiteke fluidoa. Kasu horretan barneigurtzimendurik gabekofluido ideala aztertzen ari garela esan dezakegu, eta horrelaxe egin
ohi da, kalkuluak biziki errazten direlarik. Bestalde, fluidoaren biskositatea dela eta,
fluidoaren partikulen atxekidura ere agertzen da, konkretuki fluidoa horma edo gainazal
solido batekiko kontaktuan dagoenean. Baina fluido idealen kasuan hori ere ez da
kontutan hartzen.
Azterketa mekanikoaz gainera, barne-igurtzimenduaren kausaz, maila makroskopikoan
fluidoaren termodinamika ere aztertu behar dugu. Hain zuzen, fluidoaren partikula
bakoitzari tenperatura bat atxeki ahal izango diogu, T , zeina presioarekin eta
dentsitatearekin lotuta egongo den (egoera-ekuazio baten bidez) eta posizio eta denboraren
funtzioa izango den,
T = T(r,t),

(20 - 4)

alegia. Aipaturiko egoera-ekuazioez zenbait ohar egin ditzakegu. Kasurako, ekuazio
horiek orekaren termodinamikaz lortuak izan ohi dira, baina fluidoen higidura aztertzen ari
garenez, bistakoa da horixe ez dela zehazki gure kasua. Dena den, praktikan ikusten
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denez, dentsitate oso txikiekin edota abiadura oso handiekin ez bagabiltza, orekaren
termodinamikako ekuazioen bidez lortzen den hurbilketa, oso ona izaten da gehienetan.
Horrelatan, bada, oraingo aipamena bere horretan utziko dugu.
Edozertara, arazo termodinamikoak ez dira horretan bukatzen, fluidoaren barnean
gertatzen den beroaren transferentzia kontutan hartu beharrekoa bait da. Berau, partikulen
artean eroankortasun-eran gertatzen da, Fourier-en legeari jarraituz,
q,

(20 - 5)

non q delakoa transferitutako beroa den eta 2, bero-transferentziaren koefizientea, zeina
fluidoaren propietatea den. Beroaren transferentzia lokal honekin batera, ikuspegi
globaletik ikusita eta fluidoaren higiduraren kausaz, konbekzioa gertatzen da. Dena den,
ba da beste kontzeptu bat beroaren transferentziarekin batera kontutan hartu behar dena,
eta horixe fluidoaren bero espezifikoa da, alegia, masa-unitatearen tenperatura gradu batez
igoteko behar den bero-kantitatea. Eta gasen kasuan, arazoa are gehiago korapilatzeko,
presio konstantepeko bero espezifikoa, cp, eta bolumen konstantepeko bero espezifikoa,
c„ kontsideratu behar ditugu.
Propietateen aipamenarekin amaitzeko, likidoek duten propietate berezi bat aipatuko
dugu, kabitazioa deritzona hain zuzen. Hori dela eta, likidoaren barnean bapore-burbuilak
sor daitezke fluxuaren parte batzutan, likidoaren bapore-presioa dela eta.
Laburbilduz, ingurune jarraiaren ereduan fluido baten fluxuaren deskribapenerako
ondoko aldagaiak erabili behar ditugu, beraietariko bakoitza puntuaren eta aldiunearen
funtzio delarik:
- fluidoaren partikularen abiadura, v(r,t).
- fluidoaren partikularen dentsitatea, p(r, t).
- fluidoaren partikularen gainean eragiten ari den esfortzuen tentsorea, P(r,t), zeina
hidrostatikaren kasuan presioaz, p(r,t), azal daitekeen eta kasu orokorrean

xy

—
P=

yx

"C

Cr yy

ZYZ

Tzy

azz

osagaien bidez.
- fluidoaren partikularen tenperatura, T(r,t).
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Esandako aldagaien arteko erlazioak eta fluidoaren barne-propietateak adierazirik,
ondoko magnitudeak ditugu:
- biskositate-koefizientea„u.
- beroaren transferentzi koefizientea,
- fluidoaren bero espezifikoa,

c,.

Arazoa are gehiago korapilatzeko, barne-izaera adierazten duten propietate horiek
tenperaturaren eta beste zenbait faktoreren arauera alda daitezkeela esan behar da.
Behin 2, cp, c, barne-propietateak ezagutu ondoren, gure arazoa, x, y, z, t espaziodenbora adierazten duten aldagaien funtzioan ematen diren v, p, p eta T aldagaiak eta
beraien eboluzioa zehazteko bidea eskainiko diguten ekuazioak finkatzean datza. Ekuazio
horiek Mekanika eta Termodinamikaren legeetatik lortuko ditugu eta honakoak izango
dira:
- Jarraitasunaren ekuazioa. Honek masaren kontserbazioaren printzipioa adierazten
du.
- Higidura-kantitatearen ekuazioa edo, beste hitz batzutan esanda, Newton-en
bigarren legea fluidoaren partikularen kasuan aplikaturikoa. Konkretuki, fluido
idealen kasuan aplikatzean lortzen diren ekuazioei, Euler-en ekuazioak deritze,
Euler-ek 1755. urtean lortuak izan bait ziren, eta fluido newtondarren kasuan
(biskositatea kontutan edukiz) lorturikoei, Navier-Stokes-en ekuazioak, lehenengo
aldiz Navier-ek (1822) eta Stokes-ek (1845) lortuak izan bait ziren.
- Energiaren ekuazioa, zeinean fluidoaren partikulari dagokion energiaren
kontserbazioaren printzipioa adierazten den. Atal honetan beroaren azterketa ere bil
dezakegu, nahiz eta honetaz hurrego puntuan ere hitz egin dezakegun.
- Egoera termodinamikoaren ekuazioa, zeinak egoera-aldagaien arteko erlazioa
adierazten duen. Adibidez, gas baten barruan p, p eta T ez dira elkarren
independenteak eta p = p(p,T) erako ekuazio batez loturik daude.
Denetara, ikus daitekeenez, aldagai ezezagunak zehazteko nahiko ekuazio ba dugu, eta
gainera beste batzu ere gehitu behar ditugu ekuazioak integratzerakoan, inguruneko mugabaldintzei eta higidurako hasierako baldintzei dagozkienak hain zuzen. Bestalde,
oinarrizko ekuazioak ez-linealak direla azpimarratu behar da eta horrek zailtasun
matematikoak ekarriko dizkigu.
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20.3. FLUIDOAREN HIGIDURAREN DESKRIPZIOA
Ingurune jarraiaren ereduan gaudela suposaturik, lehenengo pausoan fluidoaren partikula
baten higidura deskribatuko dugu. Partikulak kanpoko erreferentzi sistema batetan duen
posizioa (izatez beraren masa-zentruarena) adierazteko, r posizio-bektorea hartuko dugu,
eta beraren abiadura v(r, t) izango da. Abiaduren eremu bektoriala bi metodo desberdinez
adierazi ohi da.
Lehenengo metodoan partikulak higiduran zehar dituen posizio guztiak kontsidera
ditzakegu, horretarako denbora aldagaia parametro modura erabiliz eta modu horretan
partikularen ibilbidea lortuz. Ikus dezagun nola egin daitekeen hori matematikoki.
Abiadura delakoa posizio-bektorearen deribatua izanik,
dr
v = — = v(r,t),
dt

(20 - 6)

partikulen ibilbideak ondoko ekuazio diferentzialen integralak dira,
dx
= vx(x,y,z,t),
dt
dy
— = v (x,y,z,t),
Y
dt
dz
= vz(x,y,z,t),
dt
bertan t delakoa aldagai bat delarik (x, y, z diren modura).

20.1. irudia. Flu do baten partikularen ibilbidea, hasierako baldintzen
bidez.

(20 - 7a)
(20 - 7b)
(20 - 7c)
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Aurreko ekuazioak integratzean, hasierako baldintzak eman behar ditugu, adibidez,

t = to aldiunean aztertu nahi den partikularen posizioa emanik, r = r(to = ro . Hasierako
baldintza hauekin, t parametroaren bidez eman dezakegu partikularen posizioa edozein
aldiunetan,
r = r(t;r0 ),

(20 - 8)

r(to ;ro ) = ro .

(20 - 9)

ondokoa beterik, zer esanik ez:

Modu berean beste partikulen ibilbideak lor ditzakegu, ro aldatuz.
Bigarren metodoan, aldiune konkretu batetan fluidoaren partikula guztiek duten
higidura adierazi nahi da. Kasu honetan korronte-lerroak irudikatzen dira. Korrontelerroak kurba bereziak dira, puntu bakoitzeko korronte-lerroaren tangenteak bertako
puntuaren abiaduraren norabide berbera duelarik. Korronte-lerroei geziak gehitzen
zaizkie, higidura gertatzen deneko norantza agertzeko.

20.2. irudia. Aldiune batetako `argazkian' ageri diren korrontelerroalc. Puntu bakoitzeko abiaduraren tangenteak dira.

Beraz, korronte-lerroak ondoko sistema diferentzialaren integralak dira,
dx

dy

ux (x,y,z;t)

uy (x,y,z;t)

dz

uz(x,y,z;t)'

(20 -10)

non t aldagaiak balio finkoa duen, adierazi nahi den aldiuneari dagokiona. Horrexegatik,
orohar, aldiunea aldatzean korronte-lerroak ere aldatu egiten dira. Fluxua denborarekiko
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egonkorra denean ordea (alegia, edozein magnituderen kasuan denborarekiko deribatu
nulua dugunean), etengabe korronte-lerro berberak lortzen ditugu aldiune guztietan; kasu
honetan gainera, korronte-lerroak partikulen ibilbideak adierazten dituzte.
Aurreko deskribapen zinematikoa alde batetara utzi gabe, azterketa matematikoa
egiterakoan, fluxuari dagokionez, bi eratara bidera dezakegu. Nahiz eta metodo biak
Euler-ek XVIII. mendean sartu zituen, bi izen desberdin eman zaizkie praktikan.
Lehenengo eta behin deskripzio lagrangearra dugu. Partikula baten higidura aztertzen
da bertan, ibilbide osoa azterturik. Horretarako, partikula identifikatzeko, to aldiunean
duen ro bektorea erabiltzen da. Zer esanik ez, partikula guztiak antzerako moduan izenda
daitezke, ro aldatuz. Beraz, partikularen higiduraren irudia osoa izango da horrelako
partikula baten posizio-bektorea ezagutzean, alegia,
r = r(t; ro )

(20 - 11)

ezagutzean. Higidurari dagokionez, partikula guztien deskripzio lagrangearra edukirik,
higiduraren deskripzio osoa dugu. Dena den, deskripzio lagrangearrean abiaduraren
deskripzioan soilik gertatzen zaigu baliagarri, eta ez beste magnitudeen kasuan.
Bestetik fluxuaren deskripzio eulertarra dugu. Metodo honetan fluxuari dagozkion
magnitude guztiak (v, p, p, T,..) posizio-bektorearen eta denboraren funtzio modura
azaltzen dira, hau da,
f(r,t)

(20 -12)

eran. Deskripzio hau gehienetan egokiena izaten da. Hain zuzen ere, deskripzio
lagrangearrean ibilbide osoan zehar segitzen da partikula bakoitzaren higidura, baina
informazio hori ez da gehienetan baliagarria izaten. Deskripzio eulertarrean espazioko
puntu batetan kontzentra daiteke azterketa, nahiz eta aldiune desberdinetan bertako
magnitude eta propietateek balio desberdinak izan, baina horrela eginez mota
desberdinetako magnitudeen aldaketa denborala azter dezakegu eta, sarri, informazio hori
baliagarria gertatzen da.
Bestalde, higidurari soilik dagokionez, deskripzio lagrangearra ibilbideen
adierazpenarekin loturik dagoela esan dezakegu, deskripzio eulertarrean aldiune
bakoitzean korronte-lerroak adieraz ditzakegun bitartean, aldiunez aldatzean korronte-lerro
desberdinak eduki ditzakegularik.
Deskripzio lagrangearrean, partikula baten higidurari atxekita goazela, oso esangura
arrunt eta argia du posizio-bektorearen deribatu denboralak, hots,
dr
dt

v

(20 - 13)
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delakoak, partikularen abiadura izanik, noski. Hemen kontutan hartu behar da,
drd
—
dt = —
dt[r(t;r1

(20 - 14)

egin behar dela, r = r(t;ro ) delakoan denbora aldagai bakarra izanik, ro delakoa partikula
izendatzeko darabilgun parametroa bait da, hots, partikula bakarra aztertzean ro bakarra
bait da.
Deskripzio eulertarrean gauzak ardura handiagoz aztertu behar dira. Demagun, horrela
adieraziriko fluidoaren edozein magnitude dugula,
(20 -15)

F(x,y,z,t),

alegia, magnitude hori lau aldagairen funtzio modura daukagu emanda. Deribatu-mota
desberdinak egin ditzakegu. Denborarekiko deribatua egitean,
dF
dt

-9t
d [F(x,y,z,t)1,

(20 - 16)

F magnitudeak puntu konkretu batetan duen aldaketa adierazten da, hau da, aldaketa-tasa
lokala. Baina F magnitudearen aldaketa-tasa osoa ere lor dezakegu. Horretarako,
diferentzial osoa kalkula dezakegu lehenik,
dF =

dt

dt +

dF

dx

dx +

dF
dF
dy +
dz.
dy
dz

(20 -17)

Izatez, espazio-denborako bi punturen –(x, y, z ,t) eta (x + dx, y + dy, z + dz , t + dt)– arteko
aldakuntzari dagokio dF hori. Demagun bi puntu horiekfluidoaren partikula berberaren bi
aldiune desberdini dagozkicla, alegia, fluidoaren partikula baten ibilbideko elkarren
alboko bi puntu direla, bien arteko tarte denborala dt izanik. Aurreko diferentzialetik
denborarekiko deribatu hau lortuko dugu,
dF dF
dt
dt

dr
dt'

(20 - 18)

non r bektorea r = r(t;r0 ) modura kontsidera dezakegun (deskripzio lagrangearrean
partikularen ibilbidea emanez), eta, ondorioz, (20-13) adierazpena kontutan hartuz,
honelaxe azaldu ahal izango dugu F-ren denborarekiko deribatu osoa,
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DF dF
dt + v • VF,
Dt

(20 -19)

deribatu hau partikulari bere higiduran segituz F-ren aldaketa aztertzean lortzen dena
izanik. Izaera hori azpimarratzeko, notazioan ere letra handiak erabili ditugu. Zenbait
liburutan deribatu honi deribatu partikularra deritzote (hemengo partikular adjektiboa
`partikuld hitzetik dator, fluidoaren partikulari bait dagokio, eta ez du `berezi'
esangurarik). Eragile modura adieraztean, honelaxe eman dezakegu,
— d
— + V • V,
Dt dt

(20 - 20)

eta deskripzio eulertarrean aldagai eskalar zein bektorialei (edo nahiago bada, berauen
osagai cartesiarrei) aplika dakieke.
Aurrekoak esanda, fluidoaren partikula baten azelerazioa nola azal daitekeen galde
dezakegu. Bistakoa denez, deskripzio lagrangearra badugu, aldagai bakarra denbora
izanik r = r(t;r0 ) dugularik, denborarekiko deribatua baino ez dugu, eta orduan,
lehenengo deribatua eginez,
d
— [r(t;r())1= v(t;ro),
dt

(20 - 21)

partikularen abiadura lortuko da, eta ondoren beronen deribatua eginez, azelerazioa
erdietsiko dugu, hots,
dt tv(t;ro l = a(t;r0).

(20 - 22)

Baina deskripzio eulertarrean, abiadura bera posizio eta denboraren funtzioan emanda
dator,
v = v(r,t),

(20 - 23)

eta partikula baten azelerazioa lortu nahi badugu, ibilbidean zehar jarraitu beharko diogu
partikulari, t aldiunetik t + dt aldiunera pasatzean partikula berberak duen abiaduraaldaketa kalkulatuz, alegia, abiaduraren deribatu partikularra eginez,
Dv dv
a = — = — +(v•V)v.
Dt at

(20 - 24)
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Beraz, deskripzio eulertarrean, abiadurak denborarekiko duen aldaketa lokala,
dv
—
dt

(20 - 25)

kontsideratzeaz gain, fluidoaren partikularen higiduraren kausaz gertaturiko
desplazamenduaz dagoen
(v.V)N7

(20 - 26)

aldaketa konbektiboa ere kontsideratu behar dugu.
Korronte-lerroen bidezko deskripziora itzulirik, puntu bakoitzetik korronte-lerro
bakarra pasatzen da gehienetan, holakoetan puntu erregularrak direla esaten delarik. Dena
den, puntu singularrak ere egon daitezke, kasurako, abiadura nulua denekoak. Holako
kasuetan, puntu singularretan korronte-lerroak zatitu, gurutzatu edo bildu egin daitezke,
kasu konkretuko baldintzen arauera, 20.3. irudian ikus daitekeenez.

20.3. irudia. Puntu singularren inguruko korronte-Ierroak.

20.4. irudia. Korronte-lerroen bidez definituriko korronte-gainazal
irekia(a) eta korronte-hodia (b).
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Bestalde, korronte-gainazalak defini daitezke, elkarren alboan dauden korronte-lerroen
bidez. Adibidez, edozein kurbatatik pasatzen diren korronte-lerro guztiak hartzean, holako
gainazal ireki bat defini dezakegu, eta kurba hori itxia bada, korronte-hodi bat defini
daiteke (ikus 20.4. irudia).
20.4. OZTOPO SOLIDO BATEN INGURUKO FLUXUA
Kasu askotan fluidoaren isurpena gertatzen deneko eskualdean solido iragazkaitza dago
(hegazkina airetan, untzia uretan, helizea, turbina, hodia,..). Fluidoa itsatsi egiten da
horman eta, ondorioz, solidoarekiko fluidoak duen abiaduraren balioak zerorantz jotzen
du inguru horretan. Jokamolde horren kausaz, solidotik oso hurbil dagoen eskualdean,
fluidoaren barne-marruskaduraren ondorioak oso garrantzizkoak dira. Eskualde horri
muga-geruza deritzo.

muga - geruza
41,

♦

aztarna
a)

b)

20.5. irudia. Muga-geruzen inguruko abiaduren profila (a). Oztopo
solido baten inguruko muga-geruza eta ondoko aztama. (b) Hegazkmhego bati dagozkionak.

Reynolds-en zenbaki handien kasuan muga-geruzen hurbilketa deritzona erabil
daiteke.
Reynolds-en zenbakiak presio-indarren eta ebakidura-indarren arteko balio erlatiboa
adierazten digu nolabait, eta, horregatik, balio handia duenean, oztopo solidoaren
kanpoko partean fluidoa idealtzat har dezakegu. Matematikoki, problema bi partetan
banatzen da. Batetik muga-geruzaz kanpoko partea aztertzen da, zeinean muga-baldintza
modura abiadura gainazalaren tangentea kontsideratzen den —problema honi kanpoproblema deritzo— eta bestetik muga-geruzaren barrukoa —barne-problema edo mugageruzen teoria—. Lehenengo atala analitikoki ere azter daiteke zenbait kasutan, baina
bigarrena oso korapilatsua izan daiteke, gehienetan modu experimentalean ebatzi behar
izaten delarik. Dena den, esan egin behar da, ezen geruzaren zabaleraren eta luzera
karakteristikoaren arteko zatidura Reynolds-en zenbakiarekin honelaxe erlazionaturik
dagoela,
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Bestalde, aerodinamikaren arloan

1

'NiRe•

L

(20 - 27)

106 ÷108 mailakoa ohi delarik, metodo horrek

nahiko emaitza onak ematen dituela esan dezakegu.
20.5. JARRAITASUNAREN EKUAZIOA
Jarraitasunaren ekuazioa deritzoguna, izatez, fluidoaren jariapena gertatzen ari den
bitartean dirauen masaren kontserbazioaren printzipioa adierazten digun ekuazioa besterik
ez da. Ekuazio hori adierazteko deskripzio eulertarra erabiliko dugu eta espazioko
bolumen finko bat kontsideratuko dugu, V, `kontrolerako bolumena' delako izenaz
izendatuko duguna (20.6.a. irudia). Bolumen hori inguratzen duen gainazalari S
deritzogu, eta bolumena edonolakoa eta edozein izan daiteke, baina behin aukeratu eta
gero, finkoa. t aldiunean V bolumen horretan izango den masa, honakoa da:
M, = JpdV.

(20 - 28)

20.6. irudia. a) Kontrolerako bolumena (V) eta dagokion gainazala
(S), gainazal-elemetu diferentziala adierazirik. b) V bolumeneko
masaren higiduraren adierazpena.

Masa hori higitzen ari da, baina beraren higidurari jarraiturik, jarraitasunaren ekuazioak
masa hori bertan dagoela esan nahi du. Matematikoki esanik, M v -ren deribatu
partikularrak nulua izan beharko du, hots,
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DM, = n
Dt

(20 - 29)

Deribatu honek fluxuan zehar masak duen higidura hartzen du kontutan.
Dena den, fluidoaren magnitudeen deskripzio eulertarrean adierazpen honen esangura
zein den argitu behar dugu. Horretarako, t aldiunean V bolumenean dagoen masaren
eboluzioa aztertuko dugu. t + At aldiunean masa hori (t + At) bolumenean egongo da
(20.6.b. irudian puntuka adierazirik dagoena) bertako masa M,(t + At) ikurraz adieraziko
dugularik. Masaren kontserbazioa beterik, denetara aurreko masa berbera izango da,
baina, izatez, kenketa eta batuketa egokiak eginez, t + At aldiunean ondokoa dugu,
M

x7

Mv + MB

MA,

(20 - 30)

non A eta B direlakoak 20.7. irudian ageri diren bolumenak diren.
(20-30) beste modu batetara idatzita,
M,(t + At) = M„(t + At)+ (1),At,

(20 - 31)

non 40, delakoa S gainazalean zehar kanporantz dagoen fluxu masikoa den, hain zuzen
ere MB delakoa V-tik S-n zehar At tartean ateratako masa bait da, eta M A , sartutakoa.
Kontzeptu hauek deribatu partikularrean erabiliz,
M„(t + At)– M,(t)
Mv (t + At) – Mv (t) 0 sAt
DM,
= lim
(20 - 32)
= lim
+
dt-*0
.ád--›0
At
At
At
Dt
DM,dM v
(20 - 33)
=
+ (I)s.
Dt
dt

20.7. irudia. Fluidoak At tartean duen higidurarekin loturiko masak.
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Lehenengo gaia M, delakoaren aldaketa lokala da, hots,
dp
dM, d
= jpdV = j— dV,
dt
dt
dt

(20 - 34)

V bolumena finkoa bait da. Bestalde, S gainazalean zeharreko fluxua honakoa da,
(20 - 35)

(1),= Spv • ndS,

hemen n delakoa dS elementuari dagokion bektore unitario normala izanik. Bestetik,
masaren kontserbazioa kontutan edukiz, azkenean honelaxe geratuko zaigu (20-29):
dt dV+Spv-ndS= 0.

(20-36)
- 36)

Hauxe da jarraitasunaren ekuazioa modu integralean emanik, V edozein bolumen finko
izanik eta S berari dagokion gainazal itxia.
Adierazpen hori beste modu batetara azal dezakegu Gauss-en teorema erabiliz, hots,
(20 - 37)

jpv -ndS j V• (pv)dV

dela kontutan hartuz. Horren arauera, (20-36) era honetara idatz dezakegu,

r!
a
dg- +V . (pv)1dV =

jL

0,

(20 - 38)

t

eta V bolumena edonolakoa denez, integrakizunak nulua behar du izan,
dp
— + V • (pv) = 0.
dt

(20 - 39)

Hauxe da jarraitasunaren ekuazioa modu diferentzialean. Adierazpen hau deribatu
partikularraren notazioa erabiliz ere azal dezakegu, honelaxe hain zuzen:
p
+ (v • V)p+ p(V • v) = 0,
dt
Dp
+ p(V • v) = 0.
Dt

(20 - 40)
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Bi formak, integrala eta diferentziala, baliagarriak dira.
Zer esanik ez, aurreko adierazpenak orokorrak izanik, edozein kasu berezitan ere
aplika daitezke, eta horixe da jarraian egingo duguna. Lehenengo kasu berezian, demagun
fluxua konprimaezina dela, alegia, higidura gertatu arren, dentsitatea beti berbera dela,
hau da,
Dp o
Dt

(20 - 41)
•

Kasu horretan abiaduren eremuaren dibergentzia nulua da,
V • v = 0,

(20 - 42)

eta horrek eremua solenoidala dela esan nahi du. Orduan, edozein partikularen abiadura
v=VxA

(20 - 43)

eran ipini ahal izango dugu, hots, A potentzial bektorearen errotazional modura, horrela
aurreko (20-42) baldintza beteko bait da, bektore-eremu baten errotazionalaren
dibergentzia identikoki nulua bait da. Nolanahi ere, A hori ez dago unibokoki definiturik,
eta edozein funtzio eskalarren gradientea gehi dakioke,
Vx(A+VU)=VxA

(20 - 44)

bait da. Arazo txiki hori gainditzeko (gauge aldaezintasuna azken batez), ondoko
baldintza,
V•A=0

(20 - 45)

betetzen duena hartu ohi da, era horretan A bakarra unibokoki aukeraturik.
Antzeko kontsiderazioak egin daitezke fluxu konprimagarri egonkorraren kasuan.
Orduan, egonkortasuna dela eta,

(9P - 0
dt

delarik, (20-39) adierazpena

(20 - 46)

562

V •

(p v) = 0

(20 - 47)

eran geratuko zaigu, eta hori bete dadin,
p v = poV x A

(20 - 48)

modura aukera dezakegu, bertan A potentzial bektorea berriro agerturik.
Beste kasu berezi bat ere azter daiteke errazki,fluxu irrotazionalarena hain zuzen. Kasu
horretan
Vxv=0

(20 - 49)

da, eta hori gertatzen denean, izendatuko dugun abiaduraren potentziala existitzen da,
zeinaren arauera abiadura,
v = VO

(20 - 50)

eran, potentzial eskalar horren gradiente modura ipin daitekeen. Hori gertatzen denean,
jarraitasunaren ekuazioa honelaxe geratzen da:
1 Dp
+ V2 0 =0.
pDt

(20 - 51)

Zer esanik ez, irrotazionala izateaz gainera, fluxua konprimaezina bada, ondoko ekuazioa
geratuko da,
V2 0 = 0,

(20 - 52)

zeinari Laplace-ren ekuazioa deritzon.
20.6. FLUIDOAREN PARTIKULAN ERAGITEN DUTEN INDARRAK
Beti ere ingurune jarraiaren ereduarekin segiturik, fluidoaren `partikularen' gainean
eragiten duten indarrak bi multzotan bil ditzakegu. Batetik indar masikoak eta bestetik
gainazal-indarrak ditugu.
Indar masikoak FM ikurraz adieraziko ditugu, eta masa-unitatean sorterazten duten
azelerazioa f sinboloaz agertuz, honelaxe eman ahal dugu V bolumenean duten
erresultantea:
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F„,,

= fp f dV.

(20 - 53)

Era horretakoak dira grabitazio-indarrak, indar elektromagnetikoak eta abar.

20.8. irudia. Gainazal-indarrak zehazteko, hiru plano perpendikularretan
eragiten ari diren indar normalak eta tangentzialak zehaztu behar dira.

Bestalde, higitzen ari den fluidoaren kasuan, puntu batetan gainazal txiki bat
kontsideratzean, bertan eragiten duten indar normala eta tangentziala hartu behar ditugu
kontutan. Horrela, puntu horretako tentsioez edo esfortzuez hitz egin dezakegu, eta
gainazalaren orientazioa aldatzean, indarrak ere aldatu egingo dira. Puntu bakoitzeko
esfortzuen egoera ezagutu ahal izateko, hiru plano elkarrekiko perpendikularretan eragiten
duten indar normalak eta tangentzialak ezagutu behar ditugu. Horretarako, 20.8. irudian
ageri denez, Oxy planoaren paraleloa den planoan, osagai normala k delarik (z ardatzaren
norabidekoa), indar normala –konpresiozkoa– z ardatzaren norabidekoa da eta o-„ ikurraz
adieraziko dugu. Indar tangentzialak bi osagai ditu, Tzx eta zLy deituko ditugunak. Ikus
daitekeenez, lehenengo azpindizeak, aztertzen ari garen planoaren norabide normala
adierazten du, eta bigarrenak, gainazal-indarraren osagaiaren norabidea. Arrazoi
berberagatik Oxz planoaren plano paraleloa hartzean, gainazal-indarraren hiru osagaiak
T 6 yy

eta

T

izango dira eta Oyz planoaren paraleloaren kasuan

,

T

eta

Horrela definituriko bederatzi osagaiak matrize bakarrean bil ditzakegu eta, izatez,
esfortzuen tentsorearen osagaiak dira:

"xy

P=

Yx

CY
yy

Zyz

"1"
0"
rzxj

(20 - 54)
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Froga daitekeenez, erreferentzi sistemen aldaketapean, tentsoreen transformazioekuazioen arauera aldatzen dira aipaturiko osagaiak. Bestalde, tentsore hau simetrikoa
dela,
T =

Tyx,

Txz =

Tzx ,

Tyz = Tzy,

(20 - 55)

azpimarratu behar dugu, momentu zinetikoaren teorema erabilirik ikus daitekeenez.
Fluidoa geldi dagoenean, indar tangentzialik ez dago eta indar normalak

p

presio

hidrostatikoaren balioa dute, zeinu negatiboaz noski, konpresiozkoak bait dira.
Horregatik, ohitura dago esfortzuen tentsorea beste modu honetara idazteko,
(20 - 56)

P =–pl+T,

non 1 delakoa unitate-tentsorea den,

0 o`

p

1 F_ 0

1

0 ,

,0

0

1,

delakoa presioa balio duen eskalarea, eta

T

a.x
T

T

P

(20 - 57)

delakoa ebakidura-esfortzuen tentsorea,
"rx,

(20 - 58)

Cr yy P

Z

xz

yz

Tentsore honek barne-marruskaduraren efektuak adierazten ditu, alegia, fluidoaren
biskositatearenak. Fluido idealaren kasuan (biskositate gabekoan) edota geldi dagoen
fluidoaren kasuan,

P

tentsoreak forma diagonal hau hartzen du:
( –p 0 0
P =

0

–p

0 0

0.

(20 - 59)

–p

Behin P tentsorea definitu ondoren, n normaleko gainazalaren gainean eragiten duten
indarrak erraz lor daitezke,
(20 - 60)
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biderkadura eginez. Bistakoa denez, adierazpen hau bateragarria da P -ren definizioan
emandakoarekin, kasurako,

Fx

=i•

P = (1 0 0)
\, 1-xx

rxy

Txz

YY

Yz

(20 - 61)

(a xx 1-xy

Tyz

bait da, eta besteekin berdin.
Beraz, edozein norabidetan dS azalerako gainazalaren gainean eragiten duen indarra,
dFs =n• PdS(20

-

62)

izango da. Eta denetara, S gainazalean,
Fs = in• PdS.

(20 - 63)

20.7. HIGIDURA-KANTITATEAREN EKUAZIOA
Fluidoaren partikularen gainean eragiten duten indarrak nola kalkula daitezkeen ikusi
ondoren, Newton-en bigarren legea aplikatzeko bidea prestaturik dago. Horretarako,
lehenago jarraitasunaren ekuazioan egin dugunaren antzera, S gainazal itxiak biltzen duen
V bolumen fmkoan t aldiunean dagoen masaren higidura aztertuko dugu.

20.9. irudia. t aldiunean V bolumenean dagoen fluidoaren higidura
At tartean.

Masa horri t aldiunean dagokion momentu lineala honakoa da,
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(20 - 64)

Pv = jpvdV.

Newton-en legearen arauera, momentu lineal honen aldaketa –deribatu partikularra–, Mv
masaren gainean eragiten duten indar guztien –masa-indarrak eta gainazal-indarrakkausaz gertatzen da, hots,
(20 - 65)

DPv = F + F

Dt

m

Lehenengo gaia ebaluatzeko, lehenago erabilitako metodo berberaz baliatuko gara, hau
da,
DPv
Dt
non

P,;

PÝ (t

+ At) – Pv(t)

D12-10

(20 - 66)

At

(t + At) horrek, t aldiunean V bolumenean zegoen fluidoak, t + At aldiunean

bolumenean egonik, orduan duen momentu lineala adierazten duen. Erabilitako
notazioaren arauera, hiru ataletan bana dezakegu,
PÝ (t + At) = Pv (t + At) +13, – P,.
Hemen PB

– P,

(20 - 67)

delakoak S gainazalean zehar egon den fluxuaren momentu lineala

adierazten du, hots,
13, – P,

= (p v •

n)v

dS,

(20 - 68)

eta Pv (t + At) delakoa (t + At) aldiunean V bolumenean dagoen masari dagokiona, kasu
honetan

liM
At-0

P,,(t + At) - Pv(t) - aPv
= f (p, v)dV

(20 - 69)

DPv = 1«. a(pv)dv + (p v
Dt t dt

(20 - 70)

dt

dt

delarik.
Beraz, denetara

• n)v

dS.
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Lorturiko emaitzak (20-65) adierazpenera eramanik, fluidoaren V bolumenari dagokion
higidura-kantitatearen ekuazioa lortuko dugu, bere fonna integralean,

d
(pv)c/V+i(pv-n)vdS = pfdV in- PdS,
f—
dt

(20 - 71)

adierazpen honek kasurik orokorrenerako balio duelarik.
20.7.1. Fluido idealak: Euler-en ekuazioak.
Fluido idealaren kasua kontsideraturik, hots, biskositaterik gabekoa, forma integralean
eman dugun ekuazioa forma diferentzialean azaltzen saiatuko gara. Fluido idealen kasuan
P = – pl

(20 - 72)

dela kontutan harturik,

n •

P = –pn

(20 - 73)

dugu. Hurrengo pausoa gainazal-integralak bolumen-integral bihurtzea izango da.
Batetik,
pndS = SVpdV

(20 - 74)

dela ba dakigu, teorema ezagunaren bidez. Bestalde, beste gainazal-integralaren kasuan,
Gauss-en teorema aplika dezakegu osagai bakoitzarekin, x osagaiarekin adibidez,
j(pv • n)v xdS = J (pv„v • n)dS = JV • (puxv)dV,

(20 - 75)

eta hiru osagaiak batera hartuz,
j(pv • n)v dS = f(V • pvv)dV

(20 - 76)

idatz dezakegu, non vv delakoa biderkadura diadikoa den eta tentsore bat adierazten
duen,

568

vv =

xV x

V x Vy

V

Vy Vx

V y Vy

Vy V,

z

\s VzVx

Vz V y

VzVz

(20 - 77)

Izan ere, notazio diadikoan adierazitako p vv tentsoreari higidura-kantitatearen fluxutentsorea deritzo.
Lehenago idatzitako (20-71) higidura-kantitatearen ekuazioa, bolumen-integralen bidez
adieraz dezakegu,

j[9t(pv)-1- V • (pvv)+ V p – pfidV = 0,

(20 - 78)

eta V edozein izan daitekeelarik, integrakizunak anulatu egin behar du,

9t

(pv)+V • (pvv)+Vp–pf = 0,

(20 - 79)

horrela, fluido idealen kasuan, higidura-kantitatearen ekuazioa beraren forma
diferentzialean lorturik. Dena den, adierazpen honetan bestelako aldaketak ere egin
ditzakegu, esate baterako,

91.

(pv)+

V •

(pvv)= –V p + pf

(20 - 80)

idatzirik eta lehenengo atala transformatuz. Bertan
V•

(pvv)

v V •

(pv)+ p(v • V) v

(20 - 81)

delarik,

(pv)+
dt

V •

dp
dv
Dv
(pvv) = v [— + V • (pv)i + p[— + (v • V) vi = p— (20 - 82)
dt
Dt '
dt

jarraitasunaren ekuazioaren arauera lehenengo kortxetea anulatu egiten dela
kontsideraturik. Beraz, (20-80) ekuazioa honelaxe eman dezakegu:
1
Dv
= --V p + f
Dt
p

(20 - 83)
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Ekuazio honek fluxu idealaren ekuazio diferentzialak adierazten ditu eta Euler-en ekuazioa
deritzo.
20.7.2. Fluido biskotsuak. Higidura-kantitatearen ekuazioak
forma diferentzialean.
—
Aurreko kasuan sinplifikazioa erabili dugu P tentsorean, fluidoa ideala zela
kontsideratzean. Baina fluidoa biskotsua bada, P tentsorea bere osotasunean erabili
beharko da. Berari dagokion gainazal-integrala honakoa da,
F, =fn•PdS,

(20 - 84)

hemen dagoen P tentsorea lehenago (20-54)-ean emanikoa izanik. (20-84) adierazpeneko
hiru osagaiei Gauss-en teorema aplikatuz,
(20 - 85)

fn-PdS = f •PdV
V

dugu, non V • P delakoaren osagaiak honakoak diren,

(v P) = da-u + dr
x

(V .=
P) =
Y

(V •73 ) =

dx

dy

d"CxY + da YY +

dx

az

x,

+

dy

dz
dz

XZ+ ar +

dx dy

(20 - 86a)
(20 - 86b)
(20 - 86c)

dz

Euler-en ekuazioak lortzeko jarraituriko prozesu berbera errepikaturik, fluido
biskotsuen kasuan honako ekuazio diferentzialak lortuko ditugu,
Dv
1
=
—=—V•P+f,

(20 - 87)

=
1
1
=-- Vp+ —V•r+f.
p
Dt p

(20 - 88)

Dt p

edota (20-56) banaketa erabilirik,
Dv

Zer esanik ez, fluido idealaren kasuan tentsorea nulua izanik, Euler-en ekuazioak
berreskura ditzakegu zuzenki.
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Lorturiko ekuazio hauek orokorrak dira, edozein fluido biskotsuren kasurako
aplikagarriak. Dena den, hurrengo azpiatalean kasu erabilgarri batetarako aztertuko
ditugu, hain zuzen, fluido newtondarren kasurako.
20.7.3. Fluido newtondarrak. Deformazioen tentsorea.
Navier-Stokes-en ekuazioak.
Atal honetan fluido-mota konkretu bat aztertuko dugu, fluido newtondarrena hain
zuzen. Berauen definizioa ebakidura-indarren kasuan ebakidura-tentsioaren eta abiaduragradientearen arteko linealtasunean finkatzen zen, prezeski
U

T=

(20 - 89)

erlazioan. Kontua da ezen adierazpen hori orokortu egin behar dela, fluidoa edonola
higitzen ari denean eta fluidoaren partikularen deformazioa edonolakoa denean.
Honelatan,ba, lehenengo arazoa fluidoaren partikularen deformazioa magnitude egokien
bidez definitzean datza.
Horretarako t aldiunean elkarren ondoan dauden fluidoaren bi puntu kontsidera
ditzakegu, A(0,0,0) eta B(dx,dy,dz), bien artean fluidoaren partikula osotzen duen
paralelepipedoaren deformazioa azter dezakegularik. Adibidez, x norabidean A eta B
puntuetako abiaduraren osagaien arteko desberdintasuna honakoa da,
dv =

dv
dv
dv
x dx + x dy+ x dz,
dx
dy
dz

(20 - 90)

eta modu berean y eta z norabideetan. Froga daitekeenez, horrela zehazturiko bederatzi
deribatu partzialak tentsore baten osagaiak dira,
dvx
dx
T=

aUy

dx
dv,
dx

dvx
dy
dvy

dvx

dy
avz

dz
dvz

dY

az

az

dvx

(20 - 91)

Tentsore honen esangura fisikoa ulertzeko, beraren parte simetrikoan –D– eta parte
antisimetrikoan –S2– deskonposa dezakegu,
=
—
T = D+SI,

(20 - 92)
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non tentsore horien balioak ondokoak diren,
(

) 1( dvxdvz)
1( dvxavy
±
±
2 dy
dx ) 2 dz
dx )
dvy
1 [dvY + dvz \
2 dz
dy /
dY
1 ( dvz + dvy )
dvz
2 dy
dz )
az
,

dvx
dx
1 (avY + dv,
D=
2 dx
dy,,
1 / dv dvx `
—
z+
2
dx dz j
\

1( dvxavy`
2 dy
dx

0
S2 =

1 r avydvx
2 Il ax
dy
1( dvzdvx\
2 dx
dz

0

1 (dvx
2 dz
1 ( dv,
2 dz

dvz j \
dx
dvz
dy.

_

1 dvzdv,\
2 dy
dz ,

(20 - 93)

(20 - 94)

0

eta froga daitekeenez, S2 tentsoreak fluidoaren partikularen biraketa-higidura adierazten
du, D fluidoaren deformazio-tasen tentsorea den bitartean. Ikus daitekeenez, bestalde, S2
tentsoreak ez du ebakidura-tentsioekiko loturarik eta fluido newtondarren izaera D
tentsorearen bidez definitzen da. Hain zuzen ere, hemen beraren zergatikoa azalduko ez
dugun arren, fluido newtondarren kasuan ondoko erlazioa dago deformazioaren
tentsorearen eta ebakidura-esfortzuen tentsorearen artean,
=

(V • v)1 + 2,u D,

(20 - 95)

non p. delakoa biskositate dinamikoaren koefizientea den eta delakoa biskositatearen
bigarren koefizientea deritzona. Azken adierazpena osagaietan idatziz, honela geratuko da:

au
x,
dx
dv
Tyy = 0-yy + p = (V • v) + 2,u
dy
dv
2„ = C7z,z + p = (V • v)+ 2,u z ,
dz
dvx dv,\
TAy ryx =
dy dx )
dv dv
Tvz = Tzy = (
dz+dy
dv dv \
= Txz= il Hax dzx
r.ur =

+ p = «V • v)+ 2,u

(20 - 96a)
(20 - 96b)
(20 - 96c)
(20 - 96d)
(20 - 96e)
(20 - 96f)
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Ohar bat egin behar da sartu dugun koefizienteari buruz. Fluido konprimaezinen
kasuan ez du inolako eraginik, zeren eta orduan, V • v = 0 denez, -ren eragina desagertu
egiten bait da, eta
=
2

_
=

(20 - 97)

2/./ D

geratzen bait da. Fluidoa konprimagarria denean, zenbait arazo sortzen dira horren
determinazio experimentalerako, hemen aipatuko ez ditugunak.
Kasu konprimagarrian (20-95) adierazpenean

-C

delakoak duen balioa (20-88)-ra

eramanik, Navier-Stokes-en ekuazioak lortuko dira, osagaietan azalduz honelako itxura
dutelarik:
dp

Du
P

Dt

=

P fx +

ax

d
dx

d
dy

dv
dx

+ — [2,u = + V - vi+ —[ii

Du
p Dt =

dp
dy

+

p fY

+

± d [ ( dv xdv 'l

dx 1 i

v )1
d
( dv
dv \
dv
(20 - 98a)
Lu
x + a z
x +
Y 1+
dx '
dz
dy
dx ,
az

a [2

dv y

dy + dx ,i + dY L ji dY ±

v

1

a [ / dv ydv\1

(20 - 98b)

• v i + az 1-1 \ az ± dY )

Du dp
P

+P f +
z =
Dt
dz
z

d [ ( dv z dvx li a r ( dv, dv z \ l + d [ 7tdvz
2
+ V • vi. (20 - 98c)
+ ax1_11 dx + dz ) j + dyLu , az ± dy , i dzL
az
Ikus daitekeenez, ekuazio oso korapilatsuak dira, ez-linealak gainera. Zerbait errazten da
idazkera fluxua konprimaezina denean eta ,u koefizientea konstantea denean, orduan
honelaxe geratuko direlarik,
Dv
p— = -Vp+ pf +4uV2V,
Dt

(20 - 99)

non V 2 delakoak eragile laplacearra adierazten duen, hots,
d2d 2d2
V 2 = + + -.
dx 2 dy 2 az2

(20 -100)
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20.8. ANTZEKOTASUN DINAMIKOA
Aurreko atalean emaniko Navier-Stokes-en ekuazioak korapilatsuegiak dira matematikoki
ebatziak izateko, eta, oso kasu sinpleak kenduta, ezin ahal izaten dira praktikan ebatzi.
Horregatik, gehienetan metodo experimentalak erabili behar izaten dira, efektu
mekanikoak, indarrak eta abar nolakoak izango diren aurrikusteko. Edozertara, askotan
ezin ahal izaten da errealitatean experimentatu, eta tamaina txikiagoko ereduak prestatzen
dira. Eredu horiekin laborategietan eginiko experimentuetan lorturiko emaitzak kasu
errealetan baliagarriak izan daitezen, ereduak eta kasu errealak dinamikoki antzekoak izan
behar dute. Antzekotasun dinamikorik egon dadin, ondoko baldintzak bete behar dira:
Ereduak jatorrizkoaren erreprodukzio geometriko zehatza behar du izan, eskala
txikiagoan bada ere.
- Ereduaren eta jatorrizko gorputzaren inguruko fluxuek ezaugarri fisiko berberak
eduki behar dituzte.
Baldintza horietan fluxuak antzekoak direla jorik, praktikan, muga-baldintza berberak
izanik, Navier-Stokes-en ekuazioen soluzioak aztertuko ditugu, eskala geometriko
desberdinetan. Gero, zenbaki adimentsional konkretuen bidez, ondorio dinamikoak
aterako ditugu, jatorrizko kasurako aplikaturik. Adibide modura, ikus dezagun hori nola
egiten den, Reynolds-en antzekotasuna deritzon kasuan.
Demagun fluxu egonkor eta konprimaezina dugula, biskositate dinamiko
konstanteduna eta indar masikorik gabekoa. Kasu horretan jarraitasunaren eta higidurakantitatearen ekuazioak honelaxe azalduko zaizkigu, hurrenez hurren:
V • v = 0,

(20 -101)

p(v •V)v —Vp+ pV2v.

(20 - 102)

Hurrengo orrialdeko 20.10. irudian errealitateko sistema eta eredua ditugu, zeinek bere
abiadura eta neurriak dituela.
Bi fluxuak konparatu ahal izateko, honako aldagai adimentsionalak erabil ditzakegu,
kasu bakoitzean:
y

x

, z

(20 - 103b)

v' =
P

,

(20 -103a)

P
p U2

•

(20 -103c)

574

P1,111
P2 2
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20.10. irudia. Jatorrizko sistemaren (1) eta ereduaren (2)
antzekotasun dinamikoa.

Horien arauera, era honetara idatz ditzakegu aurreko ekuazioak,

pu2

izanik)

(20 - 104)

V' p' + 1-1U V'2 v'
L2

(20 - 105)

(V 5

V'• v'= 0,
(v'.\7')v'=

pti2
«

L

hots, ekuazio matematikoak hauexek dira kasu bietan,
V'-‘,'= 0,
r
(v' .V')V= –V'p'
pU

(20 - 106)
V'2

v'.

(20 - 107)

Ikus daitekeenez, aldagai adimentsionalak erabiliz, ekuazioak guztiz berdinak dira
matematikoki, jatorrizko kasuan eta ereduan,
Re =

pU L

(20 - 108)

Reynolds-en zenbakia deritzon zenbaki adimentsionala salbu. Bistakoa denez, sistema
bien kasuan ekuazioen soluzioa berbera izango da, baldin
p,(11 1,1

_

p2U2L2

(20 - 109)

,u2

bada, muga-baldintzak berberak badira noski.
Erraz ikus daitekeenez, Reynolds-en zenbakia bera ere adimentsionala da, beraren
bidez inertzi gaien –pU 11,– eta biskositate-gaien
2

arteko erlazioa lortzen
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delarik, alegia, bien garrantzi erlatiboaren neurria ematen digularik. Kasu orokorrean
bestelako zenbaki adimentsionalak ere erabiltzen direla esan behar da, nahiz eta hemen
puntu hau gehiagorik sakonduko ez dugun.
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20.9. ARIKETAK
1.- Demagun ondoko abiaduren eremua,
ux = -Š2y,

vy = Š2x,

Uz

= - w,

non .12 eta w konstanteak diren. Lor bitez berari dagozkion korronte-lerroak.
2.- Zilindro oso luze baten inguruan eta beraren ardatzarekiko perpendikularki isurtzen
ari den fluidoaren partikulen abiadura erradiala eta zeharkakoa (plano
perpendikularrean) honelaxe azal daitezke, jatorria zilindroaren ardatzean duen
sistemako koordenatu polarretan,
2 .\

= U[ 1 - a- . -cos 0,

r '

az
ve = -U 1+ -T sin 0,
r)

non a delakoa zilindroaren erradioa den, eta U delakoa, jatorritik urruneko
puntuetako abiadura. Lor bedi korronte-lerroen adierazpena.
3.- Fluido baten fluxu bidimentsionala ondoko eran dago definiturik koordenatu
lagrangearretan:
x = xoe kt ,

y = yoe—kt

a) Lor bedi fluidoaren partikula baten ibilbidea.
b) Lor bitez abiaduraren osagaiak.
4.- Denborarekiko egonkorra den fluxu baten abiaduraren osagaiak honakoak dira:
ux = 2x 2 y,vy = -2xy2 ,

uZ = 0.

a) Lor bedi partikula batek denborarekin izango duen posizioaren adierazpena
(alegia x(t),y(t),z(t) koordenatuak), t = 0 aldiunean (1,1,0) puntuan egon
bada.
b) Lor bedi partikularen azelerazioa.
c) Lor bedi edozein partikularen ibilbidea, alegia, t = 0 hasierako aldiunean
(xo , yo , zo ) puntuan egon dela kontsideraturik.
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5.- Demagun ondoko abiaduren banaketa dugula:
v = 2xi — yj+ (3t — z)k.
a) Zenbat dimentsiotakoa da abiaduren eremua?
b) Denborarekiko egonkorra al da?
c) Lor bedi, t = 0 aldiunean (1,1,3) puntutik pasatu den partikularen ibilbidea.
6.- Demagun fluxu solenoidal bati dagokion potentzial bektorea era honetan azal
daitekeela:
A = (x 2 — ylk.
a) Lor bedi edozein partikularen abiadura.
b) Lor bitez korronte-lerroak. Zenbat dimentsiotakoa da fluxua?
7.- po dentsitate konstantedun fluidozaren kasuan, r ardatz batekiko distantzia izanik,
froga bedi ezen
1
A = — Uor2k
2
delako potentzial bektoreari dagokion fluxua, homogenoa eta
ardatzaren paraleloa dela, Uo abiadura izanik.
8.- Fluxu bati dagozkion abiaduraren osagaiak
x
v=
eta vy = vz = 0
"` t+ 1
dira eta beraren dentsitatea aldakorra da denborarekin, ondoko modura hain zuzen,

=
P

Po
an izanik.
po konstantea
,
+t
1

a) Egiazta bedi jarraitasunaren ekuazioa betetzen dela.
b) Kalkula bedi x ardatzaren inguruan S sekzioa duen eta x = 1, x = 3 planoek
mugatzen duten zilindro baten masa, eta masa horren aldaketa denborala.
c) Kalkula bedi aipaturiko zilindroaren gainazalean zeharreko fluxua eta konpara
bedi emaitza a) atalean lorturikoarekin.
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9.- Demagun
2

2

vx =x –y + x,

vy = –2xy – y

abiaduraren osagaien bidez definituriko fluxu bidimentsional eta konprimaezina.
a) Froga bedi ezen eremua irrotazionala dela eta lor bedi berari dagokion 0
abiaduraren potentziala.
b) Lor bedi
B

v - dr
A

f

integralaren balioa A(0.0) eta B(2,2) puntuen artean, kalkulua bi puntuen
arteko lerro zuzenean barrena eginez.
c) Kalkula bedi emaitza berbera

0 potentziala erabilirik.

10.- Fluxu ez-biskotsu, konprimaezin eta denborarekiko egonkor baten presioa
p = 4x3 – 2y2 – yz + 5z

eran adieraz daiteke puntuaren koordenatuen arauera (unitateak N/m 2 dira).
Dentsitatearen balioa p = 1 kg/m2 bada, lor bedi r = i + j – 5k puntuko
partikularen azelerazioa.
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abiadura (koordenatu intrintsekoak), 31

alderanzketa-puntuak, 386

(solido zurrunaren puntuen) abiadura,

(sistema bateko) aldiberekotasuna, 197

247
abiadura angeluarra, 244

aldiberekotasunaren erlatibotasuna, 196,
198, 206

abiadura areolarra, 140

algebra tentsoriala, 438

abiadura propioa, 214, 216

AM, 489, 490

abiaduraren dependentzia duten

anplitude-erresonantzia, 352

potentzialak, 76

anplitude-erresonantziaren gailurra, 356

abiaduraren potentziala, 562

anplitude-modulazioa, 480

abiaduren arteko erlazioa, 292

anplitude-modulatuzko banaketa, 491

abiaduren transformazio erlatibista, 214

anplitude-modulatuzko irrati-emisorea,

abiadura-gradientea, 570

489

Aerodinamika, 545

antizikloia, 303

afelioa, 150

antzekotasun dinamikoa, 573

akordeak, 541

antzekotasun-transformazioa, 239, 240

akzioa, 110

apogeoa, 150

akzio minimoaren printzipioa, 110

apozentrua, 150

aldagai eskalarraren funtzio bektoriala,

ardatz koordenatuak, 17

15
aldagai dinamikoak, 123, 126, 127
aldagai dinamikoen denborarekiko
deribatu osoa, 128
aldagai hamiltondarrak, 125

ardatz lerromakurtuak, 16
ardatz batekiko inertzi momentua, 259,
261
ardatz finkoa duen solido zurrunaren
dinamika, 270

aldagai lagrangearrak, 123

(solidoaren) ardatz nagusiak, 265

aldaezin eskalarra, 10

ardatz-bektorea, 13

aldaezin espazio-denborala, 202

argiaren abiaduraren aldaezintasunaren

aldaezintasun galilearra, 245

printzipioa, 196

aldaketa konbektiboa, 556

argiaren difrakzioa, 188

aldaketa lokala, 556

argiaren interferentzia, 188

alderantzizko triedroa, 9, 14

argiaren isladapena, 188
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argiaren izaera, 187

bektorearen deribatua, 15

argiaren polarizazioa, 188

bektoreen arteko angelua, 12

argiaren teoria/eredu gorpuzkularra, 188

bektoreen definizioa, 9

argiaren teoria ondulatorioa, 188

bektoreen deribatua (sistema

argiaren uhin-fronte esferikoak, 201

desberdinetan), 244

argizpia, 207

bektoreen integrazioa, 26

argizpien unibertso-lerroak, 207, 211

bektoreen osagaiak, 11, 15

askatasun-graduak, 55

bektore axiala, 13, 243

asteroideak, 159

bektore biratzailea, 321

atari-intentsitatea, 537

bektore propioak, 235

atoi-azelerazioa, 294

(osziladore mihiztatuen) bektore

aurresankortasunaren printzipioa, 40

propioen ortogonaltasuna, 434

azalera-higidura, 140

bektore unitarioak, 18

azelerazioa (koordenatu intrintsekoak),

bektore unitario binormala, 30

32
(solido zurrunaren puntuen) azelerazioa,
247

bektore unitario normala, 30
bektore unitario tangentea, 30
Bell, 537

(Coriolis-en) azelerazioa, 295

Bell (unitatea), 537, 538

azelerazio absolutua, 294

Bernouilli, 87, 100, 109, 545

azelerazio angeluarra, 294

bero espezifikoa, 549, 550

azelerazio erlatiboa, 294

(bolumen konstantepeko) bero

azelerazio zentripetua, 294
azelerazioen arteko erlazioa, 292

espezifikoa, 549
(presio konstantepeko) bero espezifikoa,
549

baliokidetasunaren printzipioa, 40, 296

beroaren transferentzi koefizientea, 550

banaketa espektrala, 491

bertsoreak, 15

(ibilbide) banatzailea, 402

Bessel-en funtzioak, 516

bariazioen kalkulua, 87

bi dimentsiotako osziladore harmonikoa,

bariazioen kalkuluaren notazio laburtua,
92

323
bi gorputzen lagragearra, 137

barne-indarrak, 49

bi gorputzen problema, 137

barne-indar kontserbakorrak, 54

bi osziladore mihiztatuen kasua, 415

barren diagrama, 539, 540

bi oszilazio harmonikoren gainezarmena,

bate7becteko mai7tastina, 480

480

batezbesteko potentzia, 473

bi partikularen talka erlatibista, 221

batuketa (eskalareak, bektoreak), 11

bi partikularen talka ez-erlatibista, 218

beherapen logaritmikoa, 330

bi uhin bidaiari harmonikoren
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gainezarmena, 481
biderkadura bektoriala, 13
biderkadura diadikoa, 567
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Coriolis-en indarra, 296, 300, 301, 302,
306, 310
Cowan, 55

biderkadura eskalarra, 12
biderkadura mixtoa, 14

D'Alembert, 296

biderkaketa (eskalareak, bektoreak), 11

D'Alembert-en printzipioa, 68

biraketa infinitesimala, 240

dB (dezibell unitatea), 538

biraketa inpropioa, 9

De Broglie-ren hipotesia, 500

biraketa propioa, 9

deformazioen tentsorea, 570

biraketa propioaren angelua, 234

deformazioen tentsorearen parte

biraketa-angelua, 238
biraketa-ardatza, 238
biraketa-bektorearen interpretazio
aktiboa, 244

antisimetrikoa, 570, 571
deformazioen tentsorearen parte
simetrikoa, 570, 571
(fluidoaren) deformazio-tasen tentsorea,

biraketa-bektorearen interpretazio
pasiboa, 244

571
denbora, 37

biraketa-erradioa, 267

denbora inpropioa, 205

biraketa-matrizea, 3, 5, 235

denbora propioa, 203

biskositatea, 547

denboraren zabalkuntza, 204

biskositate dinamikoa, 547

denborarekiko deribatu osoa, 128

biskositate dinamikoaren koefizientea,

(fluidoaren kasurako) deribatu

571

partikularra, 555, 566

biskositatearen bigarren koefizientea, 571

(fluidoaren) dentsitatea, 547

biskositate-koefizientea, 550

deribatu direkzionala, 25

Bohr, 183

desfasea, 354

Boltzmann, 56

desintegrazioa (P), 55

bolumen konstantepeko bero

deskodetzea, 479

espezifikoa, 549
(gasaren) bolumeneko elastikotasunmodulua, 529

desplazamendu birtual infinitesimala, 68
determinante wronskiarra, 339
dezibell (dB), 538

Bom, 56

diagrama fasikoa, 322

brakistokrona, 100

Dicke, 40
dinamika erlatibista, 218

/3 desintegrazioa,

55

dibergentzia, 26
Dirac, 56

Chasles-en teorema, 239, 245, 257

Dirac-en delta, 377

Coriolis-en azelerazioa, 295

Dirichlet, 87
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distantzia, 37

emisorea, 464

distantzia apsidalak, 145, 149

energia erlatibista, 225

distantzia espazio-denborala, 203

energia elektromagnetikoa, 55

Donkin-en teorema, 124

energia mekaniko osoa, 48

Duffing-en ekuazioari dagozkion muga-

energia potentziala, 47

zikloak, 397
Duffing-en osziladorea, 391, 396
Duffing-en potentziala, 392

energia potentzialaren dentsitatearen
batezbestekoa, 487
energia potentzialaren erresonantzia, 358
energia (potentzial) zentrifugoa, 146, 147

ebakidura-esfortzuen tentsorea, 564

energia zinetikoa, 47

ebakidura-maiztasunak, 425

energia zinetikoari buruzko teorema, 114

ebakidura-pultsazioa, 470

energia zinetikoaren dentsitatearen

ebakidura-tentsioa, 547, 570

batezbestekoa, 487

efektu iragankorrak, 351, 362

energia zinetikoaren erresonantzia, 357

efektu iraunkorrak, 351, 357, 362

(osziladore indargetuaren) energiaren

egoera termodinamikoaren ekuazioa, 550

denbora unitateko galera, 330

(gasen) egoera-ekuazioa, 532

energiaren ekuazioa (fluidoak), 550

Einstein, 56, 187, 197, 296

energiaren hedapena soka diskretuan, 487

Einstein-en hitzarmena, 3, 235

energiaren hedapena uhin

Einstein-en postulatuak, 195

unidimentsional bidaiari

eite orokorreko potentzialari dagozkion

harmonikoaren kasuan, 470

oszilazioak, 385

energiaren kontserbazioa, 121

ekintza, 110

(luzera-unitateko) energi dentsitatea, 485

ekuazio diferentzial linealak, 339

(soka diskretuaren) energi dentsitatea,

ekuazio diferentzial lineal ezhomogenoa, 339, 342
ekuazio diferentzial lineal homogenoa,
339, 340
ekuazio diferentzialaren ekuazio
karakteristikoa, 341

485
entzungarritasunaren ataria, 537, 538
Etvs, 40
eragile diferentzialak, 23
eragile diferentzialak koordenatu
lerromakurtuetan, 32

ekuazio karakteristikoaren erroak, 328

eragile lineala, 368

elastikotasun-koefizientea, 338

erakarleak, 396

(gasaren bolumeneko) elastikotasun-

(fluidoen antzekotasun-)ereduak, 573

modulua, 529

eremu bektorial kontserbakorra, 27

Elektrika, 187

eremu eskalarra, 25

Elektromagnetika, 187

eremu potentziala, 27

elipsea, 159, 162

eremu solenoidala, 561
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erlatibitatearen printzipioa, 42, 191, 196

(maiztasun-)espektroa, 491

Erlatibitate Berezia, 187

(musikatresnen) espektro akustikoak, 539

Erlatibitatearen Teoria, 56

(uhin-zenbakien) espektroa, 497

Erlatibitatearen Teoria Orokorra, 40

espiral erako ibilbideak (fase-espazioan),

eroankortasunaren Fourier-en legea, 549

394

erradiapena, 470, 473

Estatika, 69

erreaktantzia (elektrikoa), 364

Estatika Analitikoa, 74

erreferentzi sistema cartesiarra, 1

eterea, 188, 470

erreferentzi sistema inertzialak, 42

etere luminiferoa, 188

erresistentzia (elektrikoa), 338, 364

Euler, 56, 87, 91, 402, 550

erresistentzia induktiboa, 364

Euler-en angeluak, 233, 257, 268, 280

erresistentzia kapazitiboa, 364

Euler-en ekuazioa, 91, 93

erresonantzia, 352

Euler-en ekuazioaren bigarren forma, 99

(anplitude-)erresonantzia, 352

(fluidoetarako) Euler-en ekuazioak, 550,

(energia potentzialaren) erresonantzia,
358
(energia zinetikoaren) erresonantzia, 357
(korronte-intentsitateko) erresonantzia,
365

567, 569
Euler-en teorema solido zurrunerako,
234, 238, 239
Euler-Lagrange-ren ekuazioak, 73, 91,
92, 99

erresonantzi funtzio lorenztarra, 360

extremala, 88, 91

erresonantzi pultsazioa, 353

(loturadun) extremalak, 93

erresonantziako maiztasun angeluarra,

exzentrikotasuna, 150, 160

356
(anplitude-)erresonantziaren gailurra, 356

fasea, 321, 464, 512

errotazionala, 26

fase-abiadura, 464, 466, 484, 517, 522

(solido zurrunaren) erruleta, 247, 250

(pendulu launaren) fase-diagrama, 402

erruletaren ekuazioa, 250

(sistema alinealen) fase-diagramak, 392

esfortzuak, 563

fase-espazioa, 125, 131, 322

esfortzuen tentsorea, 547, 548, 563

fase-espazioko ibilbidea, 323

(ebakidura-)esfortzuen tentsorea, 564

fase-espektroa, 322

eskala kromatikoa, 540

fase-modulazioa, 490

eskala musikalak, 541

fasorea, 321

eskalareen definizioa, 9

Fermat, 109

eskalareen eta bektoreen arteko

Fermi, 55

eragiketak, 11

Ferrel, 303

eskaloi-funtzioa, 374

Ferrel-en gelaska, 304

espektro akustiko sinplifikatuak, 540

Fitzgerald, 191, 201
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fluidoak, 546

fokoa, 159, 161

fluido idealak, 548, 567

fotoia, 227

fluido biskotsuak, 569

Foucault, 309

fluido ez-newtondarrak, 548

Foucault-en pendulua, 309

fluido newtondarrak, 548, 570

Fourier-en analisia/garapena, 370, 479,

fluidoaren aldagaiak, 549

495

fluidoaren dentsitatea, 547

Fourier-en integrala, 495, 501

fluidoaren deskripzio eulertarra, 553

Fourier-en koefizienteak, 370, 372

fluidoaren deskripzio lagrangearra, 553

(eroankortasunaren) Fourier-en legea,

fluidoaren egoera-ekuazio
termodinamikoa, 548

549
Frenet-en formulak, 28

fluidoaren higiduraren deskripzioa, 551

funtzio eskalarra, 23

fluidoaren kasurako deribatu partikularra,

funtzio hamiltondarra, 125

555, 566

funtzionala, 88

fluidoaren (oinarrizko) partikula, 545,
546

gai sekularrak, 406

fluidoaren partikulan eragiten duten

gai sekularrak ekiditeko metodoa, 408

indarrak, 562
fluidoaren partikularen abiadura, 549,
555

gainazal batetan zeharreko fluxua, 28
gainazal ekipotentzialak, 25
gainazal koordenatuak, 17

fluidoaren partikularen azelerazioa, 555

gainazal-indarrak, 548, 562

fluidoaren partikularen dentsitatea, 549

gainazal-tentsioa, 507, 517

fluidoaren partikularen esfortzuen

gainazal-uhinak, 516

tentsorea, 549

gainazal-uhinen sakabanaketa, 520

fluidoaren partikularen ibilbidea, 551

gainezarmenaren printzipioa, 340,368

fluidoaren partikularen tenperatura, 549

Galileo, 38,40, 191, 200, 295, 402

fluidoaren termodinamika, 548

Galileo-ren aldaezintasuna, 43, 195, 196

fluidoen ikuspuntu makroskopikoa, 545

Galileo-ren erlatibitatea, 192

Fluidoen Mekanika, 545

Galileo-ren transformazioa, 43, 192, 199,

fluidoen propietate fisikoak, 546

219

fluktuazio espazio-denboralak, 531

gasak, 546

fluxua, 546

gasaren bolumeneko elastikotasun-

fluxu irrotazionala, 562

modulua, 529

fluxu konprimaezina, 547, 561, 572

gasen egoera-ekuazioa, 532

fluxu konprimagarria, 547

Gasen Dinamika, 545

fluxu konprimagarri egonkorra, 561

gauge aldaezintasuna (fluidoetan), 561

FM, 490

Gauss, 109
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Gauss-en teorema, 560, 569

herpolodia, 253, 276

(atmosferako) gela nagusiak, 304

Hertz, 109

Gibbs, 1, 56

Hidrodinamika, 545

giroskopoa, 285

higidura aperiodikoa, 332

gorputz bakarraren problema baliokidea,

higidura aperiodiko kritikoa, 333

137, 177
gorputzen erorketa grabitatearen
eraginpean, 305

higidura askea Lurrean, 299
higidura bertikala marruskaduraz, 58
higidura erlatiboaren dinamika, 291, 295

grabitate eraginkorra Lurrean, 299

(fase-espazioko) higidura espirala, 332

grabitate-uhinak, 517, 518

higidura gainindargetua, 332

grabitate-uhinak ur azaletan, 518

higidura horizontala marruskaduraz, 57

grabitate-uhinak ur sakonetan, 518

higidura oszilakorra, 319

grabitoia, 227

higidura oszilakorra sortzen duen indarra,

gradientea, 23

319

(abiadura-)gradientea, 570

higidura oszilakor indargetua, 328

Green, 378

higiduraren dinamika Lurrean, 296

Green-en metodoa, 378

higiduraren integralak, 130

(osziladore linealaren) Green-en

higiduraren integral lehenak, 139

funtzioa, 380

higidura-konstanteak, 117, 130
higidura-kantitatearen ekuazioa, 550, 565

Hadley-ren gelaska, 304
haize alisioak, 304
haize-korronte nagusiak, 300, 304
Hamilton, 56, 65, 87, 109, 187
Hamilton-en printzipioa, 109, 110, 111
Hamilton-en ekuazio kanonikoak, 109,
123, 125

higidura-kantitatearen ekuazioa forma
diferentzialean, 568, 569
higidura-kantitatearen ekuazioa forma
integralean, 567
higidura-kantitatearen fluxu-tentsorea,
568
hiperbola, 161, 163

hamiltondarra, 121, 125

hiru gorputzen problema, 153

harmonikoak, 463, 539

Hooke, 187

(uhinen) hartzailea, 470

Hooke-ren legea, 320, 529

Heaviside, 1

Huygens, 188, 399

Heaviside-ren funtzioa, 357, 373, 375
hedapen-bektorea, 512

ia-isokronoa (adj), 402

Heisenberg, 56

ibilbide banatzailea, 402

Heisenberg-en ziurgabetasunaren

ibilbidearen ekuazioak, 141

printzipioa, 499
Heron, 109

(uhinen) igorlea, 464, 470
ikuspuntu makroskopikoa, 545
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inbertsio-puntuak, 145

ingurune jarraia, 545

inbertsio-puntu apsidalak, 150

ingurune sakabanakorra, 466

indarra, 38, 44

inpedantzia, 364

(gainazal-)indarrak, 548, 562

integral eliptikoak, 143

(masa-)indarrak, 548, 562

(lehenengo motako) integral eliptikoak,

indar bultzatzailea, 362

400

indar elektroeragilea, 336, 338, 365

(soinuaren) intentsitatea, 533

indar iraungikorrak, 77

(uhinaren) intentsitatea, 473

indar iraungikorren lana, 330

(soinuaren) intentsitate fisikoa, 535

indar normalak, 547

(soinuaren) intentsitate fisiologikoa, 534

indar orokortuak, 70

(soinuaren) intentsitate-maila, 538

indar tangentzialak, 547

(soinuaren) intentsitate-zentzazioa, 536,

indar zentralak, 137

538

indar zentrifugoa, 147, 296

interferentzi ararteak, 191

indar-eremu zentraleko orbitak, 145

interpretazio aktiboa, 9, 244

(barne-)indarrak, 49

interpretazio pasiboa, 9, 244

(kanpo-)indarrak, 49

iragazki elektrikoak, 425

indar-momentua, 46

iragazki mekanikoak, 425

indargetze ahula, 329

(uhinen) iragazki-efektua, 467

indargetze denborala, 470

iraungiriko potentzia, 366

indargetze espaziala, 470

isladapena, 460

indargetze positiboa, 396

isokronoa (adj), 322

indargetze negatiboa, 397

itsasikara-uhinak (`tsunami'), 522

indargetze-faktorea, 328, 395

itsas korronte nagusiak, 300, 305

indargetze-konstantea, 338

itsas zabaleko uhinak, 519

induktantzia, 338

izar finkoak, 44

(plano batekiko) inertzi biderkadura, 259
inertzi elipsoidea, 266, 275

Jacobi, 87, 154

inertzi indarrak, 291, 296

Jacobi-Poisson-en teorema, 131

inertzi momentua, 261

jarraitasunaren ekuazioa, 550, 558

(ardatz batekiko) inertzi momentua, 259,

jarraitasunaren ekuazioa modu

261
inertzi tentsorea, 258, 260
inertzi tentsorea era diadikoan, 260
inertzi tentsorearen bektore eta balio
propioak, 264
infrasoinuak, 541

diferentzialean, 560
jarraitasunaren ekuazioa modu
integralean, 560
jauskarien problema, 58
jotze-parametroa, 177
Joule efektua, 366
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Jupiter, 159
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koordenatu orokortuen sistema
inpropioa, 67

kabitazioa, 549

koordenatu zilindrikoak, 18, 32, 515

kalibrazio-hiperbola, 212

koordenatu ziklikoa, 117, 123

kalitate musikala, 535

koordenatu-sistema ortogonalak, 18

kalitate-faktorea, 355

korronte elektrikoaren intentsitatea, 364,

(zirkuitu elektrikoen) kalitate-faktorea,
367

365
korronte-gainazala, 556

kalkulu bektoriala, 1

korronte-hodia, 556

kanpo-indarrak, 49, 271

korronte-intentsitateko erresonantzia, 365

kanpo-indar sinusoidala, 349

korronte-lerroak, 552

kanpo-indarren erresultantea, 50

korronte-lerroen puntu erregularrak, 556

kapazitatea (elektrikoa), 338

korronte-lerroen puntu singularrak, 556

kapilaritate-uhinak, 517, 518

kosinu zuzentzaileak, 3

Kepler, 140

Krnecker-en delta, 5

Kepler-en bigarren legea, 140

kurba konikoak, 159

Kepler-en hirugarren legea, 152

kurbadura, 30

Kepler-en problema, 149

kurbadura-erradioa, 29

Kirchhoff, 335
kodea, 479

laborategiko sistema, 168

koefiziente konstantedun ekuazio

Lagrange, 56, 65, 73, 87, 91, 109, 110,

diferentzial lineala, 339, 340
koheteen higidura, 60
konbekzioa, 549

154, 159, 187
Lagrange-ren biderkatzaileak, 93, 111,
113

konfigurazio-espazioa, 67, 125

Lagrange-ren ekuazioak, 65, 69, 73, 123

konprimagarritasuna, 546

lagrangearra, 73

konstante berreskuratzailea, 355

(oszilazio mihiztatuen) lagrangearra, 427

kontrolerako bolumena, 558

(soka diskretuaren) lagrangearra, 452

kontserbazio-teoremak, 46, 115, 139

(solido zurrunaren) lagrangearra, 257,

koordenatuen transformazioak, 1

267

koordenatu esferikoak, 20, 32, 513

lagrangear ez-singularra, 124

koordenatu intrintsekoak, 28

lan birtuala, 66

koordenatu lerromakurtu ortogonalak, 16

lan birtualen printzipioa, 69

koordenatu normalak, 417

Lapiedra, 40

koordenatu orokortuak, 55, 67

Laplace, 154

koordenatu orokortuen sistema propioa,

Laplace-ren ekuazioa, 562

67

laplacetarra, 26, 572
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lasaikuntza-denbora, 330

loturadun extremalak, 93

laserra, 357

luzera inpropioa, 204

latus rectum, 150

luzera propioa, 203

Legendre, 56, 87

luzeraren uzkurdura, 203, 213

Legendre-ren transformazioa, 124, 125

luzera-unitateko energi dentsitatea, 485

lehenengo motako integral eliptikoak,

luzera-unitateko tentsioa, 507

400
Leibnitz, 109

luzetarako oszilazioak soka diskretuan,
451

Leioa-ko Foucault-en pendulua, 314, 315

luzetarako uhinak, 450

leku geometrikoa, 159

Lurreko erreferentzi sistema, 44, 297,

lerrakuntza, 191

299

lerro geodesikoak, 96
Levi-Civita-ren dentsitate tentsoriala, 13,
242

Mach, 296
Magnetika, 187

Lewis, 221

Magnetohidrodinamika, 545

Le Pantheon, 309

magnitude zinematikoak koordenatu

likidoak, 546

lerromakurtuetan, 22

Liouville, 56

maila-funtzioa, 373

Liouville-ren teorema, 132

maiztasuna, 322

Lissajous-en kurbak, 326

maiztasun angeluarra, 322

Lorentz, 56, 187, 191, 201

maiztasun garraiatzailea, 481, 489

Lorentz-en funtzioa, 360

(batezbesteko) maiztasuna, 480

Lorentz-en indar elektromagnetikoa, 77

(oinarrizko) maiztasuna, 539

Lorentz-en transformazioa, 199, 220

maiztasun-banda, 489

loturak, 55

maiztasun-bandaren zabalera, 490

loturen sailkapena, 65

maiztasun-espektroa, 491

lotura bilateralak, 66

maiztasun-espektro karratua, 492

lotura egonkorrak, 66

maiztasun-espektro karratuari dagokion

lotura erreonomoak, 66
lotura eskleronomoak, 66
lotura ez-holonomoak, 66

taupada, 493
(taupada karratuari dagokion) maiztasunespektroa, 496, 497

lotura ez-idealak, 66

(fase-)modulazioa, 490

lotura higikorrak, 66

maiztasun-modulazioa, 490

lotura holonomoak, 66

(pultsu-kodearen) modulazioa, 490

lotura idealak, 66

malguki biguna, 388

lotura unilateralak, 66

malguki gogorra, 389

lotura-indarrak, 55

marruskadura-indarren lana, 330
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Martitz, 159

modulazio-abiadura, 482

masa, 39, 224

momentu angeluarra, 46

masa erlatibista, 224, 225

(solido zurrunaren) momentu

masa ez-erlatibista, 224
masa grabitazionala, 40

angeluarra, 258
momentu angeluarraren kontserbazio-

masa inertziala, 40

teorema, 50, 120

masa laburbildua, 138

momentu kanonikoa, 116

masa nuludun partikulak, 226

momentu konjokatua, 116

(pausaguneko) masa, 225

momentu lineala, 46

masa-indarrak, 548, 562

momentu linealaren adierazpen

masa-zentruaren koordenatu-sistema, 168
matrize iraulia, 5, 241
matrize ortogonala, 6
matrize ortogonalen balio propioak, 234
Maupertius, 109
Maxwell, 56, 187, 188
Maxwell-en ekuazioak, 200

erlatibista, 220
momentu linealaren adierazpen ezerlatibista, 219
momentu lineal erlatibistaren
kontserbazioaren legea, 223
momentu linealaren kontserbazioteorema, 50, 117

Mekanika Estatistikoa, 57, 132

momentu orokortu konjokatua, 117

Mekanika Klasikoaren legeak, 40

Morley, 189

Mekanika Kuantikoa, 56

moteltze-espaziala, 467, 470

Meteorologia, 545

muga-geruzen hurbilketa, 557

metodo iteratiboa, 306

muga-geruzen teoria, 557

mezua, 479

muga-zikloa, 396

Michelson, 189

(Duffing-en ekuazioari dagozkion)

Michelson eta Morley-ren experimentua,
189, 196, 201
mihiztadura ahula, 420

muga-zikloak, 397
musikaren fisika, 538
musikatresnen espektro akustikoak, 539

mingarritasunaren ataria, 537, 538
Minkowski, 210

nabla eragilea, 24

Minkowski-ren diagramak, 210

Navier, 550

Minkowski-ren espazioa, 203

Navier-Stokes-en ekuazioak, 550, 570,

mintz elastikoa, 507
mintz zirkularraren oszilazio-moduak,
510
modulazioa, 479
(anplitude-)modulazioa, 480
modulazioaren maiztasuna, 480

572, 573
neutrinoa, 55, 227
Newton, 38,40, 55, 56, 57, 65, 87, 109,
188, 192, 295
Newton-en bigarren legea, 295, 297, 320,
327, 509, 530
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Newton-en legeak, 38, 291

osziladore mekanikoa, 335

Newton-en Mekanika, 37

osziladore mekaniko bortxatua, 336

Newton-en Mekanikaren mugak, 55

osziladore mekaniko indargetua, 337

n-ordenako ekuazio diferentzial lineala,

osziladore mekaniko eta elektrikoen

339
nodoen lerroa, 234
nutazio-angelua, 234

kidetasuna, 338
osziladore mihiztatuen bektore propioen
ortogonaltasuna, 434

nutazio-higidura, 284

osziladore mihiztatuen erresonantziak,

(solido zurrunaren) oinarria, 247, 250

osziladore mihiztatuen koordenatu

422
oinarriaren ekuazioa, 250
oinarrizko harmonikoa, 539
oinarrizko maiztasuna, 463, 539
oinarrizko sekzio eragilea, 179
oktaba, 535
olatuak, 519
Optika, 187

normalak, 434
osziladore mihiztatuen oszilazio
bortxatuak, 422
osziladore mihiztatuen oszilazio-modu
normalak, 440
osziladorearen batezbesteko energia
zinetikoa, 358

orbitaren ekuazio diferentziala, 144

osziladorearen kalitate-faktorea, 355

orbita zirkularren egonkortasuna, 152

osziladoreari eginiko batezbesteko

oreka egonkorra, 153, 386
oreka ezegonkorra, 153, 387
oreka termodinamikoa, 548
orekapen dinamikoa, 270, 273,
orekapen estatikoa, 270, 273

potentzia, 359
(eite orokorreko potentzialari dagozkion)
oszilazioak, 385
(oreka-puntuen inguruko) oszilazioak,
386

oreka-puntuak, 386

oszilazioak soka diskretuan, 451

oreka-puntuen inguruko oszilazioak, 386

oszilazio bortxatuak, 349

(bektore propioen) ortogonaltasuna, 434

oszilazio elektrikoak, 334

ortogonaltasun-baldintzak, 3

oszilazio elektriko bortxatuak, 363

ortonormalizazio-baldintzak, 436, 438

oszilazio harmonikoa, 320

(Duffing-en) osziladorea, 391, 396

oszilazio harmoniko mugatuari dagokion

osziladore alineala, 385

uhin-zenbakien espektroa, 497

osziladore elektriko baliokidea, 335

oszilazio indargetuak, 327

osziladore indargetuaren energia, 330

oszilazio lineal askeak, 319

osziladore indargetuaren pultsazioa, 329

oszilazio mihiztatuak, 415

osziladore lineala, 320

oszilazio mihiztatuak n-askatasun

osziladore linealaren Green-en funtzioa,
380

gradurekin, 426

Kontzeptuen eta izenen aurkibide aijabetikoa

oszilazio mihiztatuen balio propioen
ekuazioak, 430
oszilazio mihiztatuen ekuazio
karakteristikoa, 431
oszilazio mihiztatuen energia potentziala,
427
oszilazio mihiztatuen energia zinetikoa,
427
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pendulu bikoitzaren pultsazio
propioak, 432
pendulu launa, 398
pendulu launaren fase-diagrama, 402
periastroa, 150
perigeoa, 150
perihelioa, 150
periodikotasun denborala, 457, 464

oszilazio mihiztatuen lagrangearra, 427

periodikotasun espaziala, 457, 464

oszilazio mihiztatuen pultsazio propioak,

periodoa, 321

431
oszilazio ixikien azterketa algebra
tentsorialaren bidez, 438
oszilazio txikien hurbilketa, 399

perizentrua, 150
perturbazioen metodoa, 403
Picard-en existentzia eta bakartasunaren
teorema, 131

oszilazio-moduak, 420, 454, 455

Planck-en konstantea, 500

(mintz zirkularraren) oszilazio-moduak,

planeten higidura, 149

510

plano batekiko inertzi biderkadura, 259

oszilazio-modu antisimetrikoa, 419

(solido askearen) plano finkoa, 276

oszilazio-modu normalak, 440

plano horizontalaren gaineko higidura

oszilazio-modu simetrikoa, 419
oztopo solidoen inguruko fluxua, 557

Lurrean, 300
Plasmen Fisika, 545
plastikoak, 546

parabola, 160, 162

plomua, 297

parabolaren lerro zuzentzailea, 161

Poincar, 56, 154, 187

parabolaren erpina, 161

Poinsot-en formula, 266

(fluidoaren) partikula, 545

Poinsot-en eraiketa, 274, 275

partikularen abiadura, 16

Poinsot-en konoak, 252

partikularen azelerazioa, 16

Poisson-en kortxeteak (parentesiak), 126,

partikularen higidura-ekuazioak, 45

128

partikularen posizio-bektorea, 16

(solido zurrunaren) poloa, 249

partikulen sakabanaketa, 177

polodia, 253, 276

partikula-sistemaren ekuazioak, 48

posizio-bektorea, 3

partikula-sistemaren energia, 54

(batezbesteko) potentzia, 473

Pauli, 55, 221

(iraungiriko) potentzia, 366

pausaguneko masa, 225

potentziaren erradiapena, 473

pendulu bikoitza, 428, 432

potentzi faktorea, 366
potentzi zurgapena, 359
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(Duffing-en) potentziala, 392
potentzial asimetrikoa, 389, 403
potentzial bektorea, 77, 561

puntu finkoa duen ziba simetriko astuna,
279
(korronte-lerroen) puntu singularrak, 556

potentzial eraginkorra, 146
potentzial eskalarra, 77, 562

Rayleigh-en iraungipen-funtzioa, 77, 79

potentzial maximo ez-parabolikoa, 395

Reines, 55

potentzial maximo parabolikoa, 394

Reynolds-en antzekotasuna, 573

potentzial orokortua, 77

Reynolds-en zenbakia, 557, 574

potentzial parabolikoa, 388

Rivas, 314

potentzial simetrikoa, 388, 406

Runge-Kutta-ren metodoa, 396

potentzial unidimentsional baliokidea,

Rutherford-en sakabanaketaren formula,

146

182

potentzial-langa, 386
potentzial-osina, 386

sakabanaketa, 167, 177

presioa, 547, 564

(uhinen) sakabanaketa, 466

presio konstantepeko bero espezifikoa,

sakabanaketarako sekzio eragilea, 179

549

sakabanaketa-angelua, 174

presio-uhinak gas-zutabe batetan, 528

sakabanaketa-zentrua, 178

prezesioa, 278, 284

sasibektorea, 13, 243

prezesio-angelua, 234

Schrdinger, 56

propietate banakorra (bektoreak), 13

seinalea, 479

propietate trukakorra (bektoreak), 13

seinalearen transmisioa, 492

prozesu adiabatikoa, 532

seinaleen igorpena, 479

pultsazioa, 322

(oinarrizko) sekzio eragilea, 179

pultsazio bultzatzailea, 362

sekzio eragile osoa, 181

pultsazio propioa, 328

simetrikotasun esferikoa, 513

(pendulu bikoitzaren) pultsazio propioak,
432

simetrikotasun zilindrikoa, 515
sinkronizazioa, 198

pultsu motako indarra, 373

(espazioko) sistema `absolutua', 294

pultsu-funtzioa, 373, 376

sistema alineal asimetrikoa, 389

pultsu-kodearen modulazioa, 490

sistema alineal simetrikoa, 387

puntu aldekideak, 158

sistema alinealen fase-diagramak, 392

puntu ekilateroak, 158

sistema ez-inertzialak, 291, 295

(korronte-lerroen) puntu erregularrak,

sistema inertzialak, 291

556
puntu finkoa duen solidoaren higidura,
252

sistema intrintsekoki alineala, 391
sistemaren eboluzioa fase-espazioan, 126
sistemaren hamiltondarra, 121, 125

Kontzeptuen eta izenen aurkibide alfabetikoa

sistemaren masa osoa, 50
sistemaren masa-zentrua, 50
soinua, 527
soinuaren abiadura, 532, 533
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solido zurrunaren Lagrange-ren
ekuazioak, 257, 268
solido zurrunaren momentu angeluarra,
258

soinuaren bolumena, 534

solido zurrunaren zinematika, 231, 245

soinuaren ezaugarriak, 533

soluzio sortzailea, 409

soinuaren intentsitatea, 533

sorta erasotzailearen intentsitatea, 179

soinuaren intentsitate fisikoa, 535

Steiner-en formula, 263

soinuaren intentsitate fisiologikoa, 534

Stokes, 550

soinuaren intentsitate-zentzazioa, 536,
538
soinuaren tinbrea, 535

talde-abiadura, 481, 485, 489, 492, 520,
522

soinuaren tonua, 534

talde-egitura, 6

soinu-uhinak, 527

talka elastikoak, 173

soka diskretuaren energi dentsitatea, 485

taupadak, 490, 492

soka diskretuaren koordenatu normalak,

(maiztasun-espektro karratuari dagokion)

453

taupada, 493

soka diskretuaren lagrangearra, 452

taupada karratua, 496

soka diskretuaren oszilazio-moduak, 454

taupada karratuari dagokion maiztasun-

soka diskretuaren pultsazio propioak, 453

espektroa, 496, 497

soka jarraiaren oszilazio-moduak, 455

taupaden iraupena, 494

soka jarraiaren oszilazio-modu normalen
pultsazioak, 455

Taylor-en seriea/garapena, 320, 429, 485,

soka jarraiaren uhin-luzera, 456

tentsioa(k), 450, 562

soka oszilakor diskretua, 450

(deformazioen) tentsorea, 570

soka oszilakor jarraia, 454

(fluidoaren deformazio-tasen) tentsorea,

solido elastikoak, 546

529

571

solido zurruna, 231

(esfortzuen) tentsorea, 563

solido zurrunaren askatasun-graduak, 232

(ebakidura-esfortzuen) tentsorea, 564

solido zurrunaren dinamika, 257

(unitate) tentsorea, 564

solido zurrunaren energia, 281

Termodinamika, 187

solido zurrunaren energia zinetikoa, 257,

tetrabektoreak, 217

261
solido zurrunaren Euler-en ekuazioak,
258, 267, 269, 274

tetrabiadura, 217
tetramomentua, 226
tinbrea, 463, 535

solido zurrunaren higidura askea, 274

Tolman, 221

solido zurrunaren higidura launa, 247

tonua, 463, 534
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Torricelli-ren teorema, 74, 75

uhin unidimentsionalen ekuazioa, 458

tortsioa, 31

uhin zilindrikoak, 515

transformazio-ekuazioak, 67

uhinaren intentsitatea, 473

(solidoaren) transformazio nagusia, 265

uhinen atenuazioa, 467

transformazioaren matrizearen

uhinen hartzailea, 470

diagonalizazioa, 239
(abiadura) tribektorea, 217

uhinen hedapena bi eta hiru
dimentsiotan, 507

(alderantzizko) triedroa, 9, 14

uhinen hedapen-bektorea, 512

triedro intrintsekoa, 30

uhinen igorlea, 470

triedro zuzena, 9, 14

uhinen iragazki-efektua, 467

tsunami, 522

uhinen isladapena, 460
uhinen moteltze-espaziala, 467, 470

(dentsitate-)uhinak, 532

uhinen sakabanaketa, 466

(desplazamendu-)uhinak, 532

uhin-ekuazioa, 458, 510, 531

(grabitate-)uhinak, 517, 518

uhin-fronte esferikoak, 514

(hiru dimentsiotako) uhinak, 510

uhin-fronte zilindrikoak, 515

(itsasikara-)uhinak, 522

uhin-funtzioa, 491

(itsas zabaleko) uhinak, 519

uhin-igorle lineal uniformea, 515

(kapilaritate-)uhinak, 517, 518

uhin-igorle puntuala, 513

(luzetarako) uhinak, 450

(uhin bidaiari unidimentsional

(presio-)uhinak, 528, 532
(soinu-)uhinak, 527

harmonikoaren) uhin-luzera, 464
(soka jarraiaren) uhin-luzera, 456

(uretako gainazal-)uhinak, 516

(uhin geldikorren) uhin-luzera, 462

(ur sakoneko) uhinak, 521

uhin-paketea, 490

(zeharkako) uhinak, 450

uhin-pakete bidaiaria, 500

uhinak mintz elastikoetan, 507

uhin-zenbakia, 464

uhin akustikoak, 527

uhin-zenbakien espektroa, 497

uhin bidaiariak, 450, 459

uhinerdi motako indarra, 373

uhin bidaiari unidimentsional

ultrasoinuak, 541

harmonikoa, 463
uhin geldikorrak, 450, 460, 461

unibertso-lerroak, 206
unitate matrizea, 6

uhin geldikorren uhin-luzera, 462

unitate bektorea, 15

uhin elektromagnetikoak, 449
uhin esferikoak, 513

uretako gainazal-uhinak, 516

uhin laun harmonikoa, 511

ur sakoneko uhinak, 521

uhin modulatuaren hedapena, 483

ur-partikulen higidura, 519

uhin unidimentsionalak, 449

uretaku uhinen lalde-abiadura, 520, 522

Kontzeptuen eta izenen aurkibide alfahetikoa

Van der Pol, 395
Weber-Frechner-en lege psikofisiko
orokorra, 536
Weierstrass, 87
(determinante) wronskiarra, 339
(x,t) diagramak, 206
Young, 188
zarata, 541
zarata-maila, 535
zeharkako oszilazioak soka diskretuan,
451
zeharkako uhinak, 450
zenbaki adimentsionalak, 573
zerra motako indar bortxatzailea, 371
ziba asimetrikoa, 265
ziba esferikoa, 265
ziba simetrikoa, 265
zikloia, 303
zikloidea, 104
zirkuitu elektriko baliokidea, 334
zirkuitu elektrikoen kalitate-faktorea, 367
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