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1. multzoa
Aurkezpena
1492ko irailaren 8an abiatu zen Kristobal Kolon Kanariar uharteetatik, eta urriaren 12an heldu zen Bahametara, 5.500 km-ko
bidaia egin eta gero.
1961eko apirilaren 12an, Yuri Gagarin
errusiar astronauta izan zen espaziora
bidaiatu zuen lehenbiziko pertsona.
Motor bereziekin hornituta zegoen
Gagarinen espazio-ontzia. Motor horiek eragindako goranzko indarra Lurraren erakarpen grabitatorioa baino
handiagoa zen. Horri esker, lurrazaletik ihes egin eta planeta orbitatzeko
gai izan zen espazio-ontzia.
Lurrazaletik ihes egiteko, 11,2 km/s-ko
abiadura (40.320 km/h) lortu zuen Gagarinen espazio-ontziak, Bidaia nahiko
laburra izan zen, 108 minutu guztira: 9
minutu orbitan sartzeko, eta, ondoren,
bira oso bat eman zuen Lurraren inguruan. Hori guztia gertatu bitartean, irratiz hitz egitea eta janari pixka bat hartzea –espazioontzi batean jan zuen lehenbizikoa izan zen– baino ez zuen egin behar; horrela, grabitate ezaren efektuak ikertu zituzten bidaiaren
arduradunek.
Zortzi urte geroago, 1969ko uztailaren 20an, hain zuzen, heldu zen gizakia lehenengo aldiz Ilargira; lau egunean egin zuten
Amstrong, Aldrin eta Collins astronautek 300.000 km-ko bidaia. Bidaien abiadura etengabe handitu dezakegula pentsatu
arren, muga bat ezartzen digu naturak; izan ere, Albert Einsteinek adierazi zuenez, ezin da argiaren abiadura (300.000 km/s)
gainditu.

Albert Einstein
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Higidura eta indarrak

4. Dinamikaren bigarren printzipioa

1. gaia. Higidura
1. Sarrera: higiduraren alderdi orokorrak

5. Dinamikaren legeen aplikazioa

2. Higidura motak

6. Higidura zirkular uniformearen azterketa
dinamikaren ikuspegitik

3. Higidura zuzen uniformea

7. Astronomia eta grabitazio unibertsala

4. Azelerazioa. Higidura zuzen uniformeki
azeleratua: erorketa askea

3. gaia. Fluidoak

5. Higidura zirkular uniformea

1. Presioa

6. Seguritatea errepidean

2. Fluidoen propietateak. Presio hidrostatikoa
3. Likidoen konprimaezintasuna: Pascalen
printzipioa

2. gaia. Indarrak
1. Indarraren ezaugarri orokorrak

4. Likidoen bultzada-indarra: Arkimedesen
printzipioa

2. Dinamikaren lehenengo legea:
inertziaren printzipioa

5. Atmosfera eta presio atmosferikoa

3. Dinamikaren hirugarren printzipioa

Hurrengo gaiak irakurri baino lehen. Osatu taularen lehenengo bi zutabeak. Lehenengo zutabean kontzeptu horri buruz
dakizuna eta bigarren zutabean kontzeptuari buruz dituzun galderak idatziko dituzu.
Gaiak irakurri ondoren. Gaiaren testua eta jarduerak landu ondoren, hirugarren zutabea osatuko duzu kontzeptu horri buruz
ikasi duzuna idatziz.
Zer dakit?

Zer jakin nahi dut?

Zer ikasi dut?

Posizioa eta posizio-aldaketa:

Posizioa eta posizio-aldaketa:

Posizioa eta posizio-aldaketa:

Erreakzio-distantzia:

Erreakzio-distantzia:

Erreakzio-distantzia:

Inertzia:

Inertzia:

Inertzia:

Masa eta pisua:

Masa eta pisua:

Masa eta pisua:

Presioa:

Presioa:

Presioa:

Flotazioa (Arkimedesen printzipioa):

Flotazioa (Arkimedesen printzipioa):

Flotazioa (Arkimedesen printzipioa):
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Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: datu-taulak egitea eta
lerro-grafikoak egitea
Datu-taulak egitea: esperimentu batean egindako neurketen emaitzak antolatzeko eta jasotzeko laguntzen dizute datu-taulek. Datu-taula batean ilaretan eta zutabetan adierazten da informazioa; horrela, errazagoa da
irakurtzea eta ulertzea.
Adibidea: demagun 50 km-ko bizikleta-lasterketa batean parte hartzen ari
zarela. Lasterketa 10 km/h-ko erritmo uniformearekin (konstantearekin) egitea pentsatu duzu. Erritmo horrekin higitzen ari zaren jakiteko, 10 km-ko zer
denbora egin duzun jaso du zure lagun batek.
Urrats hauei jarrai diezaiekezu zure lasterketaren datuak jasoko dituen taula
egiteko:
1. urratsa: lehendabizi, pentsa ezazu zer aldagai ikertu nahi dituzun. Jarraian,
antola ezazu datu-taula zutabetan eta ilaretan.
2. urratsa: ilara eta zutabe bakoitzean, idatz itzazu aldagai bakoitzari dagozkion izena eta neurri-unitatea.
3. urratsa: eman iezaizkiozu titulua (izena) eta zenbakia taulari.
Adibidez, honela antola ditzakezu zure datuak:
Distantzia (km)

0

10

20

30

40

50

Denbora (h)

0

0,75

2

3,5

4

5

Lerro-grafikoak egitea: etengabe aldatzen diren bi aldagaien arteko erlazioa adierazten du lerro-grafiko batek.
• Lerro-grafikoak oso egokiak dira aldagai aske batek mendeko aldagai bati nola eragiten dion erakusteko, edo aldagai bat
denboran zehar nola aldatzen den erakusteko.
• Lerro-grafiko bateko bi aldagaiek zenbakizkoak izan behar dute.
Urrats hauei jarrai diezaiekezu datu-taulari dagokion adierazpen grafikoa egiteko:
1. urratsa. Erabil ezazu x-ardatza aldagai askearentzat (denbora) eta y-ardatza mendeko aldagaiarentzat (distantzia).
2. urratsa. Marraztu itzazu x-ardatza eta y-ardatza aldagai bakoitzaren baliorik txikiena eta handiena biltzen dituen eskala
bat erabiliz. Adierazi ardatz bakoitza dagokion hizkiarekin.
3. urratsa. Lehenbiziko puntua kokatzeko, aurki ezazu x=0 balioa x-ardatzean. Imajina ezazu leku horretatik bertikalki
igotzen den lerro bertikala. Ondoren, aurki ezazu dagokion y-ren balioa, y=6. Imajina ezazu leku horretatik horizontalki
higitzen den lerro horizontala. Marraz ezazu puntu bat bi lerro irudikari horiek bat egiten duten lekuan.
4. urratsa. Errepika ezazu prozesu hori gainontzeko puntu guztiekin, eta elkar itzazu puntuak ongien egokitzen den lerroarekin
(lerrozuzena, lerromakurra…).
5. urratsa. Eman iezaiozu titulua grafikoari.
Esandakoa kontuan hartuta, egin itzazu jarduera hauek:
a. Egin ezazu datuen adierazpen-grafikoa (lerro-grafikoa)
b. Antola itzazu posizio-denbora grafikoak beste taula mota bat egiteko.
c. Zergatik da egokia taulak eta grafikoak egitea higidurari buruzko datuak adierazteko?

8
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: laburpenak eta kontzeptu-mapak egitea
Laburpenak
Irakurritakoa berriro labur kontatzea da laburpena. Laburpena idazten duzunean, ideia nagusiak soilik adierazi behar dituzu.
Utz itzazu xehetasun gehienak alde batera, eta ez ezazu ideia berririk erantsi.
Erabil itzazu zeure hitzak laburpena egiteko.
Antolatzaile grafiko bat erabiltzea lagungarria izan daiteke laburpenaren ideia nagusiak antolatzeko eta komunikatzeko (jakinarazteko).
Historia-artikulua
Astrolabioa ordua eta posizioa zehazteko erabiltzen da. Inork ez daki ziurtasun osoz noiz asmatu
zen tresna hori. Dirudienez, K.a. 200. urtean hasi ziren greziarrak erabiltzen. Hala ere, astrolabio
baten erabilerari buruzko lehenbiziko aipamen garbiak ez dira K.o. 400. urtera arte agertzen.
Astrolabioak mendeetan zehar garatzen jarraitu zuten. Hainbat eredu mota egin ziren, eta haietako batzuk ederki apainduta zeuden. XVII. mendean, pendulu-erlojuak eta beste zenbait tresna
zientifiko garatu zirenean, astrolabioen erabilerak gainbehera nabaria izan zuen.
Aplika ezazu!

Informazioa

Informazioa

Informazioa

Irakur ezazu historia-artikulua. Erabil ezazu alboko antolatzaile grafikoaren
antzeko bat laburpenean sartuko dituzun ideia nagusiak aukeratzeko. Ondoren, idatz ezazu bi edo hiru esalditako laburpena ideia nagusiak komunikatzeko (jakinarazteko).
Laburpena

Kontzeptu-mapak
Gai bati dagozkion kontzeptuen arteko loturak grafikoki adierazteko eta hobeto bisualizatzeko erabiltzen dira kontzeptumapak.
Beheko irudiko eredua balia dezakezu multzo honetan landuko dugun gai batekin (Higidura) zerikusia duten garrantzi handiko
zenbait kontzeptu antolatzeko.
Bete ezazu irudiko kontzeptu-mapa termino hauek egoki erabiliz:
posizioa ; ibilitako distantzia ; desplazamendua ; lastertasuna ; higidura uniformea ; higidura azeleratua
Sar ezazu termino bat lauki bakoitzaren gainean, eta idatz itzazu
lotutako terminoen arteko erlazioak gezien gainean.
Laguntza: posizioa terminoa beheko ilaran, erdian, koka dezakezu.
Paragrafo batean, adieraz ezazu kontzeptu mapan emandako ideia
nagusia.

9
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1

. gaia. Higidura

Munduko ugaztunik azkarrena da gepardoa. Izugarrizko azelerazio-ahalmena du, eta hiru segundo baino ez ditu behar
0 km/h-tik 96 km/h-ra pasatzeko; izan ere, atzean utziko zituen merkatuan dauden ibilgailu gehienak. Felido hori
izugarri bizkorra da ahal duen abiadura handienean higitzen denean, eta bira azkar eta ustekabeak egiteko gauza da,
harrapakin baten atzean dabilenean.

H1. Zer ikasiko dugu gai honetan?

Gai honetako jarduerak bukatutakoan, besteak beste, galdera hauei erantzuteko gai izango zara:
1. Zer magnitude behar dira higidura deskribatzeko? Zer unitate erabiltzen dira magnitude horiek adierazteko?
2. Zer dira magnitude eskalarrak eta bektorialak? Zertan bereizten dira? Zer magnitude bektorial erabiltzen dira higidura
deskribatzeko?
3. Zergatik esaten da higidura “erlatiboa” dela? Zer da erreferentzia-sistema? Zergatik behar da higidura deskribatzeko?
4. Zer higidura mota daude? Zer ezaugarri dituzte? Zertan bereizten dira?
5. Zertan bereizten dira batez besteko azkartasuna eta aldiuneko azkartasuna?
6. Zer da azelerazioa? Nola kalkulatzen da? Zer balio du azelerazioak higidura zirkular uniformean?
7. Zergatik erabiltzen dira taulak eta grafikoak higidurari buruzko informazioa emateko?
8. Zer dira erreakzio- eta balaztatze-denborak? Zer garrantzi dute kontzeptu horiek errepideetako segurtasunean? Zer da
seguritateko distantzia?
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H2. Zer dakizu gai honi buruz?

Azter itzazu arretaz baieztapen hauek, eta esan ezazu zuzenak ala okerrak diren.
Baieztapenak

Zuzena ala okerra?

1. Higidura bati buruzko informazioa emateko (leku batera joateko argibideak emateko) ez da
beharrezkoa erreferentzia-puntu bat (hasierako puntu bat) ematea.
2. Zenbait magnitude adierazteko zenbakizko balioa eta norabidea (noranzkoa) behar dira.
3. Objektu bat geldi badago, behatzaile guztiek berdin deskribatuko dute objektu horren egoera.
4. Azkartasuna (lastertasuna) eta abiadura gauza bera dira.
5. Azeleratzeko ezinbestekoa da azkartasuna (lastertasuna) aldatzea.
6. Batez besteko azkartasuna (lastertasuna) kalkulatzeko, guztira ibilitako distantzia eta igarotako
denbora biderkatu behar dira.
7. Azkartasuna (lastertasuna) km/h-tan adierazten (neurtzen) da beti.
8. Posizio-denbora grafiko batean, objektuaren azelerazioa adierazten du lerroaren maldak.
9. Grafiko batean zero (nulua) da lerro horizontal baten malda.
10. Posizio-denbora grafiko batean dagoen lerrozuzen batek objektuaren azkartasun konstantea
adierazten du.

H3. Arazo-egoera: seguritatea errepidean

Testu-ingurua. Esan beharrik ez dago. Trafiko-istripuak ugariak
dira, eta ondorio oso larriak eragiten dituzte hainbat kasutan.
• Zergatik gertatzen dira auto-istripuak?
• Zer hartu behar da kontuan auto-istripuak analizatzeko?
• Zer ondorio izaten dituzte istripu horiek?
• Zer egin daiteke ondorio horiek saihesteko (murrizteko)?
Ataza. Arazo-egoera honetan, planteatu(ko) ditugun hainbat
galderari erantzuteaz gainera, honako ataza hau egin beharko
duzu: higidurari buruzko kontzeptuak eta prozedurak erabiliz,
errepidean seguritatea hobetzea ekar dezaketen neurriak biltzen dituen txostena egingo duzu (nahi duzun formatua aukera
dezakezu) eta ikastaldearen aurrean aurkeztu beharko duzu.

1.1 irudia. Seguritatea errepidean.

11
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1 Sarrera: higiduraren alderdi orokorrak
1.1 Zer da higitzea? Higiduraren izaera erlatiboa
Gure unibertsoan, den-dena ari da higitzen. Gure eguzki-sistema espazioan zehar higitzen da, Esne Bidea izeneko galaxian. Lurra Eguzkiaren inguruan higitzen ari da (higidura hori eliptikoa da), eta, aldi berean, bere ardatzaren inguruan ere biratzen ari da
(errotazio-higidura deritzo higidura horri). Pertsonak, animaliak, airea eta ezin konta litezkeen objektuak ari dira lurrazalean higitzen. Materia osatzen duten atomoak eta
haiek osatzen dituzten oinarrizko partikulak (elektroiak, protoiak, neutroiak) etengabeko
higiduran daude.
Zientzialariek zinematika deitzen
diote higiduraren azterketari. Greziarrek higidura adierazteko erabiltzen duten hitzetik (kinema) dator.
Ohartuko zinenez, antz handia du
hitz horrek “zinema” hitzarekin;
izan ere, zineman film bat ikusten
ari garenean, higiduran dauden argazkien segida ikusten ari gara,
baina argazkien segida oso abia- 1.2 irudia. Higidura.
dura handiarekin pasatzen denez (24 irudi segundoko) filmak berezko higidura duela
ematen du.

1. Ba al dakizu zer den mugimendua? Zure hitzetan, nola definituko

1.3 irudia Eskailera mekanikoak.

zenuke mugimendua? Zer termino (kontzeptu; hitz) erabiltzen dituzu
higidura deskribatzeko (higidurari buruz hitz egiteko)?
2. Demagun eskailera mekanikoetan zaudela. Zure ondoan dagoen
laguna mugitzen ari da? Zu beherantz joaten ari bazara, zer gertatzen
da gorantz igotzen ari diren pertsonekin?
3. Azter ezazu, arretaz, beheko irudia. Mutila higitu den esan
dezakezu? Bai ala ez? Zergatik?

4. Higidurari buruzko zer ondorio atera ditzakezu orrialde honetako
jarduerak egin ondoren?
12
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1.2 Higidura deskribatzea: erreferentzia-puntua, posizioa
eta ibilbidea

1.4 irudia. Nola adieraz daiteke irudiko taldea osatzen duten mutilen posizioa?

5. Nola adieraziko zenuke irudiko mutil bakoitzaren posizioa? Adibidez, non dago:
a. saskibaloiko baloia duen mutila?
b. kamiseta morea duen mutila?
c. futbol-baloia zapaltzen ari den mutila?
Deskribapen bera egingo luke beste pertsona batek?
Zer izango litzateke beharrezkoa bi behatzailek deskribapen bera egiteko?

Objektu bat non dagoen adierazten du posizioak. Baina, nola adieraz dezakegu posizioa? Zer behar dugu posizioa adierazteko?
Higitzen ari den orok aldatzen du bere posizioa. Objektu baten posizioa beste objektu
batekiko deskribatu behar duzu, hau da, posizioa erlatiboa dela esan dezakegu.
1.5 irudia balia dezakegu egoera hori adierazteko: goizean, leihotik begiratu duzu eta
auto bat zuhaitz baten ondoan aparkatuta dagoela ikusi duzu. Eguerdian, berriz begiratu
duzu, eta autoa zuhaitzetik urrunago dagoela ikusi duzu. Zuhaitza erreferentzia-puntutzat hartzen baduzu, autoa higitu dela esan dezakezu, zuhaitzarekiko posizioa (posizio
erlatiboa) aldatu baita.

1.5 irudia. Mugimenduaren izaera erlatiboa (erreferentzia-sistema).

13
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Posizioa zehazteko erreferentzia-puntua behar dugu, hau da, posizioa erreferentziapuntu bati buruz definitzen da.
Hala ere, irudiko informazioak ez digu esaten nola aldatu den autoaren posizioa, hau da,
ez dakigu zer bide egin duen autoak ezkerreko posiziotik eskuineko posiziora joateko.
Ibilbidea esaten diogu higikariak deskribatutako lerroari: zuzena, lerromakurra, zirkularra edo beste edozein formatakoa izan daiteke. Higiduraren beste edozein ezaugarrirekin gertatzen den bezala, ibilbidea erlatiboa da, behatzailearen (erreferentzia-puntuan
dagoen pertsona) araberakoa baita.

Gaztelua
Lakua

3 km eta 850 m
5 km eta 650 m

Estadioa

4 km eta 200 m

Herria

9 km eta 400 m

Herritik estadiora joateko ibilbidea lerromakurra da, errepideari jarraitzen bazaio, eta
9,4 km-ko distantzia ibiltzen da. Aldiz, herritik estadiora lerrozuzenean joanez gero, ibilbidea lerrozuzena izango da, eta ibilitako distantzia askoz txikiagoa.
Eguneroko bizitzan erraz nahasten ditugu termino horiek: ibilbidea, desplazamendua,
ibilitako distantzia…; Fisikan, aldiz, kontu handiz erabili behar ditugu, eta esanahi zehatza eman behar diogu haietako bakoitzari.
Erabat subjektiboa da higiduraren deskribapena; horregatik, zenbait arau edo hitzarmen
behar ditugu bi pertsonak edo gehiagok objektu baten higidura modu berean –hau da,
modu objektiboan– deskribatzeko.

6. Imajina ezazu egoera hau: lagun bat zure etxetik irten da, oinez
ibiltzen hasi da eta 1 km-ko distantziara dago une honetan. Ba al
dakizu non dagoen zure laguna? Zure etxea errepide baten ertzean
dagoela jotzen badugu, etxetik irten eta ezkerraldera edo
eskuinaldera jo dezake zure lagunak. Nahikoa izango al litzateke
zure laguna etxetik 1 km-ra dagoela esatea haren posizioa
zehaztasunez jakiteko? Zer informazio osagarri beharko zenuke?
Egin ezazu marrazki bana aurreko egoerak adierazteko.
14
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7. Azter ezazu, arretaz, irudia, eta egin itzazu jarduera hauek:

5m

1.6 irudia. Bandera erreferentzia-puntu gisa baliatu daiteke bizikleta aurkitzeko.

a. Bizikletaren posizioa zehazteko, nahikoa al da banderatik 5 m-ra
dagoela esatea?
b. Egon al daiteke bizikleta beste edozein objektutatik 5 m-ra?
c. Egon al daiteke beste objekturen bat banderatik 5 m-ra?
d. Zer da erreferentzia-puntua? Zer erreferentzia-puntu erabil
ditzakezu goiko irudian bizikletaren posizioa adierazteko? Eman
itzazu posizio horien gutxi gorabeherako balioak.
8. Nola adieraziko dugu kotxearen posizioa a) eta b) egoeretan, baldin
eta:
– Erreferentzia-puntua B-n dago?
– Erreferentzia-puntua A-n dago?
10 m
a)
B

A

B

A

b)

Zenbait magnitude neurtu nahi ditugunean, tenperatura edo masa adibidez, zenbaki
eta unitate bat baino ez dugu behar neurria guztiz definituta gelditzeko; horrela, 5 °C
edo 23 kg esatea nahikoa da emaitza ondo adierazteko. Magnitude horiek eskalarrak
dira.
Beste zenbait magnituderekin, ordea, informazio osagarria behar dugu emaitza ondo
adierazteko. Aurreko ariketetan (7. eta 8. jarduerak) ikusi dugun bezala, posizioa adierazteko, zenbakiaz eta unitateaz gain, higiduraren norabidea edota noranzkoa ere eman
behar ditugu. Magnitude horiek bektorialak dira.

15
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Esandakoa kontuan hartuta, bi aukera hauek ditugu higikari baten posizioa adierazteko:
a) Magnitude bektorial baten bidez: posizio-bektorea.
Ardatz koordenatuen jatorritik (behatzailea dagoen tokia) higikaria dagoen puntura doan
bektoreari esaten zaio higikariaren posizio-bektorea.
Higikaria edozein unetan non dagoen (zer posizio duen) adierazten du bektore horren
muturrak; hortaz, posizio-bektoreen muturrak lotuz gero, higikariaren posizio guztiak
adierazten dituen lerroa lortuko dugu: ibilbidea.

t=4

Ibilbidea
Jatorria

t=5
t=3

t=1

t=2
t=6

t=0
t=7
Posizio-bektorea

Ardatz koordenatuak
1.7 irudia. Posizio-bektorea.

b) Magnitude eskalar baten bidez: posizioa.
Edozein unetan jatorritzat hartutako puntu batekiko ibilbidean neurtutako distantzia da
posizioa.
Jatorria hitzarmen bidez aukeratzen da, eta jatorritik alde batera edo bestera gauden
bereizi ahal izateko, ikur bana jarriko diogu alde bakoitzari. Adibidez, ezkerrerantz negatiboa eta eskuinerantz positiboa.

t=4

t=5

Ibilbidea
t=3

t=0
Jatorria

t=1

t=2

e1 = 3

e2 = 6

e5 = 15
t=6

e3 = 9

e0 = 0

e4 = 12

e6 = 18
t=7

e7 = 21
1.8 irudia. Posizioa.

16
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9. Lagun bat zure etxetik abiatu da merkaturaino. Nola adieraziko duzu
merkatuan dagoen lagunaren posizioa:
a. erreferentzia-puntua zure etxean badago?
b. erreferentzia-puntua izebaren etxean badago?

Izebaren etxea

Zure etxea
Merkatua

1 km

0.5 km

1.9 irudia. Erreferentzia-puntuak posizioa adierazteko.

10. Azter ezazu 1.9 irudia, eta egin ezazu dagokion posizio-denbora
taula eta grafikoa (lagunak minutu bakoitzeko 100 metro egiten ditu).
8. orrialdeko H1 jarduera balia dezakezu laguntza gisa.
11. Errepika ezazu aurreko ariketa beheko irudian emandako
informazioarekin.

0s

1s

2s

3s

1.3 Posizio-aldaketa: desplazamendua eta ibilitako distantzia
12. Begira iezaiozu berriz 1.9 irudiko egoerari, eta azter itzazu hiru egoera hauek:
a. Etxetik abiatu zara eta merkatura joan zara.
b. Etxetik abiatu zara, izebaren etxera joan zara, eta, ondoren, merkaturaino heldu zara.
c. Etxetik abiatu zara, merkaturaino joan zara, eta, ondoren, etxera itzuli zara.
Adieraz itzazu egoera bakoitzari dagozkion higiduraren ezaugarriak:
Egoera

Hasierako posizioa

Bukaerako posizioa

Posizio-aldaketa

Ibilitako distantzia

a)
b)
c)

Zer ondorio atera ditzakezu taulako emaitzak ikusita? Berdinak al dira ibilitako distantzia eta posizioaldaketa? Bai ala ez? Zergatik?
17
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Aurreko jardueran ikusi dugunez, posizio-aldaketa eta ibilitako distantzia bereizten jakin
behar dugu. Termino horiek ez dira beti baliokideak. Posizio-aldaketa jakiteko, abiapuntua eta helmuga baino ez ditugu behar; ibilitako distantzia kalkulatzeko, aldiz, higidura noranzko bakar batean edo noranzko-aldaketarekin gertatu den jakin behar dugu.
Ibilaldi bat egiten dugunean, abiapuntura itzultzen gara askotan, eta hasierako eta
amaierako puntuak berdinak badira ere, distantzia bat egiten dugu.
Gainera, posizio-aldaketa adierazteko, De (magnitude eskalarra) edo Dr (magnitude
bektoriala; desplazamendua deitu ohi zaio) erabil dezakegu. Ibilbidea lerrozuzena bada,
biak berdinak dira (moduluan); bestela, bestelako emaitzak lortuko ditugu. Gogoan izan
ibilbidearen gainean neurtzen dugula posizioa (e); posizio-bektorea (r), aldiz, ardatz koordenatuen jatorritik irudikatzen da.

0s

0s

1s

2s

1s

3s

2s

4s

3s

4s

13. Irudiko informazioaren laguntzaz, egin itzazu higidura bakoitzari
dagozkion e-t taulak eta grafikoak. Azter itzazu bi higikarien
higidurak.
14. Webgune hauetan aurki dezakezu atal honetan landutako
kontzeptuei buruzko informazioa:

18
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1.4 Higiduraren lastertasuna: aldiuneko lastertasuna eta
batez besteko lastertasuna
15. Taulako posizio-denbora datuak ikusita (higikariak ibilbide
lerrozuzena egin du):
a. Deskriba ezazu higikariaren mugimendua.
b. Kalkula ezazu zenbat metro egin dituen:
– lehenengo 4 segundoetan; – lehenengo 8 segundoetan
– 4. segundotik 8. segundora; – 8. segundotik 12. segundora
c. Egin ezazu e/t adierazpen grafikoa.
d. Elkar itzazu puntuak ahalik eta ongien egokitzen den lerroarekin.
e. Kalkula ezazu lerroaren malda. Zeren berdina da lortutako
emaitza?

t (s)

e (m)

0

14

2

20

4

26

6

32

8

38

10

44

12

50

Definizioz, denbora-tarte jakin batean izandako posizio-aldaketa adierazten du lastertasunak.
m/seg unitatearen bitartez adierazten da, eta horrela idazten da: v = Δe / Δt
Edozein bi aldiune hartuta, t1 eta t2, adibidez: v = (e2 – e1) / (t2 – t1)
Hasierako aldiunea (t0) eta beste edozein aldiune (t) hartuta, horrela idatziko dugu:
v = (e – e0) / (t – t0)
t0 aldiunean t=0 bada, hau da, aldiune horretan bertan hasten bagara denbora neurtzen:
e = e0 + v · t

e

Ikus dezakegunez, zuzen baten ekuazioa da: y = y0 + m · x (m = zuzenaren malda;
y0 = ordenatua jatorrian). Adierazpen grafikoa egiten badugu (ikus ezazu 1.10 irudia),
lerrozuzena lortuko dugu; bertan, zuzenaren maldaren berdina izango da lastertasuna.
Aurreko ariketan ikusi dugunez, lastertasuna konstantea da denbora guztian, hau da,
higidura uniformea dugu. Beste zenbait kasutan, aldiz, lastertasuna ez da konstantea,
eta batez besteko lastertasuna eta aldiuneko lastertasuna bereizten dira.
Honela definitzen dira bi magnitude horiek:
Batez besteko lastertasuna: higikariak ibilitako distantziaren eta horretarako erabilitako denbora-tartearen arteko zatidura da. vm ikurraren bidez adierazten da, eta honela
kalkula dezakegu:
vm = (e – e0) / (t – t0)
Aldiuneko lastertasuna: aldiune jakin batean higikariak duen abiadura da. v ikurrarekin adierazten da.

e2
Δe
α
Δt

e1

v = tg α =

Δe
Δt

e0

t1

t2

t

1.10 irudia. e-t grafikoa.

16. Higidura baten e-t grafiko batean, nola jakin dezakezu higikari
baten lastertasuna handia edo txikia den?

19
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17. A eta B higikarien posizio-denbora grafikoa ikus dezakegu

e (m)

A
alboko irudian. Bi higikariak OX ardatzaren gainean higitzen
ari dira.
a. t = 1 s aldiunean, zein higikarik du abiadurarik handiena?
B
Azal ezazu.
b. Ba al dute bi higikariek inoiz abiadura bera? Baiezkoan,
zer aldiunetan gertatzen da hori?
t (s)
18. Iñigo 9:05ean irten da etxetik, eta lastertasun
0
1
2
3
4
5
konstantearekin egin du korrika farolera. 9:07an heldu da
farolera; bertan, buelta eman eta zuhaitzerantz abiatu da.
Iñigo, 9:15ean heldu da zuhaitz ondora.
a. Kalkula ezazu desplazamendu
bakoitzeko batez besteko
azkartasuna.
b. Kalkula ezazu higidura osoaren
batez besteko azkartasuna.
x (m)
c. Egin ezazu higidura osoaren
0
200
400
600
800
1000
1200
posizio-denbora grafikoa.
19. Irakur ezazu arretaz kontakizun hau, eta egin ezazu dagokion posizio-denbora grafikoa:
1. Mikel etxetik atera da, eta bost minutuan lastertasun konstantez higitu da okindegira heldu arte.
2. Okindegian bi minutu eman ditu ogia erosteko.
3. Okindegitik irten ondoren, aurrera jarraitu du lastertasun konstantearekin (hasieran baino arinago), lau
minutuz.
4. Kalean, lagun bat topatu du, eta berbetan gelditu da minutu batez.
5. Atzera itzuli da, etxera heldu arte, lastertasun konstantearekin (etxetik atera den lastertasun
berdinarekin).
20. Taulako datuak ikusita, zer esan dezakezu posizio-aldaketari buruz?
t (s)
e (m)
Distantzia berdina egiten al du higikariak denbora-tarte beretan?
0
0
Kalkula ezazu zenbat metro egin dituen:
1
2
a. lehenbiziko 2 segundoetan;
2
8
b. 2. segundotik 4. segundora;
3
18
c. 4. segundotik 6. segundora.
4
32
Zer esan dezakezu lastertasunari buruz?
Egin ezazu e/t adierazpen grafikoa, eta elkar itzazu puntuak ahalik
5
50
eta ongien egokitzen den lerroarekin. Nola kalkula dezakezu
6
72
lerroaren malda?
21. e-t grafiko batean, nola bereizten dira lastertasun konstantea (uniformea) eta lastertasun aldakorra duten
higidurak?
B
x
22. A eta B higikarien posizio-denbora grafikoak ikus ditzakegu
irudi honetan. Bi higikariak OX ardatzaren gainean higitzen ari
A
dira.
a. t = 1 s aldiunean, zer higikarik du abiadurarik handiena? Azal
ezazu.
b. Ba al dute bi higikariek inoiz abiadura bera? Baiezkoan, zer
aldiunetan gertatzen da hori?
t (s)
0

20
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1.5 Abiadura
18 m/s

A

B

C

18 m/s

D

18 m/s

14 m/s

1.11 irudia. Lastertasuna eta abiadura.

23. Errepide batean higitzen ari diren A, B, C eta D ibilgailuak ikus
ditzakegu irudi honetan. Zertan dira berdinak eta zertan ezberdinak
ibilgailu horien mugimenduak?
Objektu baten lastertasuna 18 m/seg dela esaten badugu, nahikoa al da informazio hori
gorputzaren mugimendua aztertzeko? Irudian ikus dezakegunez, lastertasun bera dute
A eta B autoek, baina kontrako noranzkoetan higitzen ari dira.
Beharrezkoa da, beraz, lastertasunaren esanahia zabaltzea; horretarako, segundoko
ibilitako metroekin batera, desplazamenduaren norabidea eta noranzkoa adieraziko ditugu. Abiadura deritzo ezaugarri horiek ematen dituen magnitudeari.

24. Azter ezazu berriz goiko irudia, eta esan ezazu zer ibilgailuk duten abiadura bera.
25. Azal ezazu 1.12 irudiko informazioa, eta egin itzazu jarduera hauek:
2

+1200

e posizioa (m)

∆t = 400 s
∆e = 0 m

∆t = 400 s

+800
1
+400

∆e = +400 m

3

∆e = –400 m

∆t = 200 s

0
0

200

400

600

800
1000
Denbora t (s)

a. Zer balio du batez besteko lastertasunak
denbora-tarte bakoitzean?
Lastertasun
b. Elkar itzazu egoki grafikoan
positiboa
emandako 1, 2 eta 3 zuzenkiak
alboko irudian adierazitako
txirrindularien abiadurekin.
c. Egin ezazu dagokion v-t grafikoa
(lastertasuna-denbora grafikoa)

1200

1400

1600

1800 1.12 irudia. Txirrindulari baten
higiduraren posizio-denbora grafikoa.

Zero
lastertasuna

Lastertasun
negatiboa
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26. Txirrindulari baten posizio-denbora grafikoa ikus dezakegu
alboko irudian.
a. Kalkula ezazu txirrindulariaren lastertasuna t = 10 s,
t = 25 s eta t = 35 s aldiuneetan.
b. Eman ezazu irudiko grafikoarekin ondo egokitzen den
txirrindulari baten benetako txangoa.

e (m)
100

50

t (s)

0
0

10

20

30

40

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Eman itzazu higidura deskribatzeko termino hauen definizioak edota azalpenak: higidura, posizioa, ibilbidea,
ibilitako distantzia, desplazamendua, posizio-bektorea, lastertasuna, abiadura.

2. Sailka itzazu magnitude hauek eskalarrak edo bektorialak diren kontuan hartuta: posizioa, lastertasuna, abiadura.
3. Lagun batek 2 km egin ditu oinez iparralderantz, eta gero 6 km ekialderantz. Kalkula itzazu (grafikoki eta analitikoki) desplazamendua eta ibilitako distantzia.

4. Irudian emandako autoen posizioak denbora-tarte berdinetan hartuta daudela jakinik, azter ezazu autoen mugimendua, eta egin itzazu dagozkion gutxi gorabeherako e-t grafikoak. Zer dute berdina? Eta ezberdina?

A autoa

B autoa

5. Alboko irudia kontuan hartuta:
a. Zer denbora-tartean du pilotak batez besteko lastertasunik handiena?
A. (0,1) ; B. (1,2) ; C. (2,3) ; D. (3,4)
b. Zer balio du pilotaren batez besteko lastertasunak
higidura osoan?
A 0.75 m/s ; B 1.0 m/s ; C 1.25 m/s ; D 1.5 m/s
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1. multzoa. Higidura eta indarrak

0s

1s

2s

3s

4s

FISIKA-KIMIKA DBH4_Maquetación 1 18/11/16 10:54 Página 23

2 Higidura motak
Hainbat higidura ikusten ditugu gure inguruan egunero. Zertan dira berdinak eta zertan
ezberdinak higidura horiek guztiak? Zer ezaugarri dituzte? Zer egin dezakegu higidura
horiek guztiak egoki sailkatzeko?

1.13 irudia. Ehun metroko lasterketaren irteera.

27. 100 m-ko lasterketan, atleta baten lastertasuna konstantea dela uste al duzu? Nolakoa da atleten ibilbidea?
28. Hainbat adibide aurki ditzakegu atletismoaren munduan higidurarekin lotuta. Azter itzazu higidura hauek
eta esan ezazu nolakoak diren ibilbideak eta lastertasunak:
Adibidea

Ibilbidea: lerrozuzena
edo lerromakurra

Lastertasuna: konstantea
edo aldakorra

Ibilitako
distantzia

Desplazamendua

200 m
400 m
Jabalina-jaurtiketa
Luzera-jauzia

Hainbat irizpide har ditzakegu higidurak sailkatzeko. Gehienetan, ibilbidea eta lastertasuna
hartu ohi dira erreferentzia gisa. Era horretara, higidura mota hauek eman ditzakegu:
Higidura motak
Ibilbidea

Lastertasuna

Higidura

Lerrozuzena

Konstantea

HZU

Lerrozuzena

Aldakorra (uniformeki)

HZUA

Zirkularra

Konstantea

HZirkU
23
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29. Sailka itzazu mugimendu-egoera hauek taulako irizpideak kontuan hartuta:
a. Argiaren mugimendua. ; b. F1-eko irteera. ; c. Eraikin baten laugarren pisutik eroritako objektua.
d. Hegazkin batek lurra hartzea. ; e. Ilargiaren mugimendua Lurraren inguruan. ; f. Zabuaren mugimendua.
30. Bila ezazu informazioa, eta eman itzazu eguneroko bizitzan gertatzen diren higidura mota horien zenbait
adibide.
31. Zer higidura mota daude irudi hauetako egoeretan? Zer itxura izango du higidura bakoitzaren e-t
grafikoak?

A

B

C

D

3 Higidura lerrozuzen uniformea
Higidura sinpleena da. Lastertasun konstantea eta ibilbide lerrozuzena ditu. Hala ere,
oso gutxitan ikus dezakegu mugimendu hori naturan. Hauek dira e-t eta v-t ekuazioak:
e = e0 + v · t ; v = kte

segundo

0m

segundo

5m

10 m

segundo

15 m

20 m

segundo

25 m

30 m

1.14 irudia. Higidura lerrozuzen uniformea. Korrikalariak 5 m egiten ditu segundoko.

32. Azter ezazu aurreko irudiko informazioa, eta egin itzazu jarduera
hauek:
a. Zer higidura mota da?
b. Egin itzazu dagozkion e-t taula eta grafikoa.
c. e-t grafikoaren zer ezaugarrik adierazten du zer higidura mota den.
d. Zer itxura izango du dagokion v-t grafikoak?
24
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Higidura hau aztertzeko, jarraian adierazitako prozedurari jarraitu behar zaio: lehenbizi,
higikariaren posizio-denbora taula egiten da (beheko taulan ikus dezakegu irudiko dortokaren higidura lerrozuzena); ondoren, datu horien adierazpen grafikoa (e-t grafikoa)
egin behar da.
Datu-taula: posizioa eta denbora
Denbora (s)
Posizioa (cm)
0
0
20
40
40
81
60
123
80
158
100
202

Grafikoa aztertuta, erlazio lineala ikus dezakegu posizioaren eta denboraren artean.
Beltzez adierazitako puntuak esperimentalki lortutakoak dira, baina puntu horiekin egokitzen den lerrozuzena baliatuz, higikariak edozein aldiunetan izandako posizioa jakin
dezakegu. Adibidez, t = 50 s denean, e = 100 cm dela ikus dezakegu. Kalkulua egiteko
prozedura horri intrapolazioa esaten zaio, lortutako datu esperimentalen balioen artean
dagoen kalkulua egin dugulako (t = 0 s, t = 100 s tartean analizatu dugu higidura, eta
t = 50 s aldiunean egin dugu kalkulua). Baina zer gertatuko litzateke dortokaren posizioa
t = 120 s den aldiunean kalkulatu nahi izango bagenu?
250

Posizioa (cm)

200
150

100
50

0

20

40

60
Denbora (s)

80

100

120

1.15 irudia. Dortokaren higidurari
dagokion posizio-denbora grafikoa.

Kasu horretan, lerrozuzena luzatu beharko genuke, eta e-ren balioa t = 120 s denean
zehaztu. Erraz ohar daitekeenez, e = 245 cm inguru izango da. Prozedura horri estrapolazioa deritzo, egindako kalkulua datu esperimentalen balioetatik kanpo dagoelako.

33. Gepardo batek 5,95 s behar ditu, gutxi gorabehera, 100 m egiteko. Higidura lerrozuzena eta uniformea
izan dela jakinik, kalkulatu:
a. Gepardoaren lastertasuna km/h-tan.
b. Zer distantzia egingo duen 30 segundoan lastertasun horri eusten badio.
c. Zer denbora beharko duen 500 m ibiltzeko.
25
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34. Bi auto, A eta B, 450 m-ko distantziara daude bata bestetik. A autoaren lastertasuna 35 km/h da; eta
B-rena 40 km/h. Zer distantzia egongo da bi autoen artean, higitzen hasi eta 2 minutu geroago:
a. Biak noranzko berean higitzen badira? ; b. Biak kontrako noranzkoan higitzen badira?
Egin itzazu, modu kualitatiboan, dagozkien e-t eta v-t grafikoak.
35. Azter ezazu arretaz beheko irudiko e-t grafikoa, eta egin itzazu jarduera hauek:
500

a. Zer higikarik darama lastertasunik handiena? Nola jakin
dezakezu?
b. Zer distantzia dago bi higikarien artean t = 200 s denean?
c. Idatz ezazu higikari bakoitzaren e-t ekuazioa.
d. Bi higikariek lastertasun konstantearekin jarraitzen
badute, zer distantzia egongo da bien artean t = 300 s
denean? Egin ezazu kalkulua grafikoki (estrapolazioa
eginez) eta analitikoki (e-t ekuazioak erabiliz).

Posizioa (cm)

400
300

200
100

0

40

80
120
Denbora (s)

160

200

36. Azter itzazu arretaz 31. jardueran emandako lau egoerak, eta egin itzazu jarduera hauek:
a. Zer kasutan izango du higidurak ibilbide lerrozuzena? ; b. Zer kasutan izango da nulua
desplazamendua? ; c. Zer kasutan izango da lastertasuna konstantea? ; d. Zer kasutan izango da
lastertasuna aldakorra? ; e. Zer kasutan ez da nulua izango bukaerako lastertasuna?

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

Denbora

Denbora

Abiadura

Abiadura

Abiadura

Abiadura

1. Zer ezaugarri nagusi ditu higidura lerrozuzen uniformeak?
2. e-t grafiko batean, nola bereiz dezakegu geldi dagoen edo higitzen ari den higikaria?
3. e-t grafiko batean, nola jakin dezakegu higikari baten lastertasuna?
4. Elkar itzazu emandako v-t grafikoak 31. jarduerako adibide bakoitzarekin:

Denbora

5. e-t grafiko batean, nola bereiz ditzakegu lastertasun ezberdinekin higitzen ari diren higikariak?
6. Higidura uniformean, nolakoak dira batez besteko lastertasuna eta aldiuneko lastertasuna?
7. Higidura zuzen uniformean, izan al daiteke desplazamendua nulua?
26
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4 Azelerazioa. Higidura zuzen uniformeki azeleratua:
erorketa askea
4.1 Azelerazioa
Definizioz, denbora-tarte jakin batean izandako abiadura-aldaketa adierazten du azelerazioak. m/seg2 unitatearen bitartez adierazten da, eta horrela idatz dezakegu ekuazio
matematikoa: a = ∆v / ∆t
Bi aldiune, edozein, hartuta, t1 eta t2, adibidez: a = (v2 – v1) / (t2 – t1)
Ohituraz, t0 aldiunea hartzen da ekuazioa adierazteko, eta horrela idazten da:
a = (v – v0) / (t – t0)
t0 aldiunean t=0 bada, hau da, denbora aldiune horretan bertan neurtzen hasten bagara:
v = v0 + a · t

37. Kalkulatu korrikalari baten azelerazioa, 12 segundoan 0 m/s-tik
3 m/s-ra pasatzen dela jakinik.
38. Auto bat pausagunetik abiatu da eta 10 s eman ditu 100 km/h-ko
lastertasuna izan arte. Zer balio du higidura horren azelerazioak?
39. Esprinter batek lastertasun hauek izan ditu lasterketa batean zehar:
t (s)

0

2

4

6

8

10

v (m/s)

0

4

7

10

12

10

Zer denbora-tartetan izan da higiduraren azelerazioa negatiboa? Eta
positiboa? Izan al da inoiz zero?
Zer gertatzen da azelerazioa negatiboa denean? Eta zero denean?
40. Erabil ezazu beheko grafikoa bi galdera hauei erantzuteko:
a. Zehaztu ezazu objektuaren lastertasuna t = 4 s denean.
b. Aldera ezazu objektuaren azelerazioa denbora-tarte hauetan:
t = 0 s, t = 3 s eta t = 3 s, t = 5s.
5

Lastertasuna (m/s)

4
3
2
1

0

1

2

3
Denbora (s)

4

5

41. Zer denbora beharko du ibilgailu batek 40 km/h-tik 120 km/h-ra
pasatzeko, 6 m/s2-ko azelerazioa badarama?
27
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4.2 Higidura zuzen uniformeki azeleratua (HZUA)

0s

2s

0m

10 m

4s

20 m

6s

30 m

8s

40 m

50 m

60 m

70 m

80 m

90 m

1.16 irudia. Ibilgailuaren (kotxearen) azkartasuna (abiadura) gero eta handiagoa da.

Goiko irudiko diagraman ikus dezakegunez, gero eta handiagoa da ibilgailuaren lastertasuna denbora aurrera joan ahala. Nola aldatzen ari da lastertasuna denborarekiko?
Eta posizioa?

42. Azter itzazu arretaz irudiko datuak, eta egin itzazu dagozkion
e-t eta v-t taulak eta grafikoak.
Nola aldatzen da lastertasuna denborarekiko? Eta posizioa?

7,8
7,2
6,6
6,0
5,4
4,8
4,2
3,6
3,0
2,4
1,8
1,2
0,6
0,0

-0,6
-0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9
denbora (s)
1.17 irudia. HZUA (v-t grafikoa).
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lastertasuna (m/s)

lastertasuna (m/s)

Ikusi berri dugun jardueran Higidura Zuzena Uniformeki Azeleratua (HZUA) aztertu dugu;
bertan, honelakoak dira v-t eta e-t grafikoak:

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9
denbora (s)
1.18 irudia. HZUA (e-t grafikoa).

FISIKA-KIMIKA DBH4_Maquetación 1 18/11/16 10:54 Página 29

v-t grafikoa aztertzen badugu, lerro zuzen bat lortzen da. Honela adieraz dezakegu
dagokion ekuazioa: y = y0 + m · x
(m = zuzenaren malda), (y0 = ordenatua jatorrian); bertan, azelerazioaren berdina da
lerrozuzenaren malda.
e - t grafikoaren kasuan parabola bat lortzen da.
Ekuazio hauen bidez ikus dezakegu nola aldatzen diren posizioa eta lastertasuna denborarekiko HZUA-n: v = v0 + a · t ; e = e0 + v0 · t + ½ · a · t2

43. Auto bat pausagunetik abiatu da, eta 2 m/s2-ko azelerazioarekin higitu da 8 segundoan.
a. Zer lastertasun izango du aldiune horretan?
b. Lerrozuzenean eta noranzkoa aldatu gabe higitu bada, abiapuntutik zer distantziara egongo da?
c. Egin itzazu higidurari dagozkion gutxi gorabeherako e-t eta v-t grafikoak.
44. Eman itzazu e-t eta v-t grafiko egokiak 31. jarduerako egoerak adierazteko.
45. Nola jakin dezakezu zer lastertasun duen esprinter batek 100 m-ko lasterketaren bukaeran? Bila ezazu
beharrezko informazioa eta arrazoitu ezazu zure erantzuna.
46. Irudiko grafikoak emanda, sor ezazu higidura bakoitzari buruzko benetako istorio bat.
12

3
2
1

10

20
Lastertasuna (m/s)

4

Lastertasuna (m/s)

Lastertasuna (m/s)

5

10

8
6
4
2

0
1

2
3
Denbora (s)

4

5

0

10

20
Denbora (s)

30

0

1

2

3
4
Denbora (s)

5

6

4.3 Erorketa askea
Erorketa askea da gure inguruan maiz beha
dezakegun higidura, eta HZUA-ren adibiderik
arruntena da. Dakigunez, Lurrak edozein objekturi eragindako grabitazio-indarraren eraginez, beheranzko higidura (erorketa askea)
gertatzen da. Higidura hori uniformeki azeleratua da. Grabitatearen azelerazioa (g) deritzo azelerazio horri, eta esperimentalki
frogatu daitekeenez, g = 9,8 m/s2 da.
Hori horrela izanik, honela idatz ditzakegu higidura horri dagozkion ekuazioak (gogoan
izan, g idatziko dugula a-ren ordez): v = v0 + g · t ; e = e0 + v0 · t + ½ · g · t2
Higidura noranzko bakar batean gertatzen denean, hitzarmen hau balia dezakegu higidura-ekuazioa idazteko:
• Hasierako posizioa (e0): higikariaren abiapuntua
• Hasierako lastertasuna (v0): mugimenduarena (beti positiboa)
• Azelerazioa: positiboa azeleratzen duenean, eta negatiboa frenatzen duenean.
29

1. multzoa. Higidura eta indarrak

FISIKA-KIMIKA DBH4_Maquetación 1 18/11/16 10:54 Página 30

v0 = 0 m/s

Horrela, erorketa askearen kasuan, adibide hau eman dezakegu: 80 metroko altuera
duen eraikin baten goialdetik pilota bat erortzen utzi dugu alboko irudian. Kasu honetan,
noranzko bakarra du higidurak (goitik beherakoa); hortaz, hau egin dezakegu:
• Erreferentzia-puntua: eraikinaren goialdea (jaurtitze-lekua)

e

• Noranzko positiboa: higidurarena (beheranzkoa)
Orduan, datu hauek izango ditugu: e0 = 0 ; v0 = 0 m/s; a = +9,8 m/s2
t = 3.00 s

Eta horrela idatziko ditugu ekuazioak: e = 0 + 0 · t + ½ · (+9,8) · t2 ; v = 0 + (+9,8) · t

v

47. Alboko irudiko egoeran, pilota bat erortzen utzi da eraikin baten
goialdetik:
a. Zer lastertasun izango du pilotak erortzean, eta 3 segundo geroago?
b. Eraikinaren altuera 80 m bada, lurzorutik zer altuerara egongo da
pilota une horretan?

Gorantz jaurtitako objektu baten kasuan (1.19 irudia), aldiz, noranzko bikoitza izango
du higidurak (behetik gora eta goitik behera); hortaz, hau egin dezakegu:
• Erreferentzia-puntua: epailearen eskua (jaurtitze-lekua)
• Noranzko positiboa: goranzkoa
Hasierako abiadura 5 m/s bada, datu hauek izango ditugu:
e0 = 0 ; v0 = + 5 m/s; a = -9,8 m/s2
Eta horrela idatziko ditugu ekuazioak:
e = 0 + 5 · t + ½·(-9,8) · t2 ; v = 5 + (-9,8) · t

48. 1.19 irudiko egoeran, zer denbora beharko du
txanponak gehienezko altuera lortzeko? Zer balio
izango du altuera horrek?
49. 1.20 irudian emandako informazioa kontuan hartuta,
objektu guztiak 9,8 m/s2-ko azelerazioarekin jaisten
direla esan daiteke? Zeren mendekoa da erorketa
askean izandako azelerazioa? Diseina eta egin ezazu
esperimentu bat aurreko galderari erantzuteko.
50. Demagun irudiko hodian airearen marruskadura
arbuiagarria dela. Zer denbora beharko du hodiaren
goialdetik erortzen utzitako objektu batek
behealderaino heltzeko hodiaren luzera 90 cm
izanik?
51. Objektu bat gorantz jaurti da, bertikalki, 50 m-ko
altueratik, eta 250 m-ko altuerara heldu da.
Kalkulatu:
a. jaurtitze-abiadura.
b. lurzorura heldu arteko denbora eta une horretan
duen abiadura.
30
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v = 0 m/s

e
v0 = +5.00 m/s

1.19 irudia. Futbol-partida
baten hasieran, epaileak
gorantz jaurtitzen du txanpon
bat lehenbiziko sakea nork
egingo duen jakiteko.

1.20 irudia. Harri baten eta luma
baten erorketa askea (Ezkerraldean:
hutsean; eskuinaldean: airean).
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Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Objektu bat gorantz, bertikalki, jaurtitzen baduzu, nola jakin dezakezu noiz lortuko duen altuerarik handiena?
2. Nola aldatuko da altuera jakin batetik jaisten utzitako objektu baten lastertasuna? Noiz izango du lastertasun
horrek bere baliorik handiena?

Denbora

Denbora

Abiadura

Abiadura

Abiadura

Abiadura

3. v-t grafiko hauek ikusita, zein dagokio altuera jakin batetik utzitako objektu baten higidurari?

Denbora

Denbora

Denbora

Denbora

Posizioa

Posizioa

Posizioa

Posizioa

4. e-t grafiko hauek ikusita, esan ezazu zer higidura mota dagokion haietako bakoitzari:

Denbora

Denbora

5. Joan zaitez webgune honetara eta egin itzazu eta aztertu higitzen ari den pertsona baten higidurari
buruzko hainbat simulazio.

5 Higidura zirkular uniformea
Ibilbide zirkularra eguneroko hainbat egoeratan ikus dezakegu. CD-ak eta DVD-ak, automobilaren edo bizikletaren gurpilak, garbigailuen zentrifugazio-sistema, haize-errotetako palak eta beste hainbat ekar ditzakegu adibide gisa.

52. 1.21 irudiko noriaren ezaugarriak hauek izanik: Erradioa = 60 m ;
bira bat emateko denbora = 1 min, kalkulatu noriaren higiduraren
lastertasuna.
1.21 irudia. Londresko “Big Eye” izeneko noriaren
mugimendua har dezakegu higidura zirkular
uniformearen adibidetzat.
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r=2m
1.22 irudia. Magnitude linealak eta angeluarrak.

Higidura zirkularra adierazteko, dagoeneko ezagutzen ditugun magnitude linealak (posizioa, lastertasuna, abiadura) erabiltzeaz gainera, magnitude angeluarrak ere erabil
ditzakegu. Irudian ikus dezakegu ibilbide zirkularra egiten ari den higikaria: t1 aldiunean
P1 puntuan dago, eta t2 aldiunean P2 posizioan. Eman dezagun ez dagoela noranzko aldaketarik, eta, orduan, posizio-aldaketaren berdina da ibilitako distantzia, hau da,
∆e = e2 – e1
Baina e-ren balioa erabili beharrean, φ angelua eman dezakegu. Irudian ikus dezakegunez, φ1 angelua egin du higikariak t1 aldiunean (e = e1 denean), eta φ2 angelua t2
aldiunean (e = e2 denean). Horrela, ibilitako angelua eman dezakegu:
∆φ = φ2 – φ1
Gradutan adierazi beharrean “radian”-a erabiltzen da unitate gisa higidura zirkularrean.
Definizioz, radian batekoa da angelua, arkuaren luzera eta zirkunferentziaren erradioa
berdinak direnean.

r

1.22 irudian ikus dezakegunez, φ = 1 radian, l = r denean.
φ

l

1 rad-eko arkuaren luzera 1 · r bada, 2 rad-eko arkuarena 2 · r izango da, eta n radekoa n · r. Horregatik, hauxe idatz dezakegu: arkua = angelua (radianetan) · erradioa
l = φ · r (φ: angeluaren balioa radianetan).

r

Orokorrean: ∆e = ∆φ · r (e eta r metrotan adierazita, eta φ radianetan).
Ekuazio hauek idatz ditzakegu Higidura Zirkular Uniformearen kasuan:

1.23 irudia. Radiana.

φ = φ0 + w · t ; w = kte

53. 15 cm-ko erradioko binilozko LP batek 33 bira egiten du

1.24 irudia. Satelite geoegonkorra (bira bat
ematen du egunero Lurraren inguruan).
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minutuko. Kalkulatu higiduraren lastertasun lineala eta angeluarra
unitate egokiak erabiliz.
54. Egin itzazu 1.24 irudiko sateliteari buruzko kalkulu hauek
(satelitea Lurretik 36.000 m-ra dago; Lurraren erradioa 6.400 km)
a. Orbitaren erradioa eta periodoa ; b. Orbitaren abiadura
55. Lurrak bi errotazio-higidura egiten ditu: bata Eguzkiaren inguruan,
eta bestea bere ardatzaren inguruan.
a. Zer balio du Lurraren lastertasun angeluarrak higidura
bakoitzean?
b. Zer balio du Lurraren lastertasun linealak Eguzkiaren inguruko
mugimenduan?
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6 Seguritatea errepidean
Auto batek erabat gelditzeko zer denbora behar duen kalkulatzeko, bi denbora-tarte
bereizi behar ditugu: batetik, erreakzio-denbora dugu, hau da, gidariak objektua (semaforoa, oinezkoa…) ikusten duenetik balaztak zapaldu arteko denbora; bestetik,
frenatze-denbora dugu, hau da, gidariak balaztak zapaltzen dituenetik autoa guztiz
gelditu arteko denbora. Denbora-tarte horietako bakoitzean distantzia jakin bat egingo
du autoak.

Erreakzio-denbora

Frenatze-denbora
Gelditzeko distantzia

1.25 irudia. Erreakzio-distantzia eta frenatze-distantzia.

56. Zure ustez, zeren mendekoa da goian deskribatuko denbora-tarte bakoitzaren iraupena eta ondoriozko
distantzia.

57. Grafiko batean, adierazi nola aldatuko diren irudiko hiru gidarien lastertasunak oztopo baten aurrean
gelditzen direnean. Hiru egoera hauek bereizi behar dituzu:

1.26 irudia. Erreakzio-denboran eragina duten faktoreak.

a. Gidaria erne dago; errepidea bustita dago.
b. Gidaria erne dago; errepidea lehorra dago.
c. Gidaria ez dago erne; errepidea lehorra dago.
Zer aldatzen da gidari bakoitzaren kasuan: erreakzio-distantzia edo frenatze-distantzia? Auto horiek
oztopo baten kontra jotzen badute, zer kasutan izango dira, zure ustez, ondoriorik larrienak?
58. 90 km/h-ko lastertasunaz higitzen ari den auto baten gidariak oztopo bat ikusi du bidean. Balaztak zapaldu
arte 0,5 s igaro dira, eta 4 m/s2-ko azelerazioarekin frenatu du. Kalkulatu:
a. erreakzio-distantzia ; b. frenatze-distantzia ; c. gelditze-distantzia.
Egin ezazu gutxi gorabeherako v-t grafikoa.
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Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: erreakzio-denbora neurtzea
59. Esperimentu sinplea egin dezakezu zure erreakziodenbora neurtzeko. Binaka, egin ezazu irudian
adierazitakoa.
Taldekide batek erregela milimetratu bat hartuko du
goialdetik, eta beste taldekideak 0-ren parean kokatuko
ditu bere hatzak (erregela ukitu gabe). Lehenengo
taldekideak erregela askatuko du, eta bigarrena saiatuko
da erregela lehenbailehen harrapatzen. Neur ezazu zer
distantzia egin duen erregelak, eta kalkulatu erreakziodenbora. Horretarako, erregelaren erorketa-higidura
HZUA dela joko dugu. Errepika ezazu esperimentua
zenbait alditan, eta bete ezazu beheko taula:
Saioa

1

2

3

4

5

Distantzia
Erreakzio-denbora

60. Webgune hauetan ikus ditzakezu zure erreakzio-denbora lortzeko
zenbait aplikazio:

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Higidura Zirkular Uniformearen abiadura konstantea dela uste al duzu?
2. Zer aldagai hartu behar dira kontuan gidari baten erreakzio-denbora zehazteko?
3. Zer erlazio dago lastertasun angeluarraren eta linealaren artean?
4. Zeren mendekoa da ibilgailu baten frenatze-distantzia?
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: definizioak

Ikasi! Kontzeptu bat definitzea haren oinarrizko eta beharrezko ezaugarriak adieraztea da, hark beste inork ez dituenak.
Zerbaiten definizioa idazten duzunean, argi utzi behar duzu zertan ari zaren. Adibide bat aipatzen baduzu, definizioa errazago
ulertuko da.
Testuliburuetan gai baten aurkezpena haren definizioarekin hasten da, askotan. Halere zuk zeuk egingo dituzu funtsezko kontzeptuen definizioak gai bakoitzaren amaieran, zerbait definitu ahal izateko, haren deskripzio egokia ezagutu behar baituzu.
Ezaugarriak:
Lehenengo esaldian mugatu behar duzu definitu nahi duzun adigaia (kontzeptua).
Motza eta zehatza (25-30 hitz) egin behar duzu eta antzeko adigaiekin ez nahasteko informazioa eman behar duzu. Sinonimoak eman ditzakezu, baina ez da nahikoa sinonimo hutsa ematearekin.
Definizioak idazteko zenbait molde:
Erlatibozko esaldiak oso erabilgarriak dira.
-(e)n + izena
-az esaten da.
-ri esaten zaio / -ri deitzen zaio.
Definizio bat idaztean ekidin behar da:
Definitzen den hitza edo bere eratorriak ez dira definizioan erabili behar.
Irakurlearengana bigarren pertsonan zuzentzea ez da egokia.
“-enean” moldea saihestu behar da.
“Gauza” edo “objektu” hitzak ekidin behar dira.
Praktikatu! Aukera ezazu definiziorik egokiena. Zergatik ez dira egokiak besteak?
a. Lastertasuna deritzo higikari batek denbora-tarte jakin batean ibilitako distantziari. Adibidez, 10 metro 1 segundoan.
b. Higikari bat arin edo motel higitzen den adierazten du lastertasunak.
c. Higikari batek 1 segundoan 30 metro egiten dituenean, daraman lastertasuna 30 m/s dela esaten da.
d. Gauza baten lastertasuna 30 m/s da, gauzak 1 segundoan 30 metro egiten baditu.
Aplikatu! Ikasturtean zehar, ikasiko dituzun gai guztien glosarioa osatzen joango zara.
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Bukaerako jarduerak

B1. Arazo-egoera: segurtasuna errepidean

Testu-ingurua. Hasieran (11. orrialdean) ikusi duzunez, oso garrantzi handia dute egun gizartean trafiko-istripuek. Jarraian, gai horrekin lotutako arazo (problema) bati erantzuna ematen saiatuko zara; horretarako, behean planteatutako galderei erantzun (jarduerak egin) eta
adierazitako ataza burutuko duzu.
Arazoa. Zer egin daiteke auto-istripuak saihesteko eta haien ondorioak minimizatzeko?
Ataza. Higidurari buruzko kontzeptuak eta prozedurak erabiliz, errepidean seguritatea hobetzea ekar dezaketen neurriak
biltzen dituen txostena egin (nahi duzun formatua aukera dezakezu) eta ikastaldearen aurrean aurkeztu beharko duzu.
Jarduerak
1. Beheko grafikoan ikus dezakegu nola aldatzen den ibilgailu baten abiadura gelditze-distantzian zehar.
35

a. Grafikoaren laguntzaz, kalkula itzazu bi balio hauek: erreakzio-distantzia; frenatze-distantzia.

Lastertasuna (m/s)

30
25

15

b. Deskribatu eta azaldu zer faktore hartu behar diren kontuan ibilgailu baten gelditze-distantzia zehazteko. Zure
erantzunak atal hauek bildu behar ditu:

10

– gelditze-distantziari eragiten dion faktoreak deskribatzea.

20

– faktore horietako bakoitzak gelditze-distantziari nola eragiten dion azaltzea.

5

0

0
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Distantzia (m)
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1

2 3 4
Denbora (s)

3. Bat-batean, oztopo bat ikusi du bidean 40 km/h-ko abiadura daraman motorista
batek. Alboko grafikoa ikusita, zer distantzia ibiliko du frenatzen hasi arte?
4. Ataza. Errepidean seguritatea hobetzea ekar dezaketen neurriak biltzen dituen
txostena egin eta ikastaldearen aurrean aurkeztu.

0

5

1

2 3 4
Denbora (s)

5

20

Erreakzio-distantzia (m)

15

25
Distantzia (m)

25
Distantzia (m)

25
Distantzia (m)

Distantzia (m)

2. Gidari batek, 50 km/h-ko abiaduraz higitzen ari denean, balaztak zapaldu ditu eta 3 segundoan gelditu du autoa, 18 m-ko
desplazamendua egin eta gero. Zein da e-t grafiko zuzena frenatze-mugimendua adierazteko?

15
10
5
0
0
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Abiadura (m/s)
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B2. Integrazio-jarduera: gehiegizko abiaduraren ondorioak

Lehenago planteatutako arazo-egoerari erantzuna emateko gai izan zara, baina
nola erantzungo duzu egoera berri baten aurrean? Hori jakiteko, jarraian planteatutako jarduerak burutu beharko dituzu.
Testu-ingurua. Trafiko-istripu gehienak eragiten ditu gehiegizko abiadurak; gainera, ondoriorik larrienak ere ematen dira istripu horietan. Askotan gazteekin eta
gidari berriekin (esperientziarik gabeko gidariekin) lotu egiten dira istripu horiek?
Egia al da hori?
Arazoa. Zer jakin beharko luke gidari berri batek errepidean segurtasunez jokatzeko?
Ataza. Auto-eskola bateko irakaslea izanik, poster (horma-irudi) bat sortuko duzu gidatzeko baimena atera nahi duten pertsonei irakatsi beharreko funtsezko ezagutzak eta prozedurak ikas ditzaten errepidean segurtasunez gidatzeko.
Jarduerak
1. Ba al dakizu zer den seguritateko distantzia? Zer distantzia egon behar du, gutxienez, elkarren jarraian higitzen ari diren
bi autoren artean?

3. 1.27 irudian ikus dezakegu zer balio duen erreakzio-distantziak ibilgailuaren abiaduraren arabera.
a. Zer erlazio mota dago distantziaren eta abiaduraren artean?
b. Pertsona askok nekatuta gidatzen dute. Nola uste duzu
izango dela aurreko grafikoa gidari nekatu baten kasuan?
Egin ezazu adierazpen grafikoa.
c. Nola handitu daiteke ibilgailu baten “frenatze-distantzia”?
Eman itzazu bi adibide.
d. Hiru edo lau segundoko arreta-galtzea eragin diezaioke gidari bati telefono-dei batek. Zer ondorio ekar diezaioke horrek 50 km/h-ko abiadura daraman gidariari?
Zure ustez, justifikatuta al dago telefonoz hitz egiteko debekua
gidatzen ari zarela?

Erreakzio-distantzia (m)

2. Nola kalkulatuko zenuke zer distantziara izan behar den ikusgaia semaforo bat gidariak automobila frenatu ahal izateko?
Zure ustez, zer faktore hartu behar dira kontuan egoera hori aztertzeko?
20
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25

1.27 irudia. Erreakzio-distantzia abiaduraren funtzioan.

4. Zebra-bide baten aurrean, geldi dago oinezko-talde bat errepidearen beste aldera gurutzatzeko asmotan. Automobil bat,
jendeari pasatzen uzteko gelditu da, baina, aldi berean, kolpe bat hartu du atzealdetik, garaiz frenatu ez duen beste automobil batek jota. Zergatik gertatu da istripua? Azter itzazu arrazoi hauek, eta ordena itzazu istripua eragiteko zer garrantzi
duten kontuan hartuz.
– nekatuta zegoen bigarren gidaria; – gaizki zituen frenoak bigarren automobilak; – lehenengo automobiletik hurbilegi
zebilen bigarren automobila; – pneumatikoak egoera txarrean zituen bigarren automobilak; – lehenengo automobilak ez
zituen freno-argiak.
5. Ataza. Poster (horma-irudi) bat sortuko duzu gidatzeko baimena atera nahi duten pertsonei irakatsi beharreko funtsezko
ezagutzak eta prozedurak ikas ditzaten errepidean segurtasunez gidatzeko. Zure lana ikastaldearen aurrean aurkeztuko
duzu.
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