
Fisikaren bideetatik abiatzen 

SARRERA GlSA 

Azkeneko urte hok arte fisikako konzeptuak teoria bidez eman izan 
dira eta bide hori, bakarra, ez dela egokiena edo errazena frogatua ere 
dago. Beraz, konzeptu horik ikasteko edo, hobeto esan, irakasteko, beste 
bideren baten laguntza aurkitu behar da eta, zorionez, aurkituta dago, 
hots, ~saiakuntzen b idea~.  

Gauza gehienak bezala, honek ere alde onen ondoan badu bere alderdi 
txarra ere, eta alderdi honek bere oztopoa jartzen digu. Hau da, saiakun- 
tzak egiteko laborategi edo antzekoren bat behar da; eduki ahal daiteke 
laborategi bat ikastola bakoitzean? Betiko problema, hemen ere dirua! Nola 
bazter dezakegu oztopo hori? Saiakuntza oso berezi batzuk aukeratuz. Alde 
batetik saiakuntza horiek, konzeptu errazenetatik abiatuz hain erraz ez di- 
ren beste batzuetara eraman behar gaituzte. Beste aldetik saiakuntza horilc 
egitean, prezio ttikikoa den eta erraz aurkitzen den material bat erabili 
behar da. 

Hori da gure helburua, saiakuntza berezi horik hemen ematea. Batzuk, 
oso errazak direnez gero, ikastaro apalenetan ere egin daitezke; beste 
batzuk ,aldiz, piska bat beranduago egin beharko dira. Dena dela, hemen 
ere maixuak erabaki beharko du, zein, noiz eta nola. 

Saiakuntzetan abiatu baino lehen, ezagutu behar den oinarrizko teoria 
labur bat emango da. 

ainaras
Elhuyar zaharra



AKATSAK 

Neurketa bat  egi tean,  nahiz e t a  nahi ez  hu t s  batzuk egi ten ditugu beti .  
Esate  batetarako: tresnalt  e z  dira b e t e  betean eginak, t r e s n a  horik erabil- 
tzen dituzten gizonek e r e  askotan neurketak gaizki egi ten dituzte, e .a .  Neur- 
keta  b a t  egi tean sor tzen den  hutsari «akatsan deritzogu. 

Guk e z  dugu inoiz akatsa  zenbatekoa den  jakingo; hau jakiteko, izan 
e r e ,  egiazko balorea ezagutu behar  bait  da ;  baina askotan,  gutti  gora  behe-  
ra  aurki dezakegu. Esate  batetarako: jostunen met ro  batez luzera ba t  neur- 
tzen bada,  e t a  horren emaitza 50 cm.  baino zertxobait handiago bada,  51 
cm-taraino iritxi gabe,  guk 50,5 cm-koa dela  e s a n  dezakegu e t a  gure  «aka-  
t san  cm.  erdi bat  baino tiiltiagoa dela  badakigu, zeren justu justu 50,5 e z  
bada e r e ,  50 baino handiago e t a  51 baino ttikiago izango da.  Gure  neur- 
keta  honetan,  bada-ez-pada e r e ,  aka t sa  c m  erdikoa de la  e s a n g o  genuke.  

Honako aka t s  bati ~ a k a t s  hutsan deritzogu. Akats  hu t s  ba t  zera  da:  aur- 
kitzen den  neurketa  emaitza ken egiazko balorea. Hau da ,  neurketa  baten 
emaitza n e t a  magni tude horren egiazko balorea N badira, H aka t s  h u t s s  
ze ra  d a  

Lehen e s a n  dugun arauera,  nahiz e t a  akatsaren balorea jakitea o s o  
zaila izan, maiz akatsaren balore handiena jakin dezakegu;  balore horri 
.muga. deritzogu. 

Adibidea: Luzera ba t  hiru aldiz neurtu dugu,  emaitzak 20 cm. ,  21 cm.,  
e t a  19 c m .  izan dira. Egiazko balorea 20 cm-koa da .  Zenbat  d a  neurketa  ba- 
koitzeko a k a t s  hu t sa?  

Lehenengokoa 20-20 = O cm. 
Bigarrengoa 21 -20 = + 1 cm.  

Hirugarrengoa 19-20  = - 1  c m .  

Neurketa baten a k a t s  hutsak ez  digu argirik e m a t e n  neurketa  hori no- 
lakoa izan den  jakiteko. Esate  batetarako, luzera neurketa  ba t  egi tean zen- 
t imetro bateko aka i s  hu t s  bat  egin da ;  aka t s  hori handia ala tt ikia d a ?  hau 
da ,  neurketa  txarra  ala ona  izan da?  Luzeraren egiazko balorea b o s t  zen- 
t imetrotakoa bada, aka t sa  izugairia d a  e t a  neurketa  o s o  txarra;  baina egiaz- 
ko balorea b o s t  kilometrotakoa bada aka t sa  ez  d a  ezer  izango, hots ,  neur- 
keta hori biziki ona  izan da.  

Horregatik, neurketa  nolakoa izan den  jakiteko, aka t s  hutsaren e t a  
egiazko balorearen a r teko  erlazio ba t  behar  dugu, e t a  hortik ~ a k a t s  erla- 
tiboa. datorkigu. Hau zera  da:  

Akats  hutsaren eta egiazko balorearen ar teko zatidura. Beraz, baldin 



neurketa baten egiazko balorea N eta akats hutsa H badira, neurketa ho- 
rren nakats erlatiboa» zera da: 

Adibidea: Neurketa bat egitean zentimetro bateko akats bat egin da. 
Zenbatekoa izango da akats erlatiboa? Egiazko balorea: 

a l  bost zentimetrokoa da b) bost kilometrokoa da: 

Hemen erabiltzen ari garen konzeptuak, hots, neurketa akatsak, e.a.. 
magnitude baten egiazko balorea jakin ahal izateko sortuak dira. Baina 
iieurketa bat egitean akats bat egiten bada beti eta akatsa ezagutzeko 
egiazko balorea ezagutu behar bada, e ta  egiazko balorea ezin bada aur- 
kitu, nola bazter edo gaindi dezakegu oztopo hori? Hor dago koxka! 

Magnitude baten egiazko balorea, edo, hobeto esan,  eskierki ia egiaz- 
Ito balorea aurkitzeko, magnitude horren neurketa berriztatzen da. Neur- 
keta bakoitzarekin emaitza bat lortzen da eta emaitza guzti horik bataz 
besteko balore bat sortzen digute. Balore hori egiazko balore bezala onar- 
tzen da. Zenbat e ta  gehiago berriztatu neurketa, hainbat e ta  akats ttikia- 
gokoa izango da  lortzen dugun balorea. 

Beraz, magnit;de baten neurketa m aldiz berriztatzen bada e ta  n , ,  
n,, ... nm emaitzak lortzen baditugu, magnitude horren N egiazko balo- 
retzat, edo ~ ~ b a l o r e  onenan bezala, zera onartzen dugu: 

Adibidea: Neurketa bat 5 aldiz berriztatu dugu e ta  honako baloreak 
irten zaizkigu: 20, 19, 21, 21, 20. Zenbatekoa da magnitude honen eskierki 
egiazko balorea edo balore onena? Zenbatekoa da neurketa bakoitzeko 
akats hutsa eta akats erlatiboa? 



Akats  hutsak 

20 - 20,2 = - 0,2 

19-20,2 = -1,2 

21 - 20,2 = + 0,8 

21 -20,2 = + 0,8 

20 - 20,2 = - 0,2 

Akats  erlatiboak 

LUZERA NEURKETA 

Neurtzea konparatzea da ;  ho t s ,  neurgai osoa  betetzeko zenba t  uni ta te  
behar  diren jakitea. Esate  batetarako,  makila ba t  2 metrotakoa dela  e s a -  
t ean ,  metroa deritzan unitatea baino bi bider handiagoa de la  adierazi nahi 
duc;u. 

Luzerak neurtzeko, uni ta te  nagusi bezala met roa  erabiltzen dugu,  e t a  
hortik s o r  erazten ditugu b e s t e  gehienak, hala nola: kilometroa, zent ime-  
t roa,  e.a. 

Zer  d a  metroa? Sevres-ko (Paris ondoan) Pisu e t a  Neurri Internazio- 
nal Bulegoan dagoen platino e t a  iridiozko erregela  baten bi a r ras to  ar teko 
luzera. Badakigu denok,  gutxi gora behera,  met ro  ba t  zenbatekoa den .  

Askotan erabiltzen den  b e s t e  unitatea zent imetroa (cm.) dugu; hau, 
met roa  baino ehun bider tt ikiagoa d a  (metroaren ehunena  d a ) .  

2 .  - Bi puntu arteko distantzia. Neurketa emaitza, erabilitako unitateak 
baldintzatzen du. 

Materiala: 

- Erregela bat.  

- Paperezko orrialde bat.  

a) Marraz ditzagun A e t a  B bi puntu paperean.  Ja r  dezagun errege-  
laren zeroa A puntuaren gainean (ikus 1. i rudia) ,  B puntutik erregelaren 
er tza  pasatzen delarik. 

A e t a  B a r tean  zenba t  zentirnetro dauden jakiteko, nahikoa d a  erregelan 
ber tan irakurtzea. 1. irudian adibidez, bederatzi cm.  daude.  Zenbat  milimetro 



1. lrudia 

(hau metroa baino mila aldiz ttikiagoa da; erregelako bi  hauzo arrostoren 
arteko luzera, hain zuzenl dauden ere bertan irakurtzen da. 1 .  irudi horretan, 
larogei eta hamar dira. Beraz, A eta B arteko distantzia zenbatekoa da: be- 
deratzi ala larogei eta hamar? Bai bat eta bai bestea. Hau da, neurketa baten 
emaitza esatean alde batetik zenbakia eman behar da (bederatzi edo la- 
rogei eta hamar) eta bestetik erabilia izan den unitatea (zentimetroa, edo 
milimetroa edo ... l. Gure adibidean, A eta B arteko distantzia nahiz bede- 
tatzi zentimatrotakoa nahiz larogei eta hamar milimetrotakoa dela esan de- 
zakegu. Frogatua dugu beraz, neurketa emaitza aldatu egiten dela onartu 
dugun unitatearen arauera. 

Egin dezagun berriro neurketa bera, hots, A eta B artekoa; baina orain, 
A puntuaren gainean zero ordez erregelaren zati edo zenbaki bat ipiniz. 
B puntuaren gainean beste bat egongo da. A eta B arteko bitartea zenbaki 
tiauen arteko kenketaren emaitza da. Emaitza honek eta lelhen bilatu du- 
gun neurketak (A-ren gainean zeroa ipintzean) berdinak izan behar dute. 

b) Beti bezala, eta balore onena bilatu asmoz, berrizta dezagun neur- 
keta bera, baina batzutan erregelaz aldatuz, eta bestetan saiakuntza beste 
ikasle bati egin eraziz. Honela aurkitzen diren baloreekin osa dezagun ja- 
rraiko taula: 



c) Sa ia  gai tezen,  luzera batzuen baloreak aurkitzen: hasteko,  begiz 
n e u r  ditzagun mahai baten per imetroa,  harbelarena ... e.a .  e t a  ondoren,  
rieur ditzagun erregelaz. Horrela, luzera batzuen balorea bederen ,  e t a  gutti  
gora  behera,  aurkitzeko haina izango gara. 

Gogora! Neurketa baten emaitza e s a t e a n  zenbakia e t a  uni ta tea  e m a n  
behar  da.  

2. - Neurkailuak berekin ditu akatsak. 

Materiala: 

- Erregela 

- Jos tun  met ro  b a t  

- Zurezko met ro  ba t  (arotzarenal 

- Gomazko sokatxo ba t  (gomilla bat)  

Marraz ditzagun bi puntu mahai baten gainean,  e t a  aurreneko saiakun- 
tzan ikusi dugun moduan neur  dezagun zurezko metroaz bi puntuen a r teko  
bi tar tearen luzera, hots ,  dis tantzia) .  lkus 2. irudia. Ondoren berregin de- 
zagun neurketa  jostun metroz. 

Lehengoko emaitza e t a  oraingoa, jostun met roa  berria bada,  ia berdi- 
riak izango dira. Baina metroa o s o  erabilia badago e d o  t i ra tua ipintzen ba- 
da ,  bigarrengo emaitza lehengokoa baino ttikiagoa izango da.  

Zergatik hori? Metroa,  a sko  erabili ondoren e d o  tiranduran jartzean, 
m e t r o  ba t  baino zertxobait luzeago d a ,  be re  materiala dela  medio,  e t a  be re  
oraingo zent imetroak,  berria zenekoak baino handiagoak dira; beraz uni- 

2. lrudia 

- 23 - 



tateak ez daduka zehazki bere benetako balorea. Horregatik, neurketa zeha- 
tza izan dadin, neurkailuak ahalik irunkorrena izan behar du. 

Beste saiakuntza baten bidez argiago ikusiko da hori. Bi punturen ar- 
ieko distantzia gomazko sokatxo batez neurtzen bada, eta gero, neurketa 
jakiteko, luzera hori metroaren gainean ipintzen bada, goma ez dela mas 
terial egokia horrelako gauza bat egiteko berehalaxe konturatuko gara, bere 
luzera errazki aldatzen bait da. 

Beste akats-iturri bat, neurkailua dela medio, neurkailuaren luzeran 
bertan dadukagu. Zehaztuz: newrkailuaren luzerak eta neurtu behar dugun 
luzerak proporzio bat eduki behar dute, ez dute zeharo desberdin izan behar. 
Esate batetarako: lehenagoko mahai hartan dagoen luzera berriro neurtu 
nahi dugu [ikus 2. irudia). Hasteko, neurketa hori zurezko edo jostun metro 
batez egingo da. Luzera, gutti gora behera, 80 cm.-takoa edo 90 cm.-takoa 
bada, neurketa hori bat batean egin genezake. Egin dezagun ordea neurke- 
ta hori bera, baina oraingoan erregelaz baliatuz. Hortarako, eta akatsa 
ahalik ttikiena izan dadin, A eta B artean arrasto zuzen bat egingo dugu. 
Arrasto horren gainean erregela ipiniko da behar hainbat aldiz (A t ik  B raino 
heldu arte, alegia). Honela aurki dezagun luzerak, ezinbestean, metroa era- 
bilitakoan baino akats handiagoa edukiko du. 

Egin ditzagun neurketa batzuk. Neur dezagun metro irmo baten bidez 
b i  puntu arteko bitartea; exenplu bat emateko: harbelaren goiko ertzetik 
lurrerainokoa. Neur dezagun orain metro elastikoago batez beste luzera 
bat; hala nola: mahai baten perimetroa. Beraz, zein abantail dadukate 
neurkailu irmoek? Eta elastikoek? 

ERABILTZEN DITUGUN NEURKAILUAK BAlNO HANDIAGO ETA 
ASKOZ TTlKlAGO DlREN LUZERAK NOLA NEURTU 

a) Handiagoak. 

Materiala: 

- Jostun edo arotz metro bat 

- Taket batzuk 

- Mailu bat 

- Guraize pare bat 

- Kartoi bat 

Zelai edo lorategi batetan luzera neurketa bat egitean (ikus 3. irudia), 
bi zuhaitzen artekoa, exenpluz, ezin da 2. saiakuntzan erabili dugun bidea 
erabili (hots, arrasto bat marraztuaz) . 



3. lrudia 

Traba hori gainditzeko b e s t e  moduko metodo  ba t  erabiliko dugu: <<le- 
rroketan. Zer  d a  ~ l e r r o k e t a n ?  Seinale  e d o  marka batzuk, lerro zuzen zuze- 
nean  jartzea. 

A e t a  B (ikus 3. irudia) a r t eko  distantzia bilatzeko A e t a  B a r teko  
D, E... markak lerro zuzenean ipiniko ditugu. Bi se ina le  horien a r teko  lu- 
ze ra  met ro  e t a  erdi ba t  baino ttikiagoa bada jostun e d o  arotz metroa era-  
biliko dugu. Aurrekoz A e t a  D ar teko luzera aurkituko da,  ge ro  D e t a  E 
ar tekoa,  e.a.  Azkenik, luzera guzti hauen batura  izango d a  bilatzen ari ga- 
ren luzera. 

Nola egin dezakegu lerroketa? Hau da,  z e r  egin behar  d a  D, E... pun- 
tu tan  ipintzen ditugun taketak,  markak bezala A e t a  B rekin lerro zuzenean 

4. lrudia 

- 25 - 



edukitzeko? Horretarako paperezko hosto batetan urradura bat egingo du- 
gu (ikus 4. irudia]. Urradura hau 3 cm. luze eta 2 milimetro zabal izango 
da, gutti gora behera. 

Paper hau, bi eskuz hartuta, gure begietatik ahalik gehiena urrundu 
behar da,  urradura zutik jarriz. Begi batez urraduraren barnetik begiratzen 
da, zuhaitz baten ondotik. Beste zuhaitza eta taket guztiak lerroan ikusi 
behar dira. 

Hauk baino luzera askoz handiagoak neurtzeko ere  metodo berezi ba- 
tzuk badaude baino oraingoz ez ditugu emango. 

b) Ttikiagoak. 

l. - Neur dezagun orri koadrotxotu bateko koadrotxo baten aldearen 
luzera. Horretarako, ikus 5. marrazkia, ipin ditzagun A eta B bi puntu orria- 
ren alde batean e ta ,  ikasi dugun bezala, neur dezagun M eta N arteko 

M 
5. lrudia 

N 
B bitartea. Konta dezagun zenbat koadrotxo dauden M eta N bitartean. Bi- 
tez  n; beraz 

Hemen, b zera da: aurkitü nahi dugun luzera, hots, koadrotxo batena. 
Horregatik 

Neur dezagun paperezko orri baten loditasuna. Horretarako koadernoa- 



ren loditasuna (azalak kenduta) neurtuko dugu; bedi B. Gero, kontatuko 
dugu koadernoak zenbat orri daduzkan; beti n. Lehen bezala bakoitzaren 
b loditasuna, zera izango da: 

3. - Sos baten loditasuna. Aurreneko saiakuntzaren araueran pila bat 
egingo dugu (hogerlekoak edo pesetakoak). Pila horren B luzera neurtuko 
da eta n s o s  baldin badira, bakoitzaren b loditasuna zera izango da 

Kaso honetan, sosaren loditasuna ttiltia da baina ez paperarena haina, 
kalibre bat erabiltzea egokiago dirudi. Nola para dezakegu kalibre bat? 
Gutti gora behera 25 cm.tako kartoizko tira batetan lerro zuzen bat marraz- 
katzen da arkatz edo lapitz gogor eta zorrotz zorrotz batez. Beraren gain 
zero puntutik cm.ak eta mm.ak marrazten dira (ikus 6. marrazkia]. 

6. lrudia 

Zeroan dagoen marka goi aldera ere  markatzen da. Zero eta tiraren 
hasiera arteko zatian lerro zuzen eta eskalarekiko elkarzuta marrazten da. 
Guraize bidez azkeneko lerroz e ta  eskalaz kartoia ebakitzen da, 6. marraz- 
kian ikusten den araueran. Kartoizko tira bi zatitan partitua izango dugu. 
Goiko tiratxoa behekoaren gainetik labaintzean goiko tiratxoa dagoen mar- 
I<a bakarrak eskalaren bi ertz edo ezpainen arteko distantzia emango digu. 

Tresna honen bidw s o s  baten loditasuna eta diametroa bilatuko dugii. 

4.-Nonius. Lehen ikusi dugun kalibrearen bidez neurtzean askotan 
goiko tiratxoaren marka bi arrastotxo artean geldituko zaigu eta orduan 
ez gara izango kapaz tartetxo hori zenbatekoa den jakiteko, gehienez gutti 
gora behera esan beharko da. Hori gainditzeko, nonius (maiz kalibre) izen- 
datzen den tresna sortu zen. 



Noniusen funtsa ezagutzeko nonius bat egingo dugu, baino oraingo 
honetan beheko tiratxoan zentimetroak bakarrik markatuko ditugu e ta  goi- 
koan hamar arrastotxo bederatzi mm.ko bitartean. lkus 7. marrazkia. 

7. lrudia 

Goiko hamargarren arras.totxoa beheko bederatzigarrenaren gain izan- 
go dugu. Zergatik hori? 

Tresna hau honela erabiltzen da: Goiko tiratxoa behekoaren gain la- 
baintzean, kalibrea ireki egiten da; neurtu behar dugun gorputza b eta b' 
ezpainen artean ipintzen da. Kalibrea itxi egiten da topo egin arte. Lehen 
bezala goiko zeroaK beheko eskalan zentimetroak adieraziko dizkigu. Gero, 
goiko zein arrastotxo heheko batekin batean edo hurbilenik dagoen bila- 
tzen da. Goiko arrastotxo honen zenbakiak, irakurritako cm.-ei gehitu behar 
dizkiegun milimetroak ematen dizkitgu. Zergatik hori? 

I 
8. lrudia 

Beheko tarteak zentimetro bateko, hots, hamar milimetroko direnez 
gero e ta  goikoak bederatzi milimetroko, 7 marrazkia begiratuz goiko ba- 
taren artean mm. bat dago; goiko biaren eta beheko biaren artean bi mm. 
daude, e.a. Begira dezagun 8. marrazkia, honetan neurtzen ari garen gor- 
putza 4. cm. baino handiagoa dela ikusten da, goiko zeroak beheko laua 
pasatua bait du; orain ikusi behar dena hau da: goiko zeroaren eta beheko 
lauaren arteko distantzia. Goiko bia eta beheko seia batean daude, beraz, 
goiko bataren e ta  beheko bostaren arteko distantzia mm. batekoa da  e t a  
goiko zeroaren e t a  beheko lauaren artekoa bi mm.-takoa da. Horregatik 



neurtzen ari yaren gorputza lau zent imetro e t a  bi milimetrotakoa da: 4,2 
cm. = 24,2 mm. 

Nonius honen bidez mm.al< aurki ditzakegu. Hau d a ,  goiko eskala  ipin- 
tzeagatik, kalibrearen zati t t ikiena (hemen zent imetroa)  baino zehatzago 
neur  dezakegu. 

Dendetan sal tzen diren kalibreak 9 mm. hamar zatitan zatikatzen d u t e  
e t a  beraz mm. baino hamar  aldiz tt ikiagoa diren bitarteak neur  ditzakete. 

Gure  t r e s n a  honen bidez neurketa  batzuk egin ditzagun. Esa te  bateta-  
rako poxpolo kaja bat,  arkatz e d o  boligrafoaren loditasuna, e .a .  Emaitza 
guztiak idatzi behar  dira.  

b e t a  b' er tzak hiru cm.  bi tar te tuta  badaude,  zenba t  mugitu behar  d a  
goiko tiratxoa b a r e  bata  beheko hurbilen dagoen sartatxoarekin batean 
egoteko? 

Labaindu ezazu goiko tiratxoa b e t a  b' 4,5 c m .  bi tar te tua izan a r te .  
Berregin ezazu hori bitariea 4,9 cm.  izan a r te .  

Marrazki itzazu zure koadernoan bi kaso hok. 

L. BANDRES 




