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Aurkezpena

Gizakiaren lehenengo urratsak Ilargian

llak 22 zituela, bai telebistaz bai aldizkariz gizon-emakume guzien belarrietara iritxi zen berria. Gizakiak Ilargia iritsi du. Berri ga-
rrantzitsua benetan, beste berri guzien isiltasuna irabazi duena. Igande gauean milaka pertsonek ikusiko genituen Amstrong eta
Aldrinen Ilargi paseoa. Astelehenean ere notizia guzien gainetik, beste notizia garrantzitsuenak baztertuaz. Historian zehar, gizakiak
pauso bat aurrera egin du.

Pauso honek ekarriko digunari buruz, badira kezkak ordea. Ez da harritzekoa. Alegia, N.A.S.A.-ren ofizinetatik botatako oihuak
esan dutenari kasu eginik, behin eta berriz aditutakoak esan diguna: ez da bi pertsonaren konkista, ez da ere nazio baten aurre-
rapenari esker bakarrik, iritsitakoa, mundu guztiari esker baizik. Eta berriz ere: llargia iristean, Ilargia meta bezala hartuaz huma-
nitate guziaren izpiritu-batasuna lortzeko, pauso bat botatzen dugu. Hala zion astronautak ilargiko arroketan utzitako inskripzioak:
"Pakean, humanitate guztiaren izenean...", eta aldamenean Apolo Xl.aren nazioko ikurrina geldik.

Zer gertatuko da, orain, Ilargiarekin? Zer ondoren datorkio sozietateari, pauso historiko hau eman dela eta? Munduko herri eta
gizakiak trankil egon gaitezke, horretarako, bi handiak E.S.S.B ek eta E.E.U.U.-ek izenpetutako legeak dauzkagu. Hauek diotenez,
Ilargia ez da izanen ez batena ez besterena, eta Ilargia ez da militarki erabiliko.

Hortaz, beste puntua izanen da garrantzitsuen. Nora eramanen dira aurrera inbestigazio eta zientzia lanak? Hauek lortuko dituzten
irabaziak nola erabiliko dira?

JOXE MIGEL ZUMALABE, Zeruko Argia, 1969-VIII-10

1. multzoa
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1. gaia. Eguzki-sistema
Arazo-egoera: ilargiaren eragina Lurrean

1. Unibertsoari buruzko ideia orokorrak antzinako 
zibilizazioetatik gaur egunera arte 

2. Eguzki-sistemaren deskribapena

2. gaia. Unibertsoaren sorrera eta bilakaera
Arazo-egoera: Big Bang: Unibertsoaren sorrera eta eboluzioa

1. Izarrak 

2. Espazio-bidaiak

3. Biziaren bila 

4. Unibertsoaren sorrera eta etorkizuna: Big Bang teoria

Zer dakit? Zer jakin nahi dut? Zer ikasi dut?

Planeta

Izarra

Big Bang

Satelitea

Eklipsea

Marea

Galileo

Hubble

Doppler efektua

Unibertsoa

Zer dakit? Zer jakin nahi dut? Zer ikasi dut?
Gaiak irakurri baino lehen. Osatu taularen lehenengo bi zutabeak. Lehenengo zutabean kontzeptu horri buruz dakizuna idatziko
duzu, eta bigarren zutabean, berriz, kontzeptuari buruz dituzun galderak.

Gaiak irakurri ondoren. Gaiaren testua eta jarduerak landu ondoren, hirugarren zutabea osatuko duzu, kontzeptu horri buruz
ikasi duzuna idatziz.
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1. multzoa. Unibertsoa

Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: zientziaren jarduera
Metodo zientifikoa

Zientziaren kontzeptuak, legeak eta prozesuak ikastea baino
askoz gehiago da zientzia ikastea. Zientziak zure bizitzan eta in-
gurunean nola eragiten duen ikasiko duzu liburu honetan. Zientzia
munduari begiratzeko eta hari buruz pentsatzeko modu bat da.

Metodo zientifikoa deituan oinarritzen da zientzia, eta, haren
bidez lortzen den ezagutza ontzat emateko, ebidentzia edo froga
esperimental errepikakorrak behar dira.

Kuriositatea edo jakin-mina pizten duen zerbaiten aurrean norbaitek
galdera bat proposatzen duenean hasten da, gehienetan, metodo
zientifikoa. Erantzun egokia eman aurretik, dagoeneko gai horri
buruz dagoen informazioa jaso beharko da. Ondoren, behaketak
egin, galderak plazaratu, hipotesiak aztertu, aurreikuspenak pro-
posatu, esperimentatu eta emaitzak interpretatu beharko dira.
Emaitzak hipotesiarekin bat badatoz, ezagupen berria osatu ahal
izango da. Hala ez bada, hipotesi berria aztertu beharko da, harekin
bat datozen emaitzak lortu arte.

Esandakoa kontuan hartuta, hainbat ikerkuntza-jarduera egingo 
ditugu ikerkuntza-trebetasunak lantzeko. Besteak beste, jarduera
hauek aurkituko dituzu liburuan:

• Datuak eta iritziak (9)

• Hipotesiak zientzian (39)

• Datuak eta grafikoak aztertzea (50, 70, 207, 229, 256, 291, 295)

• Behatzea (56)

• Esperimentua diseinatzea eta egitea (65)

• Erabakiak hartzea (86, 245)

• Aldagaiak, konstanteak eta kontrolak esperimentazioan (143, 170)

• Taulak eta grafikoak erabiltzea (156) 

• Behaketak, hipotesiak eta ondorioak (281)

Behaketak egitea

Galdetzea

Hipotesiak egitea

Planifikatzea

Esperimentatzea

Emaitzak ateratzea

Ondorioak ateratzea

Emaitzek hipotesia 
indartzen dute

Komunikatzea

Emaitzek ez dute
hipotesia baieztatzen
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1. multzoa. Unibertsoa

Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: datuak eta iritziak
Ebidentzia zientifikoa erabiltzea: Pluton planeta ote da?

Eskura dugun informazio kantitate izugarria kontuan hartuta (egunkariak, Internet, irratia, telebista…), erronka handia izan
daiteke informazio objektiboa eta baliagarria aurkitzea. Zientziarekin loturiko edozein gai aztertzen ari garela, lehenik jakin
behar dugu egilea “datuak” ematen ari den edo bere “iritziak” (“usteak”) plazaratzen ari den. Izan ere, zientzialariek datuak
(ebidentzia zientifikoa) baliatzen dituzte. 

Ikerkuntza objektibo baten bidez egiaztatu eta zehazki definitu eta ebaluatutako neurketak, behaketak eta teoriak dira
gertaerak (datuak). Adibidea: nire etxetik eskolara oinez dagoen biderik laburrena 2,7 km-koa da.

Iritziak, berriz, gai bati buruzko ikuspegiak, sentimenduak edo aldarrikapenak dira. Iritziak ezin dira egiaztatu edo gezurtatu.
Adibidea: nire etxetik eskolarako bidea luzeegia da oinez joateko.

Pluton planeta ote da? Ebidentzia zientifikoa erabiliz,
egin itzazu jarduera hauek, galdera horri erantzuteko. 

Pluton 1930ean aurkitu zen. Planeta gisa sailkatua izan zen.
2006an, Pluton ez dela planeta adostu zuten zientzialariek. 

a. Gure eguzki-sistema ikus dezakezu alboko diagraman. 

i. Diagraman, zer ikus dezakezu Pluton planeta dela
esateko (argudiatzeko)? 

ii. Diagraman, zer ikus dezakezu Pluton planeta ez dela
esateko (argudiatzeko)?

b. Gure eguzki-sistemaren planetei buruzko informazioa ikus dezakezu alboko taulan.
Plutonen diametroa 2.300 km da. Nola baiesten du datu horrek zientzialarien iritzia
Pluton planeta ez dela esateko? 

c. Charon izeneko objektu batek Plutonen inguruan orbitatzen du. Nola baiesten du
datu horrek zientzialarien iritzia Pluton planeta dela esateko? 

d. Gure eguzki-sistema osatzen duten zenbait objekturen atmosferei buruzko kon-
posizioa erakusten du beheko taulak. 

Atmosferaren konposizioa ezin da datutzat hartu objektuak ilargi (satelite) edo planeta gisa sailkatzeko. Erabil ezazu
taulako informazioa baieztapen horri eusteko. 

e. Zure ustez, zergatik ez da erraza zientzialarientzat Pluton planeta den ala ez den erabakitzea? 

Planeta Diametroa (km)

Merkurioa 4.800

Artizarra 12.200

Lurra 12.800

Marte 6.800

Jupiter 142.600

Saturno 120.200

Urano 49.000

Neptuno 50.000

Objektua Atmosfera

Merkurioa Ez du

Artizarra Karbono dioxidoa nagusiki

Lurra Nitrogenoa eta oxigenoa nagusiki

Neptuno Hidrogenoa, helioa eta metanoa

Lurreko ilargia Ez du

Titan (Saturnoko ilargia) Nitrogenoa eta metanoa

Pluton Nitrogenoa eta metanoa

MarteLurra
Urano

Pluton

Saturno

Eguzkia

Neptuno

Merkurioa
Jupiter

Artizarra
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1. multzoa. Unibertsoa

Hizkuntzak garrantzi handia du zientzian. Izan ere, zientziaren hizkuntza ikastea da zientzia-hezkuntzaren zati handi bat,
eta zientzia-ikastordu bakoitza hizkuntza-ikastordua dela esan daiteke.

Metodo zientifikoari buruzko jardueran ikusi berri dugunez (8. orrialdea), komunikazioa da prozesuari amaiera ematen dion
jarduera, hau da, zientziaren berezko jarduera da komunikazioa (ahoz, idatziz edo beste edozein formatutan).

Esandakoa kontuan hartuta, hainbat jarduera egingo ditugu hizkuntza-trebetasunak lantzeko eta komunikatzeko gaitasunari
laguntzeko. Besteak beste, jarduera hauek aurkituko dituzu liburuan:

• Laburpena egitea (11, 61, 87, 157 ) • Kausa eta efektua (74)

• Irakurmena eta ulermena (18, 108, 126, 186, 204, 228) • Galderak egitea (75, 135)

• Alderatzea (23, 87, 115, 123, 225, 244) • Kontzeptu-mapak egitea (105)

• Hiztegia (40, 97, 169) • Segidak idaztea (114)

• Zientziaren terminologia (41) • Eskutitza idaztea (142)

• Ideia nagusia eta xehetasunak (71, 294)

Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hizkuntzaren garrantzia 
zientzia ikasteko

Zientzian egindako jarduerak praktikoak (esperimentalak, nagusiki) direla
ematen du, eta aintzat hartzen da hizkuntzari lotutako jarduerek (irakurtzea,
esaterako) ez dutela garrantzi handirik zientzia-ikastorduetan; hala ere, hain-
bat arrazoi daude irakurtzen emandako denbora justifikatzeko:

• Batetik, irakurtzea jarduera zientifikoa dela esan behar da. Zientzialariaren
berezko ezaugarriak dira arretaz, izpiritu kritikoz eta eszeptizismo osasun-
tsuz irakurtzea.

• Bestetik, zientziaren munduan arituko ez den jendeak, behin eskola buka-
tuta, harreman handiagoa izango du zientziarekin testu idatzien eta tele-
bistako dokumentalen bitartez esperimentu praktikoen bitartez baino. Populazioaren ehuneko handiak jasotzen du zientziari
buruzko informazioa idatzizko formatuetan.
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1. multzoa. Unibertsoa

Hizkuntza-trebetasunak lantzen: laburtzea (laburpena egitea) 
Solstizioak 

Ikasi! Laburtzeak informazioa antolatzen, ideia nagusietan zentratzen eta gogoratu beharreko informazioa murrizten lagun-
tzen du. 

Laburpena egiteko, ideia, esaldi edo paragrafo labur batean berridatzi behar dituzu datu edo gertaera nagusiak. Ez zaitez
luzatu, eta saia zaitez xehetasun gehiegi ez ematen. 

Praktikatu! Irakur ezazu beheko testua; ondoren, irakur ezazu laburpena, eta begiratu paragrafoaren ideia (datu) nagusiei. 

Solstizioa da Eguzkia ekuatoretik urrunen dagoen eguna. Ipar hemis-
ferioan, udako solstizioa ekainaren 21ean edo 22an gertatzen da; 
neguko solstizioa, aldiz, abenduaren 21ean edo 22an. Biak adierazita
daude alboko irudian. Hego-hemisferioan, neguko solstizioa ekainean
gertatzen da, eta neguko solstizioa abenduan. Udako solstizioa da
egun-argia gehien irauten duen urteko eguna. 

Ondoren, egun bakoitzeko argi-orduen kopurua gero eta txikiagoa da,
neguko solstizioa izan arte (argi-ordu gutxien duen urteko eguna ale-
gia). Ondoren, egun bakoitzeko argi-orduen kopurua gero eta han-
diagoa da.

Aplikatu! Praktikatu laburpenak egiten gaia irakurri ahala. Egin ezazu laburpen txiki bat atal bakoitza bukatutakoan. 

Ipar hemisferioan, udako solstizioan, Eguzkia Kantzer tropikoaren
gain-gainean dago. Neguko solstizioan, Eguzkia Kaprikornio
tropikoaren gain-gainean dago, 23,5° hego latitudean.
Udazkeneko eta udaberriko ekinokzioetan, Eguzkia ekuatorearen
gain-gainean dago. 

Ideia nagusiak Laburpena

Ipar-hemisferioan, udako solstizioa ekainean gertatzen da, eta neguko solstizioa
abenduan. 

Solstizioa da Eguzkia ekuatoretik
urrunen dagoen eguna. 

Hego-hemisferioan, neguko solstizioa ekainean gertatzen da, eta udako solstizioa
abenduan.

Udako solstizioa da egun-argi gehien duen urteko eguna

Neguko solstizioa da egun-argi gutxien duen urteko eguna

Udazkeneko ekinokzioa 

Udako
solstizioa Ipar
hemisferioan

Neguko
solstizioa Ipar
hemisferioan

Udaberriko ekinokzioa

Ekua
torea

Ekua
torea

Ekua
torea

Kant
zer t

ropik
oa

Kant
zer t

ropik
oa

Kant
zer t

ropik
oa

Kapr
ikorn

io tro
piko

a 

Kapr
ikorn

io tro
piko

a 

Kapr
ikorn

io tro
piko

a 
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Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: partekatu zure ezagutza!
Zer dakizu sateliteei buruz?

Jarduera honetan, sateliteei buruz zer dakizun aztertuko duzu. Gainera, gelakideekin partekatuko duzu zure ezagutza.

1. Kopia ezazu beheko taula DIN A4 tamainako folio batean.

2. Talde txikitan, zerrendatu sateliteei buruz dakizuen guztia, eta idatzi taulako gelaxketan.

• Zer? Esan ezazue zer diren sateliteak, eta eman ezazue ahalik eta adibide gehien.

• Non? Esan ezazue non aurkitzen diren, zuen ustez, sateliteak.

• Nola (zertan) erabiltzen dira? Deskriba ezazue nola erabiltzen diren sateliteak, zuen ustez. 

• Inpaktua ingurumenean eta gizartean? Deskriba ezazue zer ondorio negatibo ekar ditzaketen sateliteek ingurume-
nean eta gizartean. Esan ezazue, halaber, zer aspektu positibo lotzen zaizkion sateliteen erabilerari.

3. Talde txikitan, erabaki ezazue zein diren gelaxka bakoitzeko ideiarik garrantzitsuenak. Azpimarra itzazue bina ideia gelaxka
bakoitzeko.

4. Elkarbanatu zuen taldeko taula gainontzeko gelakideekin. Begiratu zertan datozen bat eta zertan ez zuen ikaskideen ekar-
penak (ideiak). Pentsa ezazue zer aldaketa egin nahi dituzuen taulan.

5. Eztabaida ezazue taldekide guztien artean, eta saiatu taula bateratu bat eratzen.

6. Gorde itzazue zuen taulak (gaiaren bukaeran aztertuko ditugu berriz).

7. Banaka, azter itzazu, arretaz, tauletan jasotako ideiak, eta sor ezazu kontzeptu-mapa bat ideia horiek ahalik eta ongien
antolatzeko. Laguntza gisa, 105. orrialdeko informazioa balia dezakezu.

Sateliteak

Zer? Non?

Nola (zertan) erabiltzen dira? Inpaktua ingurumenean eta
gizartean?
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Zer uste duzu? Zer iritzi duzu?

Gai honetan aztertuko dituzun ideia gehienak gutxi-asko ezagutzen dituzun ideiak dira. Batzuk eskolan landu dituzu, beste
batzuk etxean edo zure ingurune hurbilean. Azter itzazu, arretaz, beheko irudiekin batera emandako adierazpenak, eta esan
ezazu ados zauden ala ez. Adi ibili, adierazpen horietako batzuk ez dira-eta egia. 

Unibertsoaren zentroan (erdian) Eguzkia dago. Marten ez dago atmosferarik.

Big Bang izeneko leherketa batean sortu zen Unibertsoa,
duela 14.000 milioi urte gutxi gorabehera.

Sateliteak eta suziriak espaziora bidaltzea oso garestia
da, eta ez du aparteko abantailarik; beraz, hobe izango
litzateke espazio-ikerkuntzako programak bertan 

behera uztea.

Duela milioi bat urte eroritako meteorito batek
eragin zuen dinosauroak Lurretik desagertzea.

Zulo beltz batean grabitazio-indarra oso txikia da, 
eta horregatik, zeruko objektu koloredunak ezin 

dira zuloaren barrualdean egon.
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Erloju gisa erabiltzen dugu Lurraren mugi-
mendua; adibidez, eguna deritzogu Lurrak
bere ardatzaren inguruan egiten duen 
errotazio-mugimenduaren iraupenari. Baina
erloju hori ez da oso egokia, etengabe atze-
ratzen baita. Horregatik, gaur egungo 21
ordu irauten zuen egunak duela 600 milioi
urte, eta gaur egungo 30 orduko iraupena
izango du 500 milioi urte barru.

Lurrak Eguzkiaren inguruan egiten duen bi-
raketa-mugimenduan oinarritutako erlojua
ere ez da guztiz fidagarria, gero eta labu-
rragoak baitira urteak. Eta antzera gertatzen 
da Ilargiarekin, gugandik gero eta urrunago
baitago.

1. gaia. Eguzki Sistema

H1. Zer ikasiko dugu gai honetan?

Gai honetako jarduerak egin eta gero, besteak beste galdera hauei erantzuteko gai izango zara:

1. Zer dakigu gure planetari buruz?

2. Nola jakin dezakegu zer tamaina duten eguzki-sistemako planetek eta Eguzkitik zer distantziara dauden?

3. Zer zientzialari ospetsuk egin dute lan aurkikuntza horiek guztiak lortzeko?

4. Nola aldatu da historian zehar gizakiak unibertsoari buruz izan duen irudia? Zergatik gertatu dira aldaketa horiek?

5. Zertan bereizten dira Astronomia eta Astrologia?

6. Nola gertatzen dira eklipseak?

7. Zer dira mareak? Nola gertatzen dira?

8. Zer dira Ilargiaren faseak? Zergatik ikusten dugu beti Ilargiaren aurpegi bera?

9. Egia al da dinosauroak desagertu zirela Lurraren kontra jotako meteorito baten eraginez?

10. Zergatik dago Ilargiaren gainazala kraterrez gainezka? 

11. Lurraren zer ezaugarrik zehazten ditu urtaroak? 

12. Zer dira ekinokzioak eta solstizioak? 

Gau polarra

Eguna

Martxoak 20-21, Ekinokzioa

Uda

NeguaGauerdiko eguzkia

Gaua

Irailak 20-22, Ekinokzioa

KULTURA�ZIENTIFIKOA�DBH4-Ikaslea_Maquetación�1��10/07/19��09:50��Página�14



15

1. multzoa. Unibertsoa

H2. Zer dakizu gai honi buruz? 

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

Baieztapenak Zuzena ala okerra?

1. Lurrak Eguzkiaren inguruan egindako higidurari zor zaizkio eguna eta gaua.

2. Ipar-hemisferioan, Lurra Eguzkitik hurbilen dagoenean gertatzen da uda.

3. Ekinokzio batean, berdinak dira eguneko eta gaueko argi-orduak munduko leku guztietan.

4. Ilargi-eklipsea gertatzen da Ilargia Lurraren eta Eguzkiaren artean kokatzen denean.

5. Planetak Eguzkiaren inguruan ari dira orbitatzen, ibilbide zirkularretan. 

6. Lurreko atmosferak eragozten du meteoritoak edota asteroideak Lurreko gainazalaren kontra jotzea 

7. Ilargi berrian soilik gerta daiteke eguzki-eklipsea.

8. Marearik handienak ilargi betean gertatzen dira.

H3. Arazo-egoera: ilargiaren eragina Lurrean

Testuingurua. Ilargia (satelitea) deritzo planeta baten inguruan
biraka ari den edozein objekturi (zeruko gorputz). Sateliteak na-
turalak edo artifizialak izan daitezke. Lurraren kasuan, Ilargia
deritzogu satelite horri eta berebiziko eragina du Lurrean ger-
tatzen diren zenbait fenomenotan. Eklipseak eta mareak eman
ditzakegu horren adibide. Gainera, Ilargiak itxura esferikoa izan
arren, oso gutxitan ikusten dugu era horretara; izan ere, Ilar-
giaren mugimendua dela-eta, haren faseak ohar ditzakegu. 

Ataza. Arazo-egoera honetan, Ilargiarekin loturiko fenomeno
horiek guztiak aztertu ondoren, txosten batean bilduko dituzu
zure lanaren emaitzak. Formatu egokia emango diozu, eta ikas-
talde osoaren aurrean aurkeztuko duzu egindako lana.
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1 Unibertsoari buruzko ideia orokorrak antzinako 
zibilizazioetatik gaur egunera arte

1.1 Astronomiaren jatorria

1.1 irudia. Unibertsoa.

1. Ba al dakizu zer den Unibertsoa? 
Gauez, zerura begiratzen duzunean, zer ikus dezakezu? 

2. Ezagutzen al duzu Unibertsoaren jatorria, egitura, eboluzioa edota
funtzionamendua ikertu duen zientzialariren baten izena? Baiezkoan,
ba al dakizu zer lan egin zuen zientzialari horrek? Ezezkoan, bila
ezazu gaiari buruzko informazioa. 

3. Ba al dakizu zer den astronomia? Eman ezazu haren definizioa zure
hitzetan.

4. Pentsa ezazu zeruko zer mugimendu erabiltzen ditugun denbora-tarte hauek adierazteko: eguna, hilabetea,
urtea.
a. Nola azaltzen zituzten antzinako zibilizazioek denbora-tarte horiek?
b. Zer ezberdintasun nagusi ikus ditzakezu azalpenak emateko bi ereduen artean?

5. Zergatik uste duzu izan zutela hain interes handia antzinako zibilizazioek egutegi zehatzak egiteko?
6. Astronomiarekin batera “astrologia” ere garatu zuten antzinako gizarteek. Ba al dakizu zertan bereizten

diren?

Giza zibilizazioaren historia bezain zaharra da astronomiarena. Antzina-antzinatik, zerura
altxatu dituzte begiak gizakiek; haren edertasunak miresteko, hasieran, eta, haren se-
kretuak ulertzeko jakin-minak eraginda, geroago. Lehendabiziko geldotasun-itxura gain-
dituta, etengabeko mugimendua sumatu zuten zeruaren lehengo ikertzaileek. Izan ere,
zeruari modu jarraituan behatuz gero, astro guztien mugimendua –ekialdetik mende-
baldera– detekta dezakegu. Behaketa horrekin jarraitzen badugu, zenbait berezitasun
ikusiko ditugu, astro batzuk ez baitira izar guztiekin batera mugitzen, eta gainerako
astro edo izar finkoekiko nolabaiteko mugimendu propioa dutela ematen du. Planeta
izena eman zieten noraezean ibiltzen ziren astro horiei (noraezean dabilena esan nahi
du planeta hitzak grekoz), eta antzinatik ezagutzen ditugu haietako zazpi: Eguzkia, Ilar-
gia, Merkurioa, Artizarra, Marte, Jupiter eta Saturno (gaur egun dakigunez, Eguzkia eta
Ilargia ezin ditugu planetatzat hartu).

1.2 Astronomiaren hastapenak

Grezian azaldu ziren unibertsoaren jatorriari eta funtzionamenduari buruzko lehenengo
teoriak. K.a. IV. mendean, ideia hauetan oinarritutako eredua (eredu geozentrikoa) 
aurkeztu zuen Platonek:

• Lurra esferikoa da, eta unibertsoaren erdian dago.

• Jainko izaera dute zeruko gorputzek, eta Lurraren inguruan higitzen dira mugimendu
zirkular eta uniformeekin.

1.2 irudia. Azteken egutegia. Zeruko
mugimenduen erregulartasuna ikusita, denbora
neurtzeko eta zenbatzeko erabili zituzten
antzinako gizakiek; horregatik, astronomian dute
jatorria egutegi guztiek.
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Aristotelesek –Platonen dizipulua gaztaroan– sortu zuen eredu kosmologikoa. Uniber-
tsoa bi zatitan banatuta zegoela kontsideratu zuen:

• Behe Ilargiko mundua: Ilargiaren orbitaren azpian aurkitzen den guztia hartzen du
bere baitan. Zentzumenen bidez ikus dezakegun mundua da, ohituta gauden alda-
ketak eta mugimendu mota guztiak biltzen dituen mundua, alegia.

• Goi Ilargiko mundua: astroen mundua da, eta harmonia perfektua du. Gorputzak eta
planetak esfera perfektuak dira bertan, eta Platonek aipaturiko higidura zirkular eta
uniformea baino ezin da gertatu.

Aristoteles eta gero, Alexandrian lan egin zuten zenbait astronomo handi ekar ditzakegu
gogora. Garrantzi handia eman zioten Alexandriako astronomoek behaketari eta astroen
posizioak eta mugimenduak zehaztasunez neurtzeari, eta behatzeko teknika eta tresna
berriak garatu zituzten. Samoseko Aristarko dugu talde horretako astronomo garran-
tzitsuenetarikoa. K.a. II. mendean, Lurretik Eguzkirako distantzia neurtzea erabaki zuen.
Horretarako, Eguzkiak, Lurrak eta Ilargiak ilargi-laurdenetan hiruki zuzena osatzen du-
tela baliatu zuen (1.3 irudia).

1.3 irudia. Samoseko Aristarkoren metodoa Lurra-Ilargia eta Lurra-Eguzkia distantziak alderatzeko. 

7. Zergatik uste zuen Aristotelesek Lurra esferikoa zela?
8. 87 graduko angelua neurtu zuen Aristarkok, eta hirukiaren

dimentsioak matematikoki aztertuz, Lurra-Eguzkia distantzia Lurra-
Ilargia distantzia baino 20 bider handiagoa dela ondorioztatu zuen.
–Egin ezazu Aristarkoren kalkulua.

90 – α

llargia

1

Lurra Eguzkiad

α

Gaur egun dakigunez, balio hori okerra da, 370 bider handiagoa baita Lurra-Eguzkia
distantzia, baina okerra ez dago neurketa-metodoan, baizik eta lortutako balioan 
–benetan, 89° 50’ da–. Hala ere, garai hartan uste zutena baino askoz distantzia han-
diagoa lortu zuen Aristarkok bere kalkuluan. Gainera, distantzia hori kontuan hartuta,
eta Ilargiak eta Eguzkiak zeruan zer tamaina duten –itxurazko tamaina– ikusita, Eguzkia
Ilargia baino askoz handiagoa dela iradoki zuen. Bere arrazoinamenduan aurrerago egi-
nez, ez zuen logikotzat jo hain tamaina handiko Eguzkia egunero biraka ibiltzea Lurraren
inguruan, eta unibertsoaren eredu heliozentrikoa proposatu zuen.

Aristarkoren ereduan, kosmosaren erdian dago Eguzkia, eta haren inguruan biraka daude
Lurra eta gainerako planetak –Ilargia izan ezik, Lurraren inguruan biratzen baitu–. Eredu
hori ez zuten haren ondorengoek onartu, eta Lurra unibertsoaren erdian zegoela sinesten
jarraitu zuten.
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9. K.a. II. mendean, Nizeako Hiparko dugu antzinako astronomorik handiena. Bila ezazu Hiparkok egindako
lanari buruzko informazioa. Besteak beste, termino hauek bildu behar dituzu: ekinokzioa, prezesioa,
paralajea, epizikloa eta deferentea.
Zergatik utzi zuen Platonen eredua baliorik gabe Hiparkok egindako Eguzkiaren mugimenduaren
deskribapenak?

Gure aroaren II. mendean, Klaudio Ptolomeok jarraitu zuen Hiparkoren lana. Haren ere-
dua hartu zuen Eguzkiaren kasurako, baina Ilargiarena aldatu egin zuen, eta gainerako
planeten ereduak osatu zituen. Zirkularrak eta uniformeak dira eredu guztietan propo-
saturiko mugimenduak, indarrean baitzeuden artean Platonen ideiak, eta mugimendu
hori besterik ezin zen gertatu zeruetan.

Hizkuntza-trebetasunak lantzen: irakurmena
Alexandriako liburutegia 

Ikasi! Irakurmena da mota askotako testuak ulertzeko, baliatzeko eta sortzeko gaitasuna, nork bere helburuak lortzeko,
ezagutza eta ahalmena garatzeko eta gizartean parte hartzeko.

Praktikatu! Beheko testua erabiliz, erantzun galdera hauei.

Irakurri baino lehen

• Argazkiak eta gaiaren izenburua ikusita, zure ustez, zer informazio aurkituko duzu testuan?

• Zer dakizu gai horri buruz?

Irakurtzen duzun bitartean

• Termino edo hitz guztiak ulertzen al dituzu testuan? Azpimarratu ezagutzen ez dituzunak.

• Zure iritziz, egokia al da testuaren zailtasun maila? Zergatik?

Irakurri ondoren

• Askotan eten behar izan al duzu irakurketa testua ulertzeko?

• Zer egin dezakezu testua ondo ulertzeko?

• Testuari begiratu gabe, laburtu irakurri duzuna hiru lerrotan.

Aplikatu! Liburu honetan hainbat irakurgai aurkituko duzu, testu eta argazkiez lagunduta. Errepika ezazu jarduera honetan
egindakoa zuk aukeratutako beste irakurgaiekin. 

Alexandro Handiak fundatu eta eraiki zuen Alexandriako hiria. Kultura arrotzak errespetatzea eta ezagutza aurreiritzirik gabe
bilatzea bultzatu zuen. Hiria, edozelan ikusita ere, harrigarria zen: munduko merkataritzaren, kulturaren eta jakinduriaren
gunea izateko sortu zuen Alexandrok. 

Etorbide luzeak eta zabalak zituen, eta nonahi zeuden arkitektura dotoreko eraikinak eta estatua miragarri asko. Alexandroren
hilobi ikusgarria eta itsasargia –Faros izenekoa, Antzinateko Zazpi Mirarietako bat– ziren hiriko bi monumenturik handienak.

Alexandrian hasi zen, hain zuzen –K.a. 300. urtean, gutxi gorabehera–, gizakion biderik harrigarrienetako bat: gure adimenari
esker, inguratzen gaituen mundua ulertzen ahalegindu, eta, apurka-apurka, urratsez urrats, gaur egungo gizarte zientifiko-
teknologikoa eratzeraino heldu gara bide horretan. Antzinako munduaren jakinduriaren zati handi bat biltzen zuten hainbat
eta hainbat liburu zeuden bertako liburutegi ospetsuan. 
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Horregatik, zientziaren ikuspegitik, liburutegia zen –hurbileko mu-
seoarekin batera– Alexandriako miraririk handiena. Gaur egun, 
ia-ia guztiz desagertuta dago eraikin hura, baina, garai batean,
munduko ikerkuntza-zentro nagusia izan zen. Kosmos osoa azter-
tzen zuten bertan aritzen ziren ikerlariek. Jakinduriaren hainbat arlo
ikertzen zituen jakintsu-komunitate handi bat zegoen liburutegian;
besteak beste, Fisika, Literatura, Medikuntza, Astronomia, Geogra-
fia, Filosofia, Matematika, Biologia eta Ingeniaritza lantzen ziren.
Eratostenes, Hiparko, Euklides, Herofilo, Arkimedes, Ptolomeo eta
Galeno izan ziren Alexandrian lan egin zuten zientzialari haietako
batzuk. Emakume bat ere bazegoen, Hipatia, matematikaria eta
astronomoa, liburutegiko azken argitsua.

Liburu-bilduma zen liburutegiko altxorra; zaila da zehazki zenbat
liburu zeuden esatea, baina milioi erdi ale inguru zegoela uste da 
–zein bere papiroan, eskuz idatziak denak–. 

Mendebaldeko munduak inoiz ikusitako hiririk handiena zen 
Alexandria. Hantxe zeuden, zalantzarik gabe, mundu modernoaren
haziak. Baina, nolatan ez ziren sustraitu eta loratu? Ilunpean eta
lokartuta egon zen Mendebaldea mila urtean zehar, harik eta Kolonek, Kopernikok eta haien garaikideek Alexandrian
egindako lana berraurkitu zuten arte. Zergatik?

Horri erantzutea ez da batere erraza, baina, dirudienez, liburutegiko jakintsuak
ez ziren inoiz serioski ausartu gizartearen antolamendu politikoa, ekonomikoa
edo erlijiosoa zalantzan jartzera. Zeruko izarren leku finkoaren gainean ezta-
baidatu zuten gogo handiz, baina ez zuten berdin jokatu esklabotzaren bidez-
kotasunaren gainean, adibidez. Nahiz eta herrialde askotako eta alor askotako
ikerlariek aurkikuntza ugari egin, gutxi batzuen pribilegioa ziren zientzia eta kul-
tura. Aurkikuntza berriak ez ziren azaltzen, ezta jendearengana helarazten ere.

Hiriko biztanle gehienek ez zekiten
zer gertatzen ari zen harresi haien ba-
rrualdean –arrastorik ere ez zuten–.
Ikerkuntza haien emaitzak, salbues-
penak salbuespen, ez ziren baliabide
erabilgarri bihurtzen hiriko biztanle-
entzat. Zientziak ez zuen inoiz lortu
jendetzaren irudimena liluratzea.

Horregatik guztiagatik, ez da harritzekoa Hipatiak inoren laguntzarik ez edukitzea,
Ziriloren –Alexandriako apezpiku kristaua– jarraitzaileek bortizki hil zutenean, 
415. urtean. Handik gutxira, amorrazioz beteriko jendetzak su eman zion liburute-
giari –guztiz suntsitu arte–, baina inork ez zuen bere gain hartu hondamendia
saihesteko ardura. Galera ordezkaezina izan zen: betiko desagertu ziren antzinako
mundu hartako lanik handienetako gehienak.

Agian, bestelakoak izango ziren gertaerak, Alexandriako bizilagunek jakin izan 
balute zertan ari ziren liburutegian lan egiten zutenak; Matematikaren, Fisikaren, 
Medikuntzaren, Astronomiaren eta Biologiaren oinarriak jartzen ari ziren eraikinaren
barrualdean, baina kanpoko inork ez zeukan horren berri. 

1.4 irudia. Egiptoko iparraldean dago Alexandria.

Egipto Beherea

Alexandria

Gize Menfis
Suez

Mediterraneo Itsasoa

Sinaiko
Penintsula

KAIRO

Rosseta

Erdiko Egipto

Mallawi

El Fayum

Tell-el-Amarna

Tebas Karnak

Itsaso
Gorria

1.5 irudia. Alexandriako Liburutegia. 

1.6 irudia. Talentu eta kultura handiko
emakumea zen Hipatia, eta Liburutegian lan
egin zuen azken zientzialaria izan zen.
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1.3 Astronomia Berpizkundean

Berpizkundean, XV. mendearen bukaeran, Nikolas Kopernikoren lana aipatu beharra
dago. Garai hartan, eraldatuta zegoen Ptolomeoren eredua, behaketekin hobeto egoki-

tzeko, eredu zaharraren aurresanak ez bai-
tziren guztiz betetzen. Kopernikok Italian
ikasi zuen, Aristarkoren ereduaren berri izan
zuen, eta eredu heliozentrikoa bururatu zi-
tzaion. Eguzkia da unibertsoaren zentroa
eredu berri horretan, eta orbita zirkularretan
higitzen dira planetak haren inguruan –Ilargia
izan ezik, Lurraren inguruan higitzen baita–.
Kopernikoren garaikide gehienek posizioak
kalkulatzeko eskema matematiko berria ba-
litz bezala onartu zuten eredu heliozentrikoa,
baina ez zuten hartu unibertso errealaren

deskribapen gisa. Garai hartan, Aristotelesen ikuspegia ematen zuten ontzat unibertsoa
deskribatzeko.

Kopernikoren ereduak bi higidura-zentro proposatzen zituen: Eguzkia, planeten 
higidura-zentroa, eta Lurra, Ilargiaren higidura-zentroa. Garai hartan, askoz naturalagoa
ematen zuen higidura-zentro bakar baten ideiak, eta oztopo handia sortzen zuen 
aurreko hipotesiak, Kopernikoren eredua unibertsoaren benetako iruditzat hartzeko.
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1. multzoa. Unibertsoa

1. Zein da, zure ustez, testuaren gai nagusia?

a. Aukera itzazu testuaren bi paragrafo garrantzitsuenak, eta arrazoitu ezazu zergatik aukeratu dituzun.

b. Bildu itzazu zerrenda batean ulertzen ez dituzun hitzak, eta bila ezazu (hiztegian, Interneten…) zer esan nahi duten.
40. orrialdeko jarduera balia dezakezu hiztegia lantzeko. 

c. Zer helburu zuen Alexandro Handiak Alexandriako hiria fundatzean?

d. Zergatik ez ziren sustraitu Alexandriako Liburutegian egindako lanak?

e. Zientzia eta teknologia gizartean egoki zabaltzeko, nahikoa al da adituen lan egokia?

2. Aukera ezazu Alexandriako Liburutegian lan egin zuen zientzialari bat, eta gara ezazu haren biografia txikia (zientziari
edota teknologiari loturiko alderik garrantzitsuenak aipatu behar dituzu).

3. Zuk dakizunaren arabera, lortu al du inoiz zientziak edo teknologiak jendea liluratzea?

– Zein izan da, zure ustez, zientziaren edo teknologiaren lorpenik handiena?

10. Kopernikoren ereduan, zer jo dezakegu elementu berriztatzailetzat eta zer tradizio klasikoaren
barrukotzat? 

11. Zer kezka nagusi zituen Kopernikok bere ideien harrera zela-eta? Zergatik azaldu zuten Elizako zenbait
kidek Kopernikoren eredu heliozentrikoaren aurkako jarrera?

12. Lagun bati sinetsarazi nahi badiozu Lurra mugitzen ari dela Eguzkiaren inguruan, eta ez alderantziz, zer
ebidentzia erabiliko zenuke?

1.7 irudia. Eredu heliozentrikoa. 
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1. multzoa. Unibertsoa

Hala ere, jarraitzaile handiak izan zituen Kopernikoren ereduak. Johannes Kepler izan
zen haietako bat. XV. mendearen amaieran jaio zen, eta beste astronomo handi batekin
lan egin zuen, Tycho Braherekin alegia. Tycho Brahe daniarra zen, eta Uranienborgen
zeukan behatokian egiten zuen lan; teleskopioa asmatu aurretiko neurketarik zehatze-
nak lortu zituen, berak diseinaturiko tresnak erabiliz. Tychoren emaitzetan oinarrituta
frogatu zuen Keplerrek planeten higidura ez dela zirkularra. Planeten mugimendua
Eguzkiaren inguruan eliptikoa dela baieztatu zuen; gainera, planeten higiduraren beste
bi lege ondorioztatu zituen.

Galileo Galilei italiarra Keplerren
garaikidea izan zen. 1610ean,
urruneko objektuak hurbil-hurbil
baleude bezala ikusteko aukera
ematen zuen tresna –teleskopioa–
baten berri izan zuen Galileok. 
Teleskopio bat eraiki zuen bere-
hala, zerura orientatu, eta zenbait
aurkikuntza ikaragarri lortu zituen
hilabete gutxian. Orbanak ikusi 
zituen Eguzkian, eta kraterrak,
mendiak eta haranak Ilargian. 

Ilargia Lurraren oso antzekoa dela ikusi zuen. Begi hutsez ikus zitezkeenak baino askoz
izar gehiago daudela aurkitu zuen, eta Jupiterren inguruan biraka ari diren lau astro berri
topatu zituen. 

1.8 irudia. Tycho Brahek zeruari behatzeko
erabilitako tresnetako bat: sextantea.

13. Bildu itzazu Galileoren eta Keplerren aurkikuntzak, eta esan ezazu zer modutan baliogabetu zituzten
antzinako ereduak, eta nola lagundu zuten eredu heliozentrikoa osatzen.

14. Bila ezazu Galileoren jarduera zientifikoari buruzko informazioa, eta azter ezazu zer ondorio izan zituen
bere bizitza pribatuan.
– Zientzia-ezagutzaren bideari dagokionez, zer ondorio atera ditzakezu Galileoren adibidearekin?

1.9 irudia. Galileo teleskopioa erakusten Veneziako dogoari.

1.4 Lurraren itxura eta tamaina

Lurrak itxura laua zuela onartu zuten grekoen aurretik bizi izan ziren zibilizazio guztiek,
mendi eta haranen moduko irregulartasun txikiak alde batera utzita. Bi ondorio ekartzen
zituen uste horrek:

• Nolakoa da Lurra: finitua ala infinitua? Gizakiak ez du inoiz infinituaren kontzeptua
erabili nahi izan, oso ulergaitza baita, baina Lurra finitua balitz, zer gertatuko litzateke
ertzetan?

• Non bermatzen da Lurra? Ezaguna zen garai hartan gorputzak “beherantz” jaisten
zirela, baina ez zen erraza jakitea zergatik ez zen Lurra jaisten.

Gainera, Lurra laua balitz, izar berak ikusi beharko lirateke zeruan edozein puntutatik,
eta itsasgizonek ederki zekiten moduan, zenbait izar desagertu eta beste zenbait izar
agertzen ziren zeruan Iparralderantz zein Hegoalderantz bidaiatzean. Kostaldean bizi
zen jendeak askotan ikusia zuen zer gertatzen zen kaitik urrundu eta itsasoan barrena
abiatzen ziren itsasontziekin. Itsasontziaren tamaina ez zen apurka-apurka txikitzen: 1.10 irudia. Lurra, Indiako mitologian. 

KULTURA�ZIENTIFIKOA�DBH4-Ikaslea_Maquetación�1��10/07/19��09:50��Página�21



lehendabizi kaskoa desagertzen zen, eta bela ikusten zen azkena. Guztiz kontrakoa
gertatzen zen itsasontziak kaira heltzean, 1.11 irudian ikus daitekeen moduan. Nolabait
esateko, muino batean gora edo behera mugitzen ari zirela ematen zuen. 

Ondorioz, norabide guztietan berdin kurbatzen den gainazala izan behar luke Lurrak,
hau da, itxura esferikoa behar luke. Gainera, astronomo grekoek pentsatu zutenez, Lurra
Ilargiaren eta Eguzkiaren artean kokatzea zen ilargi-eklipseak azaltzeko modurik onena;
Ilargiaren gainean jaisten zen Eguzkiak Lurrean proiektaturiko itzala, eta hura eklipsa-
tzen zuen. Itzalaren proiekzioa beti zirkularra zenez, Lurraren izaera esferikoa baiezta-
tzen zen berriz.

XV. eta XVI. mendeetako bidaia handiek, bereziki XVI. mendearen lehen laurdenean 
Magallenesek hasitako eta Juan Sebastian Elkanok bukatutakoak, nabarmen frogatu
zuten Lurra esferikoa dela eta ez dela inon bermatzen.

Lurraren itxura ikastearekin batera, zer tamaina duen zehaztu nahi izan zuten antzinako
astronomoek. Zireneko Eratostenes jakintsu greziarrak egin omen zituen lehenengo
neurketak. Oso metodo sinplea erabili zuen, baina, harrigarria bada ere, oso emaitza
onak lortu zituen –antzinako astronomiaren garapenean egindako ekarpen nagusieta-
koa dela esan dezakegu–.

Eratostenesek ikusi zuenez, Egipton dagoen Zirene –gaur egun, Assuan– hirian, 
ekainaren 21ean, arratsaldez, perpendikularrean sartzen ziren eguzki-izpiak putzu 
batean, hormetan inolako itzalik sortu gabe. Eratostenes Alexandrian bizi zen, eta ordu
berean eguzki-izpiek itzal jakin bat egin behar zutela pentsatu zuen. Alexandria Zireneko
iparraldean dago, ia-ia meridiano berean; beraz, itzalaren angelua jakingo balu, Lurraren
erradioa kalkulatu ahal izango lukeela bururatu zitzaion.

7,2 °ko angelua neurtu zuen. Alexandrian eta Zirenen eguzki-izpiak paraleloak direla
kontuan hartuta, Lurraren kurbaduraren froga berri bat ematen zuen emaitza horrek.
Lurraren zirkunferentzia kalkulatzeko bi hirien artean zer distantzia dagoen jakin behar
zuen. Horretarako, buru-argitasun handiarekin, gamelu batek egun batean zenbat 
kilometro egiten zituen neurtu zuen, eta distantzia osoa kalkulatu zuen gameluek bidaia
egiteko 50 egun ematen zituztela jakinda. 7.364 km-ko emaitza lortu zuen.
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1. multzoa. Unibertsoa

1.11 irudia. Lurraren kurbaduraren froga.

15. Lurra laua balitz, nola ikusiko genuke kaira hurbiltzen ari den
itsasontzia? 

a

b

1.12 irudia. Eratostenesen prozedura Lurreko
erradioa neurtzeko.

Alexandria

7,2º

7,2º

7,2º

Zirene
(Egipto)

Alexandria eta

Zirene arteko

bidea 5.000
estadio
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1. multzoa. Unibertsoa

16. Gaur egun dakigunez, 6.450 km-koa da Lurraren erradioa. Zer
errore egin zuen Eratostenesek? Kalkula itzazu errore absolutua eta
erlatiboa. Zer deritzozu Eratostenesen emaitzari?
– Nola hobe dezakegu gaur egun Eratostenesen kalkulua?

17. Lurra esferikoa dela sinestarazi behar diozu lagun bati. Zer
ebidentzia erabiliko duzu?

18. Bildu itzazu eredu geozentrikoari eta heliozentrikoari buruzko ideia
garrantzitsuenak.
a. Zer zientzialari zeuden aukera baten edo bestearen alde?
b. Nola defendatzen zuen zientzialari talde bakoitzak bere aukera?

Hizkuntza-trebetasunak lantzen: alderatzea
Eredu geozentrikoa eta eredu heliozentrikoa

Bi kontzeptu, egitura edo prozesu konparatzen dituzunean, antzekotasunak eta aldeak aipatzen dituzu. Antzekotasunak
adierazteko, hitz hauek erabiltzen dituzu: biok, baita… ere, … bezala. Bereizteko, berriz, beste hauek erabiltzen dituzu:
baina, hala ere, …

Era berean, honako galdera hauei erantzun diezaiekezu: Zertan bereizten dira? Zertan dira berdinak? Antzekotasunak eta
desberdintasunak idazteko, antolatzaile grafiko hau (Venn diagrama) erabil dezakezu.

Konpara itzazu eredu geozentrikoa eta eredu heliozentrikoa. Bete ezazu beheko diagrama, eta adierazi zure emaitza
paragrafo batean.
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1. multzoa. Unibertsoa

Ikerkuntza-jarduera: zer da Zientzia?: “-logia” asko eta zientzia gutxi

Munduari begiratzeko eta hari buruz pentsatzeko modu bat da zientzia. Metodo 
zientifikoaren bidez lortzen den ezagutza da, eta behin eta berriz errepikatzen diren
froga esperimentaletan lortutako ebidentzian oinarrituta dago. Jakin-mina pizten duen
zerbaiten aurrean norbaitek galdera bat proposatzen duenean hasten da metodo 
zientifikoa. Hala ere, zientziaren metodoarekin zerikusirik ez duten teknika eta jarduera
asko sasizientifikoak dira, hau da, ezagupen zientifikotzat hartzen dira, halakoak ez
badira ere.

1. Elkar itzazu taulako terminoak eta definizioak: 

2. Kokatu aurreko bakoitza zure iritziz dagokion zutabean: zientzia, sasizientzia edo ez duzu argi.

3. Gelakide guztien artean, saia zaitezte erabakiak adosten. Eman arrazoiak norberaren erabakiak defendatzeko.

4. Sailka itzazu taulako enuntziatuak Astronomiari edo Astrologiari dagozkion kontuan hartuta:

Biologia a. Pertsonen ahalmenetik at dauden fenomenoak ikertzea, hala nola, telepatia, mamuak,
hildakoekin komunikatzea, etorkizuna aurreikustea

Kimika b. Azaleko puntu estrategikoetan orratz bereziak sartuz eta mugituz osasuna eta ongizatea
berreskuratzea

Tenporak c. Materiaren, energiaren eta denbora-espazioaren propietate nagusiak aztertzea eta
naturako fenomenoei buruzko legeak finkatzea

Astrologia d. Pertsonen idazkera aztertuz, nortasuna, izaera edota etorkizuna asmatzen saiatzea

Grafologia e. Izaki bizidunen egitura, bizimodua eta harremanak aztertzea

Fisika f. Egutegi katolikoan oinarrituta, urtaro bakoitzaren hasierako egun jakinetan zeruaren egoera
aztertuz, datozen hiru hilabetetako eguraldia iragartzea

Akupuntura g. Materiaren konposizioa, egitura eta propietateak eta horien aldaketak aztertzea

Homeopatia k. Astroen posizioari eta mugimenduari begiratuz, gizakien edota herrialdeen patua ezagutzea
eta aurresatea

Parapsikologia i. Gaixotasun bat sortzen duen substantzia urarekin etengabe diluituz lortzen den disoluzioa
erabiltzea gaixotasuna sendatzeko

Zientzia Sasizientzia Ez dakit

Enuntziatua Astronomia Astrologia 
2006ko urriaren 3an, lerrokaturik egon ziren Eguzkia, Ilargia eta Lurra, eta,
une batez, Eguzkia ezkutatu zen, egunez izan arren.

Aire-ikurra da Akuarioa, Eguzkiak zeharkatzen du, eta Saturnoren eta
Uranoren mende dago. Irudimen eta adimen handikoak dira ikur horretan
jaiotakoak. 

Ilargi beteko gauetan Eguzkia, Ilargia eta Lurra lerrokaturik daudenean, marea
biziak gertatzen dira

1840tik aurrera, Jupiter eta Saturnoren konjuntzioa gertatzen den
bakoitzean, agintaldia bete gabe hiltzen da AEBko presidentea
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1. multzoa. Unibertsoa

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan? 

1. Antzinako zibilizazioek Eguzkiaren, Ilargiaren eta izarren higidura aztertu zuten. Zergatik zen garrantzitsua 
behaketa hori? 

a. Urtaroak aurreikusteko (iragartzeko) eta uztak (laboreak) noiz landatu behar ziren jakiteko

b. Gauean hobeto ikusteko

c. Harrizko monumentu eta behatoki handiak eraikitzeko

d. Eguzkiaren gainazaleko orbanak aurkitzeko

2. Alboko diagraman ikus dezakegu nola irudikatu zuen Ptolomeo astrono-
moak gure eguzki-sistema duela 2.000 urte. 

a. Diagraman ez daude Urano eta Neptuno planetak. Iradoki ezazu zergatik ez zi-
tuen Ptolomeok bi planeta horiek sartu bere diagraman. 

b. Gaur egun badakigu diagrama hori ez dela zuzena. Esan ezazu zer dagoen
gaizki diagraman. 

3. Teoria heliozentrikoaren aldeko froga garrantzitsua izan zen Jupiterren inguruan zeuden lau ilargiak –sateliteak–
aurkitzea. Zertan datza aurkikuntza horren garrantzia?

4. Azter itzazu arretaz irudiko diagramak:
a. Zer diagramak azaltzen du eredu heliozentrikoa?

b. Zer diagrama defendatuko zuten antzinako pentsalari 
greziarrek? 

5. Nork proposatu zuen Eredu Heliozentrikoa lehenbiziko
aldiz?

6. Zergatik uste zuen Aristotelesek Lurra esferikoa zela?

7. Nola frogatzen du beheko irudiak Lurra esferikoaren ideia?
Lurra laua balitz, nola ikusiko genuke kaira hurbiltzen ari den itsasontzia?

8. Zergatik baliogabetu zuten Aristotelesen teoria Galileok egindako behaketek?

Lurra

Eguzkia

Eguzkia

Eguzkia

Eguzkia

Lurra

Lurra
Lurra

Saturno

Marte

Jupiter

Merkurio

Lurra
Ilargia

Artizarra
Eguzkia

A B

C D
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2.1 Zer da eguzki-sistema?

Era askotako objektuak ditu gure eguzki-sistemak: planetak eta planeta nanoak eta
beren ilargiak, Eguzkia izeneko izarra eta asteroideak eta kometak. Planetak, planeta
nanoak, asteroideak eta kometak Eguzkiaren inguruan mugitzen dira orbita deitutako
ibilbide itxietan. Gauez ikus ditzakegu planeta horiek, Eguzkiaren argia islatzen baitute.
Gauez ikus ditzakezun izarrak gure eguzki-sistematik oso urrun daude. 
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1. multzoa. Unibertsoa

Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: autoerregulazio-jarduerak

1. Berrogeita hamar hitz baino gutxiago erabiliz, deskriba ezazu zertan datzan landu berri dugun atala.

2. Aukera itzazu atal honetako bi termino garrantzitsuenak, eta definitu:

3. Zein izan da atal honetako parterik zailena? Azal ezazu zergatik.

4. Zer aholku emango zenieke atal hau hurrengo egunean landu behar duten ikasleei?

5. Zer egin zenezake atal honetako lana hobetzeko?

Terminoa Definizioa
1.
2.

2 Eguzki-sistemaren deskribapena

1.13 irudia. Eguzki-sistema.

Artizarra

Marte

Lurra

Merkurio

Saturno

Urano

Neptuno

Pluton

Jupiter
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Ikusi al duzu inoiz ziba bat lurrean biraka? Bi
mugimendu mota ditu. Biraka dabil –errota-
zioa– bere zentrotik pasatzen den irudizko lerro
–ardatza– baten inguruan, eta, aldi berean, au-
rrera ere mugitu daiteke –translazioa–. 

Lurrak ere bi mugimendu mota ditu. Errotazio-
ardatzaren inguruan egiten du bira (planetaren
zentrotik pasatzen den eta Ipar Polotik Hego Po-
lora doan irudizko lerroa da errotazio-ardatza).
Errotazio bat egiteko behar duen denborari
errotazio-periodoa deritzo. Aldi berean, Eguz-
kiaren inguruko orbita egiten du. Translazio-
periodoa da planeta batek Eguzkiaren inguruan
bira oso bat emateko denbora.

27

1. multzoa. Unibertsoa

1.14 irudia. Lurraren mugimendua.

19. Ipar hemisferioan udan gaudenean, neguan daude Hego
hemisferioan. Ba al dakizu gertaera horren zergatia azaltzen?

20. Zer urtaroan jotzen du Eguzki-argiak Ipar-hemisferioan irudian
adierazitako moduan? 
a. Udaberrian; b. Udan; c. Udazkenean; d. Neguan

21. Alboko taulako datuak hartuta, egin itzazu ariketa hauek:
a. Bereiz itzazu argi eta garbi zer diren errotazio-periodoa eta

translazio-periodoa.
b. Plantea ezazu hipotesi bat

azaltzeko zergatik handitzen den
planeten translazio-periodoa
Eguzkitik urrundu ahala. 

c. Lurrarekin alderatuta, kalkula
ezazu zenbat aldiz urrunago
dagoen Neptuno Eguzkitik.

d. Ordena itzazu planetak zer
errotazio-periodo duten kontuan
hartuta. Ba al dago erlaziorik
errotazio-periodoaren eta
Eguzkiarekiko distantziaren artean?

e. Zenbat aldiz irteten da egunero Eguzkia Saturnon?
f. Zer planetak du eguna urtea baino luzeagoa?
g. Zer denbora irauten du gauak Merkurion?

22. Bila ezazu informazioa eta egin itzazu jarduerak hauek:
a. Zer dira barne- eta kanpo-planetak? Zertan bereizten dira?
b. Eman itzazu barne-planeten hiruna ezaugarri garrantzitsu
c. Azter ezazu zergatik uste duten zientzialariek oso gertaezina dela bizitza Artizarren
d. Zer barne-planeta bisita dezakegu gizakiok errazen? Zergatik?

1.1 taula. Eguzki-sistemaren planeten errotazio- eta erreboluzio-periodoak.

1.15 irudia Lurreko ardatzaren makurdura eta urtaroak.

Ipar poloa

Hego poloa

Lurra

N

Eguzki izpiak

Planeta Errotazio-periodoa Translazio-periodoa

Merkurio 59 egun 88 egun

Artizarra 243 egun 225 egun

Lurra 24 ordu 365 egun

Marte 24 ordu 687 egun

Jupiter 10 ordu 11,9 urte

Saturno 11 ordu 29,5 urte

Urano 17 ordu 84 urte

Neptuno 16 ordu 165 urte
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2.2 Keplerren legeak planeten mugimendua azaltzeko

XVII. mendearen hasieran, planeten mugimendua ikertu zuen Johannes Kepler astronomo
alemaniarrak. Beste zenbait astronomok jasotako datuak –Tycho Brahek egindako lana
nagusiki– baliatu zituen eta hiru lege deduzitu zituen planeten mugimendua deskribatzeko.

XVII. mendearen hasieran hasi zen Kepler planeten orbitak ikasten. Ordura arte, guztiz onar-
tuta zegoen planeten higidura zirkularra zela. Marteko behaketak ikertu zituen Keplerrek,
eta honetaz konturatu zen: Eguzkiaren inguruko orbita ez da zirkularra, eliptikoa baizik. 

Gainera, Eguzkia ez dago elipsearen zentroan, alde batera desplazatuta baizik. Handik
gutxira konturatu zen gertaera hori gure eguzki-sistemako planeta guztietan betetzen
dela, eta ez Marteren kasuan soilik. Gaur egun, zientzialariek badakite orbita eliptikoak
egiten dituztela planetek Eguzkiaren inguruko mugimenduan. Keplerren lehen legea
deritzo gertaera horri.

Planetak, zenbat eta hurbilago egon Eguzkitik, hainbat eta arinago mugitzen direla 
aurkitu zuen Keplerrek. Irudizko lerro bat marraztu zuen planetatik Eguzkiraino, eta,
denbora-tarte berdinak hartuta, lerro horrek azalera berdinak hartzen (estaltzen) dituela
aurkitu zuen.

Keplerren bigarren legea deritzo gerta-
era horri. Alboko irudian ikus dezakegu
zer eragin duen planeten mugimenduan.
A-B, C-D edo E-F desplazamenduak egi-
teko, denbora bera behar du planetak.
Adierazitako azalerak berdinak direnez,
arinago mugituko da planeta AB despla-
zamenduan, hau da, Eguzkitik hurbil da-
goenean, CD edo EF desplazamenduetan
baino.
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1. multzoa. Unibertsoa

1.16 irudia. Keplerren
lehenengo legea.

Eguzkia

Perihelio
(Eguzkiaren eta planetaren
arteko gutxienezko distantzia

Afelioa
(Eguzkiaren eta planetaren
arteko gehienezko distantzia

P A

Planeta

1.17 irudia. Keplerren bigarren legea.

D
C

B

A

E

F Eguzkia

t

t
t

23. Irudian ikus dezakegu zertan datzan Keplerren
hirugarren legea. Zer magnitude erlazionatzen ditu lege
horrek? Nola enuntziatuko zenuke erlazio hori zure
hitzetan?

Eguzkia

Lurra
Marte

Jupiter
Saturno1.18 irudia. Keplerren hirugarren legea.
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1. multzoa. Unibertsoa

24. Deskriba ezazu nola aldatzen den Lurraren eta Eguzkiaren arteko
distantzia. Zer unetan dago Lurra Eguzkitik hurbilen?

25. “Batez besteko distantzia” terminoa erabiltzen da Lurraren eta
Eguzkiaren arteko distantzia adierazteko. Zergatik ez dago
distantzia hori zenbaki jakin baten bidez emanda?

26. Argiaren abiadura 300.000 km/s dela jakinik, zer denbora beharko
du Eguzkiaren argiak Lurrera heltzeko? Eta Plutonera heltzeko? 
Zer adierazi nahi dute datu horiek? 

1.19 irudia. Higidura zirkularra. a. Soka batek eragindako mugimendua; b. Eguzkiak eragindako mugimendua.

27. Zer legek gobernatzen dute planeten mugimendua eguzki-sisteman?
a. Eman itzazu lege horiek eta azal ezazu laburki zer eragin duen

lege bakoitzak.
b. Zertan dira elkarren bestelakoak Keplerren legeak eta Newtonen

legea?
c. Zer mugimendu izango lukete objektuek eguzki-sisteman

grabitaterik ez balego?

2.4 Nola azaltzen dugu eguzki-sistemaren mugimendua?

Galileo hil zen urte berean, 1642an, Isaac Newton jaio zen, Ingalaterran. Grabitazio 
Unibertsalaren Legearen bidez, planeten arteko indarrak azaltzea lortu zuen. Gainera,
bere legean oinarrituta, Keplerren lege esperimentalak –planeten orbita eliptikoak– 
ekuazio matematikoen bidez azaldu zituen.

Newton konturatu zenez, mota berekoak dira sagarra zuhaitzetik erortzea eta planetak
Eguzkiaren inguruan mugitzea eragiten duten indarrak. Grabitate-indarra da. Bere le-
gearen bidez, bi gorputzen arteko erakarpen-indarra kalkulatzeko baliabidea eman
zuen. Indar hori handiagoa da gorputzen masak handiagoak badira eta haien arteko
distantzia txikiagoa bada. Zehatzago esanda, masen biderkadurarekiko zuzenki pro-
portzionala da indarra, eta distantziaren karratuarekiko alderantziz proportzionala.

Objektu bat zirkuluan mugitzen bada, zirkuluaren erdirantz zuzendutako indarren batek
eragin behar du haren gainean –1.19 a. irudia–. Era berean, planetaren eta Eguzkiaren
arteko indar grabitatorioak behartzen du planeta orbita ia-ia zirkularrean mugitzera.
Planetaren abiadura etengabe aldatzen da grabitatearen eraginez, eta orbita zirkularrean
–egia esan, eliptikoa da– jarraitu behar du planetak bere mugimendua Eguzkiaren in-
guruan.
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2.5 Eguzki-sistemaren formazioa

Arreta handiko behaketen bidez, eguzki-sistema nola sortu zen azaltzen laguntzen duten
zenbait datu garrantzitsu lortu dituzte astronomoek. Duela 4,6 mila milioi urte baino
gehiago, espazioan zegoen
nebulosa –gas eta hauts-
hodei erraldoi– batek sortu
zuen eguzki-sistema. Grabi-
tate-indarrak eraginda, uz-
kurtzen hasi zen nebulosa
horretako materia, eta parti-
kulak elkarrekiko gero eta
hurbilago kokatu ziren. Gune
dentsoetan masa gehiago
zegoen, eta grabitate-indar
handiak eragin zuen nebulo-
sako materiaren gainean;
ondorioz, gero eta elkartuago
gelditu zen materia.

Nebulosaren erdigunea zen-
bat eta dentsoago bihurtu,
hainbat eta altuagoa izan zen
tenperatura. Aldiune jakin
batean, erreakzio nuklearrak gertatzen hasteko bezainbesteko tenperatura altua lortu
zen, eta Eguzkia –izarrra– eratu zen.

Nebulosaren gainerakoa, erdigunetik urrun, disko bat eratzen hasi zen. Bat eginda 
–elkartuta– gelditu zen disko horretako materia. Elkarketa horiek handiagotzean, 
materia gehiago erakarri zuten, eta planetak, sateliteak eta eguzki-sistemaren gaine-
rako objektuak eratzen hasi ziren.

Inpaktu erraldoi baten hipotesia onartzen da gaur egun Ilargiaren eraketa azaltzeko.
Talkan askatutako materiala, grabitate-indarrak eraginda, Lurraren inguruko orbita egi-
ten hasi, eta Ilargia eratu zuen.
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1. multzoa. Unibertsoa

1.21 irudia. Ilargiaren
eraketa. 

28. Ilargiaren eraketa azaltzeko, nola laguntzen diote datu hauek inpaktu erraldoiaren hipotesiari?
a. Ilargiaren dentsitatea txikiagoa da Lurrarena baino.
b. Lurreko litosferaren eta mantuaren materialen dentsitateak Ilargiaren dentsitatearen antzekoak dira.
c. Burdinazko nukleo txikia du Ilargiak.
d. Antzeko adina dute Lurrak eta Ilargiak.

1.20 irudia. Eguzki-sistemaren formazio-prozesua. A. Diskoaren
erdigunea izugarri beroa eta dentsoa zenez, erreakzio nuklearrak
gertatzen hasi ziren, eta Eguzkia sortu zen. B. Azkenean, diskoaren
gainerako materialak hoztu egin ziren eta sakabanaturiko hainbat
solido elkartu ziren. C. Multzo horiek elkarren arteko talkak jasan
zituzten, material gehiago pilatu zuten, eta gaur egungo eguzki-
sistema osatzen duten planetak eratu zituzten. 
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1. multzoa. Unibertsoa

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Alboko diagraman ikus dezakegu Lurraren posizioa bere ardatzarekiko 23°ko makurdurarekin, eta makurdurarik
gabe. 

Nola aldatuko lirateke urtaroak Lurra makurtuta egongo ez balitz? 

a. Lurrak ez luke urtarorik izango.

b. Urtaroak gutxiago nabarituko lirateke poloetan.

c. Urtaroak gehiago nabarituko lirateke ekuatorea.

d. Lurrak bi urtaro baino ez lituzke izango.

2. Koka ezazu informazioa modu egokian alboko grafikoan: 1. Udako
solstizioa; 2. Udaberria; 3. Udaberriko ekinokzioa; 4. Afelioa; 
5. Uda; 6. Negua; 7. Eguzkia; 8. Perihelioa; 9. Neguko solstizioa;
10. Udazkena; 11. Udazkeneko ekinokzioa

3. Erantzun iezaiezu galdera hauei:
a. Egunaren eta gauaren iraupena dela-eta, zertan bereizten dira 
ekinokzioak eta solstizioak?

b. Keplerren 2. legea kontuan hartuta, nola aldatzen da Lurraren 
abiadura Eguzkiaren inguruko mugimenduan urtaro bakoitzean?

4. Azter itzazu arretaz irudiko diagramak:
a. Zeinek ematen du informazio zuzena?

b. Zer akats dago diagrama bakoitzean?

d. Zer diagraman betetzen dira Keplerren legeak?

5. Zertan dira berdinak eta zertan ezberdinak Lurraren
translazio- eta erreboluzio-higidurak? 

6. Erabil itzazu egoki zerrendako terminoak: Lurra; planeta;
satelitea; Eguzkia; esaldi hauek osatzeko:

a. ...................... inguruko orbita egiten duen ................ naturala da Ilargia.

b. Orbitan irauten dute komunikazio-sateliteek ................. eragindako grabitate-indarrari esker.

c. Eguzkitik zenbat eta urrunago egon .................... bat, hainbat, eta denbora gehiago behar du ...................... inguruko
orbita egiteko.

d. Elipse itxura du .................... baten orbitak, eta elipsearen fokuetako batean dago .................

7. 26. orrialdeko informazioaren laguntzarekin, egin itzazu atal honetako autoerregulazio jarduerak. 

Lurra

Eguzkia

Eguzkia

Eguzkia

Eguzkia

Lurra

Lurra
Lurra

A B

C D
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2.6 Eguzkia-Lurra-Ilargia sistema

Ilargia deritzo planeta baten inguruan biraka ari den objektuari. Planeta guztiek ez dute
ilargi kopuru bera, eta ilargi horien tamainak ere ez dira berdinak (Merkuriok eta Artiza-
rrak izan ezik, planeta guztiek dituzte ilargiak). Satelite ere esaten zaie ilargiei. Satelitea
da beste edozein objekturen inguruan biratzen ari den objektu bat. Planeten ilargiak 
satelite naturalak dira. Gizakiek eginiko sateliteak Lurraren inguruan ari dira biratzen.
Komunikazio-sistemen parte dira eta eguraldiari buruzko informazioa ematen dute.

Hirukote batek eginiko dantza konplexu batean pentsa dezakegu Eguzkiaren, Lurraren
eta Ilargiaren mugimendua aztertzeko.
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1. multzoa. Unibertsoa

1.22 irudia. Lurra orbitatzen du Ilargiak, eta, aldi
berean, Eguzkia orbitatzen du Lurra-Ilargia
sistemak. 

Lurra Ilargia

Eguzkia

29. Zer dakizu Eguzkia-Lurra-Ilargia sistemaren mugimenduari buruz?
Nola ikusten da Lurraren mugimendua Eguzkitik? Eta Ilargiarena?
Zer mugimendu da arinagoa: Lurraren errotazioa Eguzkiaren
inguruan edo Ilargiaren errotazioa Lurraren inguruan? Zerk eragiten
du Lurraren mugimendua? Eta Ilargiarena?

30. Azal ezazu nola eragiten dion Ilargiaren higidurak Lurretik ikusten
dugun Ilargiaren aldeari.

Ilargiak 3.476 km-ko diametroa du, hau da, Lurrarena baino lau aldiz txikiagoa. Ez du
atmosferarik, Lurrarena baino nukleo txikiagoa du eta kraterrez gainezka du gainazala. 

Ilargiak berebiziko garrantzia du Lurrean gertatzen diren (beha ditzakegun) zenbait fe-
nomenotan. Adibidez, eklipseak eta mareak. Gainera, Ilargia esferikoa izan arren, oso
gutxitan ikus dezakegu horrela, eta faseak deituak ikusten ditugu. Hiru ezaugarri horiek
landuko ditugu ondoren. 

1. Ilargiaren faseak 

Dakigunez, Lurrak bi higidura mota ditu: batetik, bere ardatzaren inguruan errotatzen
du; bestetik, Eguzkiaren inguruan biratzen du. Modu berean, Ilargiak ere baditu bi hi-
gidura mota: bere ardatzaren inguruan errotatzen du eta Lurraren inguruan biratzen
du. Lurraren inguruko mugimenduak eragiten du Ilargiaren itxura-aldaketa. 

1.23 irudia. 27,3 egunean, gutxi
gorabehera, egiten du Ilargiak Lurraren
inguruko orbita. Denbora berean, gutxi
gorabehera, errotazio-higidura osatzen du
bere ardatzaren inguruan. 

Ilargiaren errotazioa

Ilargiaren
orbita

Ipar
poloa
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1. multzoa. Unibertsoa

1.24 irudia. Ilargiaren faseak
29,5 egun inguru irauten duen
ziklo batean aldatzen dira.

Ilargiak distira egiten du eguzki-argia islatzen delako bere gainazalean. Lurrarekin ger-
tatzen den bezala (Lurraren erdian eguna denean, beste erdian gaua da), Ilargiaren
erdia argiztatuta dagoenean, beste erdia ilun dago. Ilargiak Lurraren inguruan bira egiten
duenean, argiztatutako aldearen hainbat alde ikusten dira Lurretik, eta Ilargiaren itxura
aldarazten du horrek.

Ilargiaren faseak deritze Lurretik ikusten diren Ilargiaren itxura ezberdinei. 1.24 irudian
ikus daitekeenez, Ilargia, Lurra eta Eguzkiaren elkarrekiko posizioen araberakoak dira
fase horiek. Ilargi berria, esaterako, Ilargia Lurraren eta Eguzkiaren artean kokatzen
denean gertatzen da. Ilargi berrian, argiztatuta dagoen Ilargiaren erdia Eguzkiaren au-
rrean dago, eta alde iluna, berriz, Lurrari begira dago. 

31. Zergatik ezin duzu Ilargia ikusi Ilargi berria dagoenean? 

Ilgora. Ilargi berriaren ondoren, faseen tamaina handitzen hasten da, hau da, ilgora
hasten da. Gauetik gauera gero eta handiagoa da ikus daitekeen Ilargiaren alde 
argiztatuaren tamaina. Ilargi berria eta 24 ordura, Ilargiaren zati mehe bat ikusten da.
Fase horri ilgora deritzo. Ilargi berria eta aste betera, Ilargiaren alde argiztatuaren erdia
ikusten da, hau da, Ilargiaren gainazalaren laurden bat. Lehenbiziko laurdenaren fasea
da. 

Fasearen tamainak handitzen jarraitzen du. Ilargiaren laurden bat baino gehiago ikusten
denean, ilgora konkorduna deritzo. Lurrari begira dagoen Ilargiaren gainazal osoak dis-
tiratzen duenean Ilargi betea gertatzen da.

Ilbehera. Ilargi betearen ondoren, faseak txikiagotzen direla esaten da. Orduan, gero
eta txikiagoa da gauetik gauera Lurretik ikusten den alde argiztatuaren zatia. Alde horren
erdia soilik ikusten denean, hirugarren laurdenaren fasea dela esaten da. Ilargia gero
eta txikiagoa dela ematen du. Berriz ere, Ilargiaren zati txiki bat baino ezin da ikusi.
Ilargiak 29,5 egun behar ditu bere faseen ziklo osoa betetzeko. 

Eguzki-argia

Berria

Ilgora

Ilgora

Lehenengo
laurdena

Hirugarren
laurdena

Ilbehera

Betea

Ilbehera

Lurra

Ilargiaren faseen argazkiak
Lurretik ikusita
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2. Mareak: Zerk eragiten ditu mareak? 

Ilargiaren eta Eguzkiaren grabitateak eragina du Lurraren gainean. Indar horiek konkor
bat edo koskor bat sortzen du Lurreko gainazalean. Ilargia Eguzkia baino askoz txikiagoa
izan arren, Lurretik askoz hurbilago dago. Eguzkia hain urrun dagoenez, Ilargiak baino
eragin txikiagoa dauka Lurreko gainazalean. 
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1. multzoa. Unibertsoa

32. Ereduak egitea: koka ezazu lagun bat zure aurrean, eskuetan bola (pilota) bat hartuta. Esan iezaiozu
lagunari pilota zirkulu bat osatuz higitzeko zure inguruan, baina denbora guztian pilotaren alde bera
dagoela zuri begira. 
Eredu horretan, zer zara zu? Eta zure lagunak eskuetan duen pilota? 
Zer ondorio atera dezakezu esperimentuaren emaitzak ikusita?

33. Bila ezazu Interneten Ilargiaren mugimenduari buruzko informazioa. Webgune honetan ikus
dezakezu Ilargiaren mugimenduaren simulazioa.

1.25 irudia. Marea gora eta marea behera.

Lurreko gainazala arrokatsua den
aldeetan, eragin horren efektua oso
txikia da, eta ezin da ohartu. Hala
ere, efektua nabarmen ikus daite-
ke ur-masa handietan, kasurako, 
ozeanoetan. Hori dela-eta, mareak
(itsasaldiak) gertatzen dira, hau da,
ozeanoaren gainazalak gora eta 
behera egiten du.

Ozeano gehienek lau itsasaldi 
(bi marea gora eta bi marea behera)
izaten dituzte 24 orduro. Ilargia 
Lurraren inguruan orbitatzen ari denez, grabitateak Ilargitik hurbilen dagoen ura erakarri
eta lehorretik urruntzen du. Horrela gertatzen da marea behera. 

Hilean bitan, Eguzkia eta Ilargia lerrokatzen dira, eta noranzko berean eragiten dute
grabitate-indarra. Itsasaldi sakonagoak eragiten ditu horrek, hau da, marea gora 
altuagoak eta marea behera baxuagoak; marea biziak deritze itsasaldi horiei. 

Marearik ahulenak marea bizien artean gertatzen dira: marea hilak esaten zaie.

1.26 irudia. Mareak hilabete batean.
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3. Eklipseak 

Imajina ezazu orain dela 10.000 urteko bizimodua.
Garai hartako gizakiak intxaur eta fruitu bila ari zi-
rela, Eguzkia zerutik desagertu zen berehala, uste-
kabean. Iluntasunak denbora-tarte labur bat baino
ez zuen iraun, eta Eguzkiaren distira handik gutxira
itzuli zen. Badakizu zerbait arraroa gertatu dela,
baina ez dakizu zergatik. 8.000 urte inguru igaro
beharko ziren harik eta fenomeno horren azalpena
aurkitu arte.

Deskribatu berri dugun eguzki-eklipsea osoa edo
erabatekoa izan zen. Gaur egun, jende gehienak
daki zergatik gertatzen diren eklipseak, baina hori
jakin gabe, ikaragarriak (beldurgarriak) izango lirateke. Eguzki-eklipse batean, gaua
balitz bezala jokatzen dute animalia askok. Behiak beren estalpera itzultzen dira, eta
oiloak lotara joaten dira. Zer dela-eta eguna gau bihurtu eta gero eguna itzuli berriz? 

Zerk eragiten ditu eklipseak? Ilargiak Lurraren inguruan duen higidurak eragiten ditu
eklipseak. Lurrak edo Ilargiak eguzki-argia une batez blokeatzen dutenean gertatzen
dira eklipseak; ondorioz, eguzki-argia ez da Lurrera edo Ilargira heltzen. Batzuetan,
Ilargi berrian, Ilargiaren itzala Lurraren gainean marrazten da eta eguzki-eklipsea 
eragiten du horrek. Ilargi betean, Lurraren itzala Ilargiaren gainean marrazten da, eta
ilargi-eklipsea gertatzen da.

Eklipse bat gerta daiteke Eguzkia, Ilargia eta Lurra ezin hobeki lerrokatuta daudenean.
Hala ere, Ilargiaren orbita Lurraren orbitaren plano berean ez dagoenez, ilargi-eklipse
gutxi gertatzen dira urtero. 

Eguzki-eklipseak. Ilargia Eguzkiaren eta Lurraren artean mugitzen denean gertatzen
da eguzki-eklipsea, bere itzala Lurraren gainazalean marrazten duenean (ikus ezazu
1.28 irudia). Lurreko zer lekutan zauden, eklipse osoa edo partziala ikusiko duzu. Ilar-
giaren itzalaren alderik ilunari umbra deritzo. Umbraren barnealdean dagoen pertsona
batek eguzki-eklipse osoa ikusiko du. Umbra inguratuta, penumbra izeneko itzal ar-
giagoa dago Lurraren gainazalean. Penumbran dauden pertsonek eguzki-eklipse par-
tziala ikusiko dute. 
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1. multzoa. Unibertsoa

34. Ilargiko zer fasetan gertatzen dira marearik bizienak?
Zergatik gertatzen dira itsasaldi sakonagoak Eguzkia eta Ilargia lerrokatzen direnean?
Zergatik gertatzen dira hilean bitan marea biziak eta marea hilak? 

35. Ba al dakizu zer diren eklipseak? Nola gertatzen dira? Zer eklipse mota daude? 
36. Noiz gertatzen da ilargi-eklipsea? Eta eguzki-eklipsea? Adieraz itzazu marrazkien bidez. Aldera itzazu

ilargi- eta eguzki-eklipseak.
Imajina ezazu Lurra-Ilargia-Eguzkia sistema, eta demagun Ilargia askoz txikiagoa dela. Zer eragin izango
luke horrek Lurrean ikusten diren eguzki-eklipseetan?

1.27 irudia. Eguzkiaren atmosferaren
kanpoaldea ikusgarria da osoko eguzki-
eklipse batean. Ilargiaren inguruan halo
bat dagoela ematen du. 
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Ilargi-eklipseak. Lurraren itzala Ilargiaren gainean jartzen denean, ilargi-eklipsea ger-
tatzen da. Ilargi-eklipsea hasten da Ilargia Lurraren penumbran higitzen denean. Ilargiak
higitzen jarraitzen duenean, Lurraren umbran sartzen da, eta itzal kurbatua ikusten da
Ilargiaren gainazalean (ikus ezazu 1.29 irudia). Lurraren umbran guztiz sartzen denean
(ikus ezazu 1.29 irudia), Ilargia ilundu egiten da, eta ilargi-eklipse osoa gertatu dela
adierazten du horrek. Batzuetan, eguzki-argia Lurreko atmosferan makurtzen da (erre-
fraktatzen da), eta kolore gorriz azaltzen da Ilargia. 
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1. multzoa. Unibertsoa

1.28 irudia. Lurreko area
txiki batetik soilik ikusiko da
eguzki-eklipse osoa. 

1.29 irudia. Ilargi-eklipse oso batean,
Eguzkitik datorren argia blokeatzen du
Lurraren itzalak. 

37. Bila ezazu eguzki- eta ilargi-eklipseei buruzko informazioa.
Sor ezazu taula bat eta adieraz itzazu bertan noiz gertatuko diren
ilargi- eta eguzki-eklipseak zure hirian (herrian) 

38. Zer gertatzen da eguzki-eklipse oso batean?

Ilargi-eklipse partziala gertatzen da Ilargiaren zati bat soilik sartzen denean Lurreko
umbran. Ilargiaren gainerako zatia Lurreko penumbran dagoenez, zuzenean jasotzen
du eguzki-argiaren kantitate jakin bat. Ilargi-eklipse penumbrala gertatzen da Ilargia
Lurreko penumbran guztiz sartuta dagoenean. Hala ere, ez da erraza esatea noiz ger-
tatzen den ilargi-eklipse penumbrala argiaren kantitate jakin batek jarraitzen baitu Lu-
rrari begira dagoen Ilargiaren aldean.

Lurrean gaua den edozein lekutatik ikus daiteke ilargi-eklipse osoa, hodeiek ilargia 
estaltzen ez badute. Aitzitik, zorioneko pertsona gutxi batzuk soilik ikus dezakete eguzki-
eklipsea; horretarako, Ilargiaren umbrak Lurra jotzen duen lekuetan bizi behar dira.

Penumbra

Umbra

Umbra

Penumbra

Eguzki-eklipse
osoaren zatia

Eguzki-eklipse
partzialaren zatia
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1. multzoa. Unibertsoa

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan? 

1. Azal ezazu nola kokatuta dauden Eguzkia, Ilargia eta Lurra, elkarrekiko, ilargi berrian, eta nola aldatzen den ko-
kapen hori ilargi betea sortzeko. 

2. Deskriba ezazu zer fasetan egon behar duen Ilargiak ilargi-eklipsea gertatzeko. Eta eguzki-eklipsea gertatzeko? 

3. Definitu umbra eta penumbra terminoak, eta azaldu zer lotura duten eklipseekin. 

4. Azal ezazu zergatik diren ilargi-eklipseak eguzki-eklipseak baino ohikoagoak eta zergatik izan duen hain jende
gutxik eguzki-eklipse oso bat ikusteko aukera.

5. Zertan dira ezberdinak ilargiak eta sateliteak?

6. Zein izan zen Galileok bere teleskopioarekin egindako aurkikuntza nagusia? 
a. Eguzkia Lurraren inguruan biratzen ari da.

b. Eguzkia Marteren inguruan biratzen ari da.

c. Jupiterren inguruan zenbait ilargi biratzen ari dira.

d. Ilargia Lurraren inguruan biratzen ari da.

Zein izan zen aurkikuntza horren ondorio nagusia? 

7. Eman itzazu adierazpen hauei dagozkien terminoak. 
a. Lurrak bere ardatzen inguruan egiten duen mugimendua. 

b. Eguzkiaren eta Lurraren arteko distantziarik handiena.

c. Ilargiaren fasea, zeinetan Lurrari begira dagoen aldea gero eta txikiagoa den.

d. Ilargiaren gainazalean utzitako arrastoa objektu baten talkaren eraginez.

e. Lurrak Eguzkiaren inguruan egiten duen orbitaren itxura.

8. Ondorioak ateratzea. Nola aldatuko lirateke eguzki-eklipseak Ilargiaren eta Lurraren arteko distantzia bikoitza
izango balitz? 

9. 26. orrialdeko informazioaren laguntzarekin, egin itzazu atal honetako autoerregulazio-jarduerak.

2.7 Kometak, asteroideak eta Eguzkia orbitatzen duten
beste zenbait objektu

Objektu harritsuak dira asteroideak; planeta bat baino txikiagoak dira, eta Marteko eta
Jupiterreko orbiten artean egon ohi dira. Eguzkiaren inguruan egiten dituzten orbita
eliptikoak aldakorrak dira, eta Lurraren edo beste planeta baten kontra jo dezakete.
Ehunka mila asteroide daude Marte eta Jupiter artean dagoen asteroide-gerrikoan.

Asteroideak dira, nolabait esateko, eguzki-sistemaren sorreran –duela 4,6 mila milioi
urte inguru– sakabanatuta gelditutako hondarrak. Gure eguzki-sistemaren hasieran
barne-planeten kontra behin eta berriz jo zutela uste dute zientzialariek. Asteroideen
grabitatea ez da nahikoa beren atmosfera edukitzeko; horregatik, hainbat krater dituzte
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gainazalean, beste hainbeste objekturekin izandako talken ondoriozkoak, alegia. Oso
aldakorra da asteroideen tamaina; Ceres-ek, esaterako, 940 km-ko diametroa du, eta
beste batzuek, aldiz, 1 km inguru besterik ez.

Eguzkiaren inguruan orbitatzen ari den izotz-gorputz txikia da kometa. Zenbait kome-
taren orbitak oso eliptikoak dira, eta Eguzkitik oso hurbil mugi daitezke zenbait unetan,
eta, beste batzuetan, aldiz, Plutonen orbitatik haratago heltzen dira. Eguzki-sistemaren
sorreran sakabanatutako materia izan daiteke kometen jatorria.

Nukleoa izeneko zati solido bat dauka kometa bakoitzak. Sendotasun handirik gabe el-
karri loturiko material izoztuek osatzen dute nukleoa; kilometro gutxiko zabalera dauka
askotan. Ur izoztuaz gainera, gas izoztuak, hautsa eta arroka zatiak ditu nukleoak, eta
litekeena da erdigune arrokatsu txikia ere izatea.

Nukleoa Eguzkitik hurbil dagoenean, gas izoztuak lurruntzen ditu beroak. Adatsa ize-
neko atmosfera sortzen da, nukleoan dauden zuloetan zehar gasak eta hautsa aska-
tzean. Nukleoaren atzealdetik hamarka mila kilometrora zabal daiteke atmosfera hori.
Kometa Eguzkitik hurbil dagoenean soilik zabal daiteke “buztana” kometaren ada-
tsean. Eguzki-erradiazioari esker, distira egiten dute adatsaren gasek, eta kometa
ikus dezakegu Lurretik.

Ikusi al dituzu inoiz izar iheskorrak gaueko zeruan? Lurreko atmosfera zeharkatzen duten
planeta-arteko partikula solidoak dira meteoritoak. Argi-arrastoa uzten dute meteoritoek
Lurreko atmosferan zehar abiadura handiz mugitzean. Meteoritoa lurruntzen du marrus-
kadurak, eta atmosferako gasak berotzen ditu haren ibilbidean zehar; horregatik ematen
du izar iheskorra dela. Azkenik, Lurreko gainazaleraino hel daiteke meteoritoa.

Arrokatsuak dira Lurrean aurkitutako meteorito gehienak. Lurreko mantuaren konpo-
sizioaren antzerakoa da meteoritoena; hortaz, Lurraren eta meteoritoen jatorria bera
dela pentsatzen dute zientzialariek. Zenbait astronomoren iritziz, eguzki-sistemaren
eraketan apurtutako planeta txiki batetik datoz meteoritoak. Planeta horrek, Lurrak be-
zala, burdinazko eta nikelezko nukleo txikia eta mantu arrokatsu handia izango zituen.
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1. multzoa. Unibertsoa

1.30 irudia. Halley kometa. Zientzia-
jardueraren ikuspegitik, Edward Halleyk egin
zuen lehendabiziko iragarpenetako bat.
Zenbait neurketa egin zuen kometa baten
orbitaren gainean, eta Newtonen legeak
oinarri gisa hartuta, kometaren higidura
iragarri zuen. Zenbait urte barru, Lurrera
itzuliko zela esan zuen, eta halaxe gertatu
zen. Halleyk, zoritxarrez, ez zuen aukerarik
izan gertaera hura ikusteko, kometa itzuli
baino 27 urte lehenago hil baitzen. 

39. 23. orrialdeko informazioaren laguntzarekin, aldera itzazu
asteroideak, meteoritoak eta kometak. 
a. Zergatik ez dute asteroideek atmosferarik?
b. Nola sortzen da kometa baten inguruko atmosfera?
c. Lurraren kontra jo al dezake asteroide batek eta kalte handiak

eragin?

KULTURA�ZIENTIFIKOA�DBH4-Ikaslea_Maquetación�1��10/07/19��09:50��Página�38



39

1. multzoa. Unibertsoa

Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: hipotesiak zientzian
Meteoritoak 

Ikasi! Galderei ematen dizkiegun erantzunak mota askotakoak izaten dira. Batzuk logikoak izan daitezke, hau da, gaur egun
gizadiak ezagutzen duenarekin ados datozenak, eta beste batzuk ez-logikoak, gizadiak ezagutzen duenarekin inolako 
zerikusirik ez dutenak (fantasia, zientzia-fikzioa …).

Aldez aurretik egindako galderei azalpen posible eta esperimentagarriak emateari hipotesiak egitea esaten diogu. Hipotesi
bat baieztatzeko, askotan errepikatu eta emaitza bera ematen duten esperimentuak egin behar dira. Hipotesi on batek
honako ezaugarriak ditu:

• Behaketan oinarritzen da.
• Esperimentu baten bidez froga daiteke.
• Aurkikuntza berriak aurreikusteko baliagarria da.

Hipotesiak egitean, era honetako galderei erantzuten diegu: Zure ustez, nola azal daiteke gertatutakoa?

Eta, erantzutean, molde hau erabiliko dute: Nire ustez, gertatu dena izan da…

Praktikatu! Saharako basamortuan meteorito bat erori zen duela denbora gutxi. Lau laborategitan aztertu dute haren 
konposizioa, eta zientzialari bakoitzaren emaitzei buruz hitz egiten ari dira.

1. Markatu X batez:

2. Sarak pentsatzen du meteorito mota berri bat dela. Beste zientzialariak konbentzitu nahi ditu. Jarraian dituzu Sarak egin
zitzakeen hainbat ekintza. Aukeratu ekintza bat.

a. Laburpena egunkari batean argitaratu, jende askok irakur dezan.

b. Txosten bat aldizkari zientifiko batean argitaratu, beste zientzialariek irakur dezaten.

c. Esperimentua errepikatu, inori esan baino lehen emaitzak baieztatzeko.

d. Esan guztioi berehala, oso berri garrantzitsua delako.

e. Eskatu beste zientzialariei esperimentua errepikatzeko.

f. Eskatu beste zientzialariei haren datu okerrak identifikatzeko.

Begoña Mattin Iker Olatz Inor ez

Nor esaten ari da datuak errepikakorrak izan direla? 

Nor proposatzen ari da hipotesi bat?

Nor ari da hitz egiten emaitzen ondorio batez?

Nor ari da zerbait proposatzen datu zehatzagoak lortzeko?

MATTIN
Guztiok lan egin dugu gure
aldetik, baina emaitzak 
antzekoak izan dira.

BEGOÑA
Nire ustez, emaitzak konpartitu
behar ditugu eta kalkulatu

elementuen batez bestekoak.

OLATZ
Meteoritoa, orain arte ikusi
ditugunen guztiz bestelakoa

izan daiteke.

IKER
Gure emaitza guztiek 
erakusten dute karbono 
kopurua handiagoa dela
meteoritoetan normalean
aurkitzen duguna baino.
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1. multzoa. Unibertsoa

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Zeure hitzak erabiliz, azal ezazu zer den eklipse bat.
2. Zer izen du planeta baten inguruan mugitzen den objektuak?
3. Zer ilargi-fasetan gerta daiteke eguzki-eklipsea?

Adieraz itzazu marrazki batean Lurraren, Ilargiaren eta Eguzkiaren posizioak ilargi-eklipse batean.

4. Zer hipotesi onartzen dute gaur egun zientzialariek Ilargiaren formazioa azaltzeko?
5. Lau termino hauek emanda: a. Ilargia; b. komunikazio-satelitea; c. Jupiter; d. Eguzkia, ordena edota sailka itzazu

irizpide hauen arabera: 

a. Lurrarekiko distantzia b. Masa gorakorra, aurreko objektuen artetik

c. Zein ari da (dira) Lurra orbitatzen? d. Zeinek sortzen du (dute) eguzki-eklipsea?

6. Azal ezazu zertan bereizten diren solstizioa eta ekinokzioa. 
7. Alboko ilustrazioaren laguntzarekin, erantzun 

iezaiezu galdera hauei: 

a. Zer eklipse mota erakusten du irudiak?

b. Zer ikusiko luke Ilargiaren umbran dagoen 
pertsona batek zerura begiratuko balu? 

8. Lurreko ardatzaren makurdurak eragiten ditu urtaroak. Eman itzazu bi arrazoi azaltzeko zergatik diren, makur-
dura horren ondorioz, udak neguak baino beroagoak. 

9. Lurreko Ilargiaren gainazalean hainbat krater daude. Zer informazio ematen digu behaketa horrek Ilargiari buruz?
10. 26. orrialdeko informazioaren laguntzarekin, egin itzazu atal honetako autoerregulazio-jarduerak

Lurra

Ilargia

Eguzkia

Umbra

Penumbra

Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hiztegia

Hitz-mapa

1. Binaka, ikasle bakoitzak irudikoaren antzeko hitz-
mapa osatuko du, hitza edo kontzeptua argitzeko.
Adibide gisa, eklipse terminoa landu dezakezu.

2. Bukatutakoan, bakoitzak bere Hitz Mapa taldekideak
egindakoarekin alderatuko du. Azter ezazue zuen
ekarpenak antzekoak edo bestelakoak diren. Molda
itzazue zuen mapak taldekidearen ekarpen interes-
garriak kontuan hartuta. 

Hitza edo
kontzeptua

Antzeko hitza 
edo sinonimoa

Sor ezazu 
marrazki

edo ikur bat 
hitza adierazteko

Definizioa zure
hitzetan

Definizioa 
testuliburuan

Txerta ezazu
hitza esaldi
batean
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: zientziaren terminologia 
Unibertsoaren erdian al dago Lurra?

K.a 600. urteko mito txinatar baten arabera, Phan Ku-k sortu zuen Lurra. Mendiak eta izarrak zizelatu zituen, eta Ilargia eta
izarrak sortu zituen. Kultura askotan daude Lurrari eta zeruko gorputz astunei buruzko mitoak. Grezieratik dator “mito” hitza,
eta historia esan nahi du. Anaxagoras-en (K.a. V. mendean) iritziz, Ilargia eta Eguzkia ez ziren jainkoak, arroka hutsak baizik.
Uste hori ez zuten gogo onez hartu garai hartako Greziako agintariek, eta Atenasetik kanpo erbesteratu zuten. Behaketek
argi eta garbi frogatu zutenez, Ilargia, Eguzkia eta izarrak zeruan zehar mugitzen ziren, eta hurrengo egunean agertzen ziren
berriz. Hortaz, unibertsoaren erdian egon behar luke Lurrak. Behaketa zehatzak eginda, eredua berretsi zuten ondorengo
kalkuluek. Dakigunez, Filolao-k iradoki zuen lehendabiziko aldiz Lurra Eguzkiaren inguruan mugitzen zela. Hala ere, greziarrek
ez zuten hipotesi hori ontzat hartu; esaten zutenez, egia izatekotan, etengabeko haizea ibiliko zen Lurrean. Ptolomeo-k 
(K.o. II. mendean) lan handia egin zuen, eta beharrezko oinarri matematikoa lortu zuen eredu geozentrikoaren (Lurra dago
unibertsoaren erdian) alde. Hamaseigarren mendean, aldiz, Ilargiari buruzko hainbat datu bildu zituen Kopernikok eta 
Ptolomeoren ikuspegia gezurtatu zuen. Ondorio hauek atera zituen Kopernikok:

• Eguzkiaren inguruan orbitatzen ari dira Lurra eta planetak

• Lurraren inguruan orbitatzen ari da Ilargia

• Lurraren errotazio-mugimenduaren ondoriozkoa da izarren mugimendua

Urrats bat harago joan zen Bruno: izar bakoitzak bere planetak eduki 
zitzakeela esan zuen, eta planeta horietan bizia ere egon zitekeela gai-
neratu zuen. Garai hartako erlijio-sinesmenen kontra zegoen uste hori,
eta 1600. urtean, erre egin zuten Eliza Katolikoaren aginduz. Atzerapen
handia ekarri zion gertaera horrek eredu geozentrikoari, haren defen-
datzailea izan baitzen Bruno. Hala ere, Galileoren astronomia-behaketak
direla-eta, Kopernikoren eredu geozentrikoa nagusitu zen azkenik, 
Galileok berak izugarrizko borroka izan bazuen ere Eliza Katolikoaren
hierarkiarekin.

Erabil ezazu goiko paragrafoa ideia hauek adierazteko:

a. mitoa 

b. behaketa 

c. datuak 

d. hipotesia

e. baztertuta (gezurtatuta) izan den teoria

f. gezurtatu (baztertu) gabe dagoen teoria

g. politikaren eragina zientzian

h. erlijioaren eragina zientzian
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Bukaerako jarduerak

B1. Arazo-egoera: Ilargiaren eragina Lurrean

Testuingurua. Hasieran (15. orrialdean) ikusi duzunez, eguneroko bizitzari lotutako hainbat jardueratan parte hartzen du
Ilargiak. Jarraian, gai horrekin lotura duten arazo (problema) bati erantzuna ematen saiatuko zara; horretarako, behean 
planteatutako galderei erantzun (jarduerak egin) eta adierazitako ataza egingo duzu.

Arazoa. Zer eragin du Ilargiak Lurraren gainean? 

Ataza. Arazo-egoera honetan, Ilargiarekin loturiko fenomeno horiek guztiak aztertu ondoren, txosten batean bilduko dituzu
zure lanaren emaitzak. Formatu egokia emango diozu eta ikastalde osoaren aurrean aurkeztuko duzu egindako lana.

Jarduerak

1. Ilargiaren faseak, Lurreko mareak eta eklipseak dira Ilargiak
Lurrean eragiten dituen hiru fenomeno nagusiak. Azal ezazu
laburki zertan datzan fenomeno horietako bakoitza. 

2. Alboko barra-diagrama ikusita, erantzun iezaiezu galdera
hauei:

a. Zer erlazio dago Ilargiaren eta mareen artean?

b. Zer marea-mota gertatzen da Eguzkia, Lurra eta Ilargia
lerrokatzen direnean?

c. Deskriba ezazu nola kokatzen diren elkarrekiko Eguzkia, Ilargia eta Lurra marea hil batean?

3. Taldean lan eginez (lau ikasle elkartu beharko zarete), egin itzazue eredu egokiak fenomeno hauek azaltzeko Lehen 
Hezkuntzako ikasle-talde bati: 

a. eguna eta gaua; b. Ilargiaren faseak; c. eklipseak; d. urtaroak; e. mareak

Lehenengo ikasleak Eguzkia irudikatuko du, bigarenak Lurra eta hirugarrenak Ilargia. Laugarren ikaslea kontalaria
izango da.

3. Sineskeria asko daude Ilargiak gizakien eta landareen gainean duen eraginari buruz. Zer uste duzu zuk kontu horretaz?
Bila ezazu gaiari buruzko informazioa. 

4. 1969ko uztailean, Ilargira heldu zen Apolo 11 misioa. 50 urte igaro
badira ere, gertaera hori faltsua izan zela aldarrikatzen dute zenbai-
tek eta ikusitako irudiak Lurreko estudio batean grabatu zirela diote. 

Beren usteari eusteko hau esaten dute: 

• Zergatik higitzen ari da bandera Ilargian haizerik ez badabil?

• Zergatik ez da zeruan izarrik ikusten? 

Zein da zure iritzia gai horri buruz? Beharrezkoa bada, bila ezazu 
Interneten gaiari buruzko informazioa. 

Ataza. Arazo-egoera honetan, Ilargiarekin loturiko fenomeno guztiak aztertu ondoren, txosten batean bilduko dituzu zure
lanaren emaitzak. Formatu egokia emango diozu eta ikastalde osoaren aurrean aurkeztuko duzu egindako lana.
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B2. Integrazio-jarduera: nola neurtu distantzia handiak? 
Unitate astronomikoa

Lehenago planteatutako arazo-egoerari erantzuteko gai izan zara, baina nola erantzungo duzu egoera berri baten aurrean?
Hori jakiteko, jarraian planteatutako jarduerak egin beharko dituzu.

Testuingurua. Lurrean, distantziak neurtzeko,
metroak eta kilometroak erabili ohi dira luzera-
unitate moduan. Hala ere, planeten eta Eguzkia-
ren arteko distantziak hain handiak direnez,
beste luzera-unitate bat erabiltzen dute astrono-
moek: unitate astronomikoa (UA). Lurretik Eguz-
kira dagoen batez besteko distantzia adierazten
du. 149.600.000 km ditu UA batek.

Arazoa. Nola kalkulatu daitezke objektu handien
tamainak eta haien arteko distantzia handiak?

Ataza. Objektu handiak neurtzea eta zer distan-
tziara dauden zehaztea.

Jarduerak

1. Nola jakin dezakegu Lurretik zer distantziara dagoen zeruko gorputz bat?
Zer informazio lortu dezakegu irudiko laguntzaren bidez?

2. Nola neur daitezke objektu handien dimentsioak? Horretarako, irudiko es-
kema balia dezakezu.

– Boligrafoa (gardena izan behar da) zugandik distantzia jakin batera
kokatu.

– Eiffel dorrearen punturik beherenari eta gorenari begiratu, boli-
grafoaren goiko eta beheko muturrak ongi egokitzeko. 

a. Eiffel dorrearen altuera 365 metro dela jakinik, zer datu lortuko
ditugu irudian 15 cm-ko boligrafo batekin?

b. Errepika ezazu froga objektu ezagunen batekin.

Ataza. Tamaina handiko objektu bat aukeratzea (zure herrian edo hirian
dagoena, adibidez) eta adieraztea nola kalkulatu haren tamaina eta
nola zehaztu zer distantziara dagoen. Prozedura bera errepikatu be-
harko duzu zeruko objekturen batekin. Egindako lan guztia txosten ba-
tean bildu eta ikastalde osoaren aurrean aurkeztuko dugu. 

Planeta Distantzia (km) Distantzia (UA)

Merkurio 57.900.000 0.39

Artizarra 108.200.000 0.72

Lurra 149.600.000 1.00

Marte 227.900.000 1.52

Jupiter 778.300.000 5.20

Saturno 1.427.000.000 9.54

Urano 2.871.000.000 19.19

Neptuno 4.497.000.000 30.06

1.2 taula. Planeten eta Eguzkiaren arteko batez besteko distantziak.
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