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Higidura periodikoa esperimentalki aztertzea

 2. taula 

a) Zein izan dira esperimentu bakoitzeko aldagai askea 
eta mendeko aldagaia?

d) Zer ondorio atera ditzakezu taulako datuak ikusita? 

4. Sintesia. Azter itzazu aurreko jarduerak eta adierazi 
penduluaren higiduraren ezaugarri nagusiak. Zer higidura 
mota da penduluarena? Zer lotura du higidura harmoniko 
sinplearekin? Nola baliatu da metodo zientifikoa landu-
tako jarduera esperimentaletan? 

3. Ikasleak beste bi ikerketa egin ditu penduluaren higidura 
aztertzeko. Bigarren ikerketan, bere horretan utzi ditu 
penduluaren luzera eta askatze-angelua (1. taula); hiru-
garren ikerketan, pendulua ren luzera eta masa utzi ditu 
aldatu gabe (2. taula).
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Saioa Angelua (°)

 1. taula

1. Penduluaren oszilazio-higidura aztertzeko, irudiko mun-
taketa esperimentala prestatu du ikasle batek; bertan, 
pendulua Y puntutik eskegita dago, eta A-tik B-ra oszi-
latzen du, Z erdiko puntutik pasatzen dela. Beheko grafi-
koan ikus dezakegu nola aldatzen den penduluaren mutu-
rrean dagoen bolaren posizioa denboraren arabera. 
Grafikoaren laguntzarekin, kalkulatu higiduraren anplitu-
dea eta periodoa.
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2. Penduluaren periodoaren eta luzeraren artean zer erlazio 
dagoen jakiteko, ikerketa bat egin du ikasle batek. Iker-
ketan, ikasleak bere horretan utzi ditu penduluaren masa 
eta hasierako askatze-angelua. Taulan ikus ditzakegu es-
perimentuaren emaitzak.

a) Azaldu ikasleak zergatik aztertu dituen hamar oszilazio 
oso, oszilazio bakar bat aztertu beharrean. 

b) Deskribatu zer urrats egin behar izan dituen ikasleak 
taulako datuak lortzeko.

c) Zein izan dira esperimentuko aldagai askea eta 
mendeko aldagaia?

d) Zer ondorio atera ditzakezu taulako datuak ikusita? 
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Pendulua da denbora neurtzeko erabil daitezkeen gailuetako bat. 
Zenbait erlojuk pendulu baten oszilazio-higidura baliatzen dute 
denbora egoki emateko.

STEAM konpetentzia
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1. Jaurtiketa horizontala higidura konposatuaren adibidea 
da. Zer adierazi nahi du horrek?

2. Jaurtiketa horizontalean, zer erlazio dago higidura 
horizontalaren eta bertikalaren artean?  Deskriba itzazu 
bi higidura horien ezaugarriak. 

3. Diseinatu prozedura esperimentala jaurtiketa 
horizontala aztertzeko. Laguntza gisa, beheko irudia 
balia dezakezu. 

4. Idatzi esperimentua egiteko jarraitu beharreko urrats 
guztiak, argi eta garbi zehaztuta. 

5. Diseinatu taula bat esperimentuaren emaitzak 
jasotzeko. 

6. Erantzun esperimentuari buruzko galdera hauei: 

a) Zein izango da esperimentuaren aldagai askea, hau 
da, zer aldatuko duzu saio bakoitzean?

b) Zein izango da esperimentuaren mendeko aldagaia, 
hau da, zer neurtuko duzu saio bakoitzean? 

c) Saio bakoitzean, nola kalkulatuko duzu hasierako 
abiadura? 

d) Saio bakoitzean, nola kalkulatuko duzu zer distantzia 
(horizontalean neurtuta) egin duen bolak? 

e) Nolakoa izango da saio bakoitzean zorura heldu arte 
bolak beharko duen denbora? Nola jakin dezakezu? 

f) Zer egin dezakezu hasierako abiadura horizontala 
handitzeko? 

7. Zer ondorio atera ditzakezu datu esperimentalak aztertu 
ondoren? 

8. Nola adierazten da higidura konposatua beheko irudian? 
Zein dira higidura sinpleak eta zein da ondoriozko higidura 
konposatua? Aldapa mekanikoaren luzera 20 m izanik, zer 
denbora beharko du neskak aldapa jaisteko? Eta geldi 
egongo balitz? Zer abiaduratan higitu beharko luke neskak 
aldaparen leku berean egoteko? 

a) Higidura konposatua dela-eta, zer adierazten du 
marrazki bakoitzak? 

b) Arraunlariak eragindako bizkortasuna 4 m · s–1 izanik, 
zer denbora beharko du txalupak ibaia zeharkatzeko?

c) Beste ertzeko zer lekutara helduko da? 

Datuak: ibaiaren zabalera = 50 m; ur-korrontearen bizkor-
tasuna = 2 m · s–1

9. Aztertu beheko irudietako informazioa eta erantzun 
galderei.

A B C

Zeregina

Egindako lanaren berri emateko, txosten bat prestatuko 
duzu; bertan, zure ikerketaren emaitzak txosten batean 
jasoko dituzu eta ikastalde osoari aurkeztuko dizkiozu. 
Txostenean, termino egokiak erabiliko dituzu higidura 
konposatuaren eta ikerketa-prozesuaren ezaugarriak 
adierazteko. Txostenaren formatua zeuk aukeratuko 
duzu. Txosten idatzia, horma-irudia edo ahozko 
aurkezpena izan daiteke. 
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 v1 = 12 m · s–1

 v2 = 2 m · s–1

Higidura konposatuak eguneroko bizimoduan

Eguneroko bizimoduan gertatzen diren higidura gehienak higidura konposatuak dira, hau da, bi higidura sinpleren edo gehia-
goren arteko konbinazioak dira. Higidura konposatuak aztertzeko, Galileoren gainezarpen-printzipioa aplikatzen da. Nola 
frogatu dezakezu printzipio hori modu esperimentalean? Zer prozedura esperimental balia dezakegu? Galdera horiei erantzu-
teko, esperimentu bat diseinatu eta egin egingo duzu, eta eguneroko zenbait higidura konposatu aztertuko dituzu. 

Ebaluazioa
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4. A eta B higikarien posizioa-denbora grafikoak ikus dizake-
gu irudi honetan. 
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a) Zer balio du higiduraren anplitudeak?

b) Zer balio du higiduraren periodoak?

c) Nola jakin dezakezu higiduraren bizkortasuna t = 2,0 s unean?

d) Idatzi higiduraren posizio-ekuazioa (hasierako fasea 0 rad 
izanik).

6. Higidura zirkular uniformean, zer adierazi nahi du uniforme 
terminoak? Eman higidura zirkular uniformearen zenbait 
adibide. Nola izan dezake auto batek bizkortasun 
konstantea eta aldi berean azeleratzen egon?

a) Bizkortasun bera al dute bi higikariek aldiuneren batean?

b) Zein higikarik dauka azeleraziorik handiena?

c) Zer aldiunetan gurutzatzen ari dira bi higikariak? Zein higikari 
aurreratzen ari da bestea? 

d) Zein higikarik dauka aldiuneko bizkortasunik handiena?

e) Zein higikarik dauka batez besteko bizkortasunik handiena? 

5. Higidura harmoniko sinplea deskribatzen ari den objektu 
baten posizioa-denbora grafikoa ikus dezakezu beheko 
irudian. Aztertu grafikoa arretaz eta erantzun galdera hauei:
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a) Zenbat denbora beharko du autoak trena guztiz aurrera-
tzeko? Denbora horretan, zer distantzia egingo du autoak?

b) Egin autoaren eta trenaren x-t eta v-t grafikoak, eta 
baieztatu aurreko ataleko emaitzak.

c) Egin aurreko bi atalak berriz, autoa eta trena kontrako 
noranzkoetan higitzen ari direla emanda.

3. Hegazkin txikiek erabiliko duten aireportu txiki bat disei-
natu behar duzu. Hegazkin mota horrek 27,8 m  · s–1-eko 
bizkortasuna (100 km · h–1) lortu behar du, gutxienez, aire-
ratu aurretik, eta 2,00 m · s–2-ko azelerazioarekin higi daite-
ke. Pista 150 m luze bada, nahikoa izango da hegazkinak 
aireratzeko? Ezezkoan, zer luzera izan beharko du, gutxie-
nez, pistak? 

b) Egin bi trenen posizioa-denbora eta bizkortasuna-denbora 
grafikoak, eta baieztatu aurreko ataleko emaitza.

c) Ezkerraldeko trenaren gidariaren erreferentzia-sisteman, 
zer bizkortasun izango du eskuinaldeko trenak?

d) Adierazi bi trenen abiadurak emandako bi erreferentzia- 
sistemetan.

e) Inertzialak al dira aipatutako bi erreferentzia-sistemak? 

2. Aztertu arretaz irudiko egoera, eta egin kalkulu hauek: 

1. Irudiko bi trenak elkarrengana hurbiltzen ari dira trenbi-
de paraleloetan. Tren bakoitzak 95 km · h–1-eko bizkorta-
suna dauka, lurzoruan geldi dagoen behatzaile baten 
erreferentzia-sisteman.

a) Hasierako aldiunean bien arteko distantzia 8,5 km bada, 
zenbat denbora igaro da harik eta gurutzatzen hasi arte?
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1 , 2 , 3… filmatzen!

Ziur inoiz ikusi duzula, abentura-filmen batean, autoz edo motoz eginiko jauzi 
akrobatikoren bat.

Eszena horiek espezialistekin filmatu ohi dituzte, eta trebakuntza zorrotza jaso-
tzen dute aktoreen bizitza arriskuan ez jartzeko. Eta hortxe sartzen da jokoan 
fisika...

Galdera horiei erantzuteko, hipotesi bat planteatu behar duzu. Hona hemen zenbait pista formulatzeko:

Ekin esperimentuari!

u Muntatu minizirkuitoa mahai baten gainean, autoa lu-
rreraino erortzeko moduan. Hala, handiagoa izan da-
din irismena. 

Zergatik ez dugu arazoa modelizatzen eskala txikian?

u Osatu taldeak, hautatu planteatu dituzuen hipotesie-
tako bat, eta diseinatu esperimentu bat, hipotesia 
egiaztatzeko.

u Pentsatu nola eraikiko zenukeen zirkuitu sinple bat 
eskura duzunarekin.

BEHATU

FORMULATU HIPOTESIA

ESPERIMENTATU

Industria eta berrikuntza 
Ezinbestekoa da teknologia, ikerketa eta berrikuntza garatzea, eta gizadiaren aurrerabidearen zerbitzura ipintzea.

• Bi arrapala leun, konektatuak. 

• Autotxo bat (tenis-pilota bat ere erabil dezakezu).

• Grabatzeko kamera.

• Zinta metrikoa.

Materiala

u  Fisikaren legeak aplikatzen eguneroko fenomenoak analizatzean, eta haien kausak azaltzen.

u Erraztasunez konpontzen lan esperimentalean, ikerketan, ebidentziak bilatzen eta arrazoiketa 
logiko-matematikoan, ondorioak ateratzeko. 

u Modu aktiboan parte hartzen ezagutza zientifikoa eraikitzeko bidean, parekideen arteko 
interakzioaren, lankidetzaren eta ebaluazioaren bidez. 

Zertan ikasiko duzu? 

Ba al du eraginik 
ibilgailuaren masak 
mugimenduaren 
irismenean?

Zein beste 
aldagaik 
eragin dezake 
jaurtiketaren 
irismenean?

Ba al du eraginik 
arrapalaren inklinazio-
angeluak ibilgailuak 
airean egiten duen 
distantzian? 

Ibilgailuaren abiadura 
al da gako-faktorea 
horrela «hegan» 
egitea lortzeko? 

Posibleak dira halako jauziak, ala tranpa dago? 

Zeren mende dago ibilitako gehieneko distantzia?

1. plano 
inklinatua

2. plano 
inklinatua
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4CINEMÁTICA

u Partekatu emaitza beste taldeekin. 

u Aztertu dute gainerako taldeek beste aldagairen bat?  

u Zer ondoriotara iritsi dira?  

Emaitza horietatik abiatuta, posible litzateke ondorio ba-
tera iristea jauzi akrobatikoen irismenari buruz?  u Egiaztatu abiapuntuko hipotesia betetzen ote den. 

u	Taldean, aztertu esperimentuarekin lortutako emai-
tzak. Ba al dute zentzurik? 

u Zure hipotesia egiazkoa den frogatzeko, gogoan izan al-
dagaietako bat bakarrik aldatu behar duzula eta kons-
tante eutsi behar diezula gainerakoei. Segun eta zer al-
dagai aukeratu duzun, deskribatu nola planteatuko 
duzun esperimentua, zein izango den aldagai indepen-
dentea eta zein izango den, ostera, mendeko aldagaia.

Pistak:

u Zure posizioari dagokionez, ipin zaitez erorketa osorik 
grabatzeko moduko distantzian. Eduki prest telefono 
mugikorra kamera geldoan grabatzeko, eta... ekin fil-
matzeari! 

u Utzi autotxoari lehen plano inklinatutik erortzen. Zinta 
metrikoa eta grabaketa baliatuz, neurtu jauziaren iris-
mena (autoak zer distantzia horizontaletan talka egiten 
duen lurraren kontra). 

u Aldatu aukeratu duzun aldagaiaren balioa, eta erre-
pikatu prozesua aldagaiari emaniko beste balio ba-
tzuekin. Jaso datuak taula batean:

Zuen esperientziak partekatzea motibagarri izan daiteke beste batzuentzat, galderak egin eta zientziaren ikuspegitik uler 
ditzaten eguneroko fenomenoak. 

Dibulgazio-bideo bat egitea proposatzen dizuegu. 

ATERA ONDORIOAK

KOMUNIKATU

Lagungarri izan dakizueke 
irudikapen grafiko bat egitea. 

Angeluak neurtzeko, lagungarri izan dakizuke 
trigonometria; izan ere, triangelu angelu zuzenekin 
ari zara lanean, ikus dezakezun moduan.

Abiadura neurtu behar baduzu, izan gogoan: 
mugikariak planoaren goialdean duen energia 
potentziala energia zinetiko bihurtzen da 
amaieran. Ez hartu kontuan marruskadurak 
eragindako energia-galerak.

Hipotesiaren 
izenburua

Aldagaia: … Irismena (cm) Gehieneko 
altuera (cm)

1. HIGIDURA ZUZEN UNIFORMEA (HZU)

 1. Kalkulatu Lurretik Eguzkira bitarteko distantzia. Hartu kontuan 
argiaren abiadura 3,0 · 108 m · s-1 dela eta eguzki-argia 8,0 
minutuan iristen dela Lurrera.

Sol.: 1,4 · 1011 m

 2. Tximista bat erori da behatzaile batengandik 5,25 km-ra. Kontuan 
hartuta soinuaren abiadura 340  m · s-1 dela, eta argiarena 
300 000 km · s-1. Zenbat denborako aldearekin hautemango ditu 
argia eta soinua?

Sol.: 15,4 s

 3. Grafikoan adierazita dauden bi higiduretatik, zeinek du abiadura 
handiena? Zergatik?

Sol.: 2,0 m · s-1; 0 m · s-1; -0,5 m · s-1; -1,0 m · s-1

 9. Ikasle batek, etxetik eskolarako bidean, 100 m-ko ibilbide 
zuzena egiten du 4,0 min-an; ondoren, eskuinerantz biratu, eta 
200  m-ko ibilbide zuzena egiten du 8,0 min-an; azkenik, 
ezkerrerantz biratu, eta 50 m-ko ibilbide zuzena egiten du 
1,0  min-an. Kalkulatu ibilbidearen tarte bakoitzeko abiadura, 
eta marraztu x-t grafikoa.

Sol.: 0,42 m · s-1; 0,42 m · s-1; –0,83 m · s-1

10. Bi auto norabide eta noranzko berean doaz, 6,0 km-ko tarteare-
kin. Lehenengoa 60 km · h-1-eko abiaduran doa, eta bigarrena, 
100 km · h-1-ekoan. Kalkulatu zenbat denboran eta zer kilome-
trotan harrapatuko duen bigarrenak lehena. Adierazi emaitza 
grafiko batean.

Sol.: a) 9,0 min; b) 15 km

11. Abiadura handiko tren bat 12:00etan Madrildik irten da eta 15:00etan 
Bartzelonara iritsi da. Beste bat, berriz, 12:15ean Bar tzelonatik irten 
da eta 15:30ean Madrilera iritsi da. Bi hirien artean 650 km daude 
eta bi trenek abiadura konstantean egin dute ibilbide osoa. Kalku-
latu zer ordutan gurutzatu diren bi trenak.

Sol.: 13:41ean

2.  HIGIDURA ZUZEN UNIFORMEKI 
AZELERATUA (HZUA)

12. Hegazkin bat, pausagunetik abiatua, 360 km · h-1-eko abiaduran ai-
reratu da, 10 m · s-2-ko azelerazioarekin. Kalkulatu: a) zenbat 
denbora behar izan duen aireratzeko; b) zer distantzia egin 
duen aireratu aurretik.

Sol.: a) 10 s; b) 5,0 · 102 m

13. Motorzale bat 180 km · h-1-eko abiaduran doa, eta 2,0 m · s-2-ko 
azelerazio konstantearekin balaztatu du. Kalkulatu: a) zenbat 
denbora behar izan duen gelditzeko; b) zer distantzia egin 
duen gelditu arte.

Sol.: a) 25 s; b) 6,3 · 102 m

14. Marraztu pertsona baten higiduraren v-t grafikoa, kontuan har-
tuta pausagunetik abiatu dela eta, 5 minutuz, haren abiadura 
0,25 m handiagotu dela segundoko.

15. Demagun zuhaitz batetik sagar bat erori dela, 3,0 m-ko altuera-
tik. Kalkulatu sagarra zer abiaduratan eta zenbat denboran iri-
tsi den lurrera.

Sol.: a) 7,7 m · s-1; b) 0,78 s
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 8. Emakume bat paseatzera atera da, egunero legez. Haren x-t gra-
fiko honi erreparatuta, kalkulatu tarte bakoitzeko abiadura.

Sol.: 10 m · s-1; 0 m · s-1; 35 m · s-1; 0 m · s-1; -80 m · s-1

O t (s)
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 4. Txirrindulari bat lerro zuzenean doa errepide batean barrena; 
8,0  s, 1100 cm · s-1-eko batez besteko abiaduran joan da, eta, 
ondoren, 450 cm · s-1-ekoan, 7,0 s, lehengo noranzko berean. 
Kalkulatu: a) guztizko desplazamendua; b) ibilbide osoko batez 
besteko abiadura.

Sol.:  a) 119,5 m eta  b) 7,75 m · s–1

 5. Ibilgailu bat errepide batean sartu da 90 km · h-1-eko abiaduran, eta 
abiadura horretan jarraitu du 7,0 minutuz. Ondoren, 80 km · h-1-eko 
abiadura-mugaren seinale bat ikusi du, eta berehala txikiagotu 
du abiadura. Helmugara iritsi bitartean (errepidean sartu den le-
kutik 15 km-ra), abiadura horretan jarraitu du. Kalkulatu zenbat 
denbora behar izan duen 15 km-ak egiteko, lerro zuzenean.

Sol.: 10,4 s

 6. Txirrindularitza-itzuli batean, 200 km-ko etapa batean, 
irabazlearen eta bigarren sailkatuaren abiadurak erregistratu 
dituzte abiapuntutik 50 km-ra. Bigarren sailkatua 50 km · h-1-eko 
abiadura konstantean igaro da puntu horretatik eta, 2,0  min 
geroago, etapako garailea igaro da 55  km · h-1-eko abiadura 
konstantean. Kalkulatu: a) garaileak helmuga zeharkatu duene-
tik zenbat denborara iritsi den bigarrena; b) garailea helmugara 
iritsi denean, zer distantziatara zegoen bigarrena.

Sol.: a) 0,31 h; b) 15,32 km

 7. Erreparatu abiadura handiko tren baten higidura honi, eta 
kalkulatu tarte bakoitzeko abiadura.

0 t (s)

x (m) 1

2

Ariketak eta problemak
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10DIMENTSIO BAKARREKO ETA BIKO HIGIDURA

Ebaluazioa

— Galderak eta problemak 
arrazoimena, 
pentsamendu kritikoa, 
edukien arteko erlazioa… 
aktibatzeko.

Ikasegoerak

— Bloke bakoitza ikasegoera batekin 
hasten da.

— Egoera horri erantzuteko, ikasleek 
blokeko jakingaiak eta trebeziak 
kontsultatuko dituzte.

— Egoera hori Garapen 
Jasangarrirako Helburu (GJH) 
batekin lotuta dago.

Ariketak eta problemak

— Atalka antolatutako ariketa eta problema ugari,  ikaskuntza 
autonomoa ahalbidetzeko.

— Problema motak: 
 
 
 

STEAM konpetentzia

— Jakintza zientifikoa ulertzeko. 

— Errealitatea azaltzeko.

— Arazoak ikertzeko eta 
erronkei erantzuteko.

— Erabakiak hartzeko, jakintza 
zientifikoa erabiliz.

Nolakoa da  
liburu hau?

Azken 
probak

Interneten 
egitekoak

Mundura 
begiratzekoak
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10 Dimentsio bakarreko eta 
biko higidura

Aurkezpena Laborategiko praktikak Problema interaktiboak

u Higidura zuzen uniformea (HZU)

u Higidura zuzen uniformeki  
azeleratua (HZUA)

u Higiduren konposizioa

u Higidura zirkularra

u Bibrazio-higidura harmoniko 
sinplea

u HHSaren sarrera

u Segurtasuna errepidean

428

Edukiak

Eguneroko bizimoduan gertatzen diren 
higidura gehienak higidura konposatuak 
dira, hau da, bi higidura sinpleren edo 
gehiagoren arteko konbinazioak dira. 

 Higidura konposatuak aztertzeko, 
Galileoren gainezarpen-printzipioa 
aplikatzen da. 

 — Nola frogatu dezakezu printzipio 
hori esperimentu batean? 

 — Zer prozedura esperimental balia 
dezakegu? 

 Eguneroko zenbait higidura konposa-
tu aztertzeko, esperimentu bat 
diseinatu eta egin egingo duzu.

STEAM erronka

a

b

429
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Altuera jauzia!

1. Ondorioak atera eta hipotesia frogatu edo ezeztatu ondoren:

a) Zer angelurekin lortzen da irismenik handiena?

b) Zer mugimendu motari jarraitzen dio mugikariak horizontalean? 

c) Bada azeleraziorik?

d) Eta bertikalean? Nola deitzen zaio mugimendu mota horri?

2. Eskala txikian modelizatu duzu filmetan ikusten duzun mugimendua.

— Interneten jauzi akrobatiko bat topatu eta, eskura dituzun eta zenbatetsi ditzakezun datuekin, gai izango zinatekete 
kalkulu batzuk egiteko eta jauzia deskribatzen duten ekuazioak idazteko?

3. Erreparatu irudi hauei. Zer ikusten duzu? Ageri da fisikaren oinarririk ekintza horietan?

— Ausartzen zara ekuazioak proposatzera irudi hauetan hastear dagoen mugimendua deskribatzeko?

— Bururatzen zaizkizu zure esperientziaren beste aplikazio batzuk beste industria arlo batzuetarako?

BaloraTu
1. Zein da esperimentu honen helburua?

2. Zein adibide bururatzen zaizkizu zure ondorioetan baieztatzen duzuna frogatzeko?

3. Zer arazo edo zailtasun aurkitu dituzu prozesu osoan?

4. Nola sentitu zara talde-lanean, jakinik negoziatu eta adostu egin behar izan dituzula gauzaturiko ekintzak?

5. Zer eginkizun izan duzu lantaldean?

Gogoratu higidura zuzen uniformearen 
(HZU) eta higidura zuzen uniformeki aze-
leratuaren (HZUA) posizioa eta abiadura 
deskribatzen duten ekuazioak, eta aplika-
tu mugimendu honetan.

4. HIGIDURA ZIRKULARRA
Higidura zirkularraren adibideak dira erroten hegalen higidura eta noriek duten higidura.

q q   Higidura zirkularrean, higikariaren ibilbidea zirkunferentzia bat da.

Higidura zirkularra plano batean gertatzen denez, x eta y koordenatu kartesiarren bidez azter 
daiteke. Dena den, errazagoa da koordenatu polarren bidez aztertzea.

Puntu batek bi koordenatu polar ditu:

 — Erradioa (R): puntu batetik koordenatu-jatorrira dagoen distantzia.

 — Angelua (ϕ): puntua eta koordenatu-jatorria lotzen dituen segmentuak eta X ardatzaren 
alde positiboak osatzen dutena da. Horregatik, X ardatzerdi positiboa angeluen jatorria dela 
esaten da. SI sisteman, angeluaren unitateari radian (rad) deritzo.

Partikula baten ibilbidea zirkunferentzia bat denean, haren erradioa konstantea da, eta ϕ 
angelua bakarrik aldatzen da; horri esker, kalkuluak errazagoak dira.

Ikus ditzagun orain higidura zirkularraren magnitude batzuk:

 — Ibilitako distantzia. Demagun partikula batek R erradioa duen zirkunferentzia bat egin 
duela. Hala, t0 aldiunean, (R, ϕ0) koordenatuak dituen A puntuan dago; eta Δt-ren 
buruan, berriz, (R, ϕ) koordenatuak dituen B puntuan. Denbora-tarte horretan, biraketa- 
angelua Δϕ = ϕ − ϕ0 da.

Ibilitako distantzia edo luzera A-tik B-ra bitarteko zirkunferentzia-arkua (Δs) da, eta honako 
erlazio hau du lehen deskribatu dugun Δϕ angeluarekin:

Δs = R Δϕ

 — Abiadura angeluarra. Biraketa-angeluaren eta denbora-tartearen arteko zatidura batez 
besteko abiadura angeluarra da: 

B

ABʹ

Bʺ Aʹ
Aʺ

Δϕ ΔsʹΔϕ Δsʺ

Δϕ Δs

Adierazpen hori batez besteko balioekin zein 
aldiuneko balioekin erabil daiteke.

Alboan dagoen irudian ikusten denez, bi puntuk 
denbora-tarte berean angelu bereko baina erradio 
desberdineko ibilbidea egiten badute, haien 
abiadura angeluarra berdina izango da, baina 
abiadura lineal desberdina izango dute.

SI sisteman, bi abiadura horien unitatea radian zati segundo (rad · s−1) da.

Zirkunferentzia-arkuaren luzeraren eta haren angeluaren arteko erlazioa abiapuntu hartuta, 
abiadura linealaren eta abiadura angeluarraren arteko erlazioa ezar daiteke:

Denbora-tarte txiki-txiki bateko batez besteko abiadura angeluarraren balioa kalkulatzen 
badugu, aldiuneko abiadura angeluarra lortuko dugu:
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A puntuaren koordenatu polarrak.
Abzisa-ardatzaren (X) alde positibotik 
abiatuta, angeluen noranzko positiboa 
erloju-orratzen aurkakoa da.

Y

X

R

ϕ

A(R, ϕ)

O

B

A

ϕ0

Δϕ
ϕ

Δs

Ibilbidearen gainean egindako 
distantzia. Partikula batek 
zirkunferentzia osoa egiten badu, 
luzera eta angelu hauek egin ditu: 

Δs = 2π R; Δϕ = 2π rad. 

Beraz, Δs = R Δϕ.

Radiana da erradioaren luzerako 
zirkuferenzia-arku batek bere barnean 
duen angelu zentrala.

Beheko irudian, ΔS berdin R denean, Δϕ 1 
radian izango da.

ADI

Polizia-patruila bat 100 km · h−1-eko abiaduran doa bidean, 
eta, irratiz jakinarazi diotenez, lapurreta egiten ari dira 
industrialde batean, handik 100 m-ra. Une horretantxe, 
poliziek bi lagun ikusi dituzte korrika irteten, 4,0 m · s−1-eko 
abiaduran. Zer distantziatara harrapatuko dituzte?

Pilota bat 2 m · s−1-eko abiaduran doa gainazal horizontal 
batean barrena eta, 2 m egin ondoren, 5 m luze den arrapala 
batean behera jaitsi da, 2 s-an. Kalkulatu: a) pilotaren 
azelerazioa arrapalan behera; b) pilotaren abiadura 
arrapalaren amaieran; c) pilotak zenbat denboran egin duen 
ibilbide osoa.

ULERBIDEA. Polizien abiadura handiagoa denez, lapurrak harrapatzea 
lortuko dute.
DATUAK. vp = 100 km · h−1 = 27,8 m · s−1; d = 100 m; vl = 4,0 m · s−1

EBAZPENA. Bi higidurak HZUak dira. Koordenatu-jatorritzat polizien 
posizioa hartuko dugu, eta hasierako denboratzat, berriz, lapurrak irteten 
ikusi dituzten unea.
Saiatu problema zure kabuz ebazten. Horretarako, estali erantzuna eta 
jarraitu argibide hauei. 
Argibideak
1. Idatzi higikari bakoitzaren posizioaren ekuazioa, SI sistemako unitatetan.

2. Poliziek lapurrak atzematen dituztenean, guztiek izango dute posizio 
bera eta denbora-tarte bera igaroko da. Beraz, berdindu bi ekuazioak, 
denboraren balioa kalkulatzeko.

3. Ordeztu denboraren balioa posizioaren ekuazioetako batean, poliziek 
lapurrak non atzemango dituzten jakiteko.

Erantzuna
1. Poliziak: xp = x0p + vp (t – t0) = 27,8 t

Lapurrak: xl = x0l + vl  (t – t0) = 100 + 4,0 t

2. 27,8 t = 100 + 4,0 t → t = 4,20 s

3. xp = 27,8 t = 27,8 m· s–1 · 4,20 s = 117 m

Beraz, lapurretaren lekutik 17 m-ra atzemango dituzte.

EGIAZTAPENA. Kalkulatu dugun denboraren balioa positiboa da. Beraz, 
balio horrek badu zentzua, eta higikari guztiek topo egin dezaketela esan 
nahi du. Gainera, higiduraren beste ekuazioa erabiltzen badugu, posizioaren 
balio bera lortuko dugu:

ULERBIDEA. Pilotak bi motatako higidura du: HZUa, gainazal horizontalean, 
eta HZUA, arrapalan behera. Bi tarte horietan, dimentsio bakarrean lan 
egin dezakegu eta, beraz, bektoreak alde batera utz ditzakegu.

DATUAK. v0 = 2 m · s−1; Δx1 = 2 m; Δx2 = 5 m; Δt2 = 2 s

EBAZPENA

a) HZUAko azelerazioa kalkulatzeko, arrapalaren hasierako abiadura eta 
higiduraren hasierako abiadura berdinak direla joko dugu; izan ere, 
lehenengo tartean v konstantea da:

3. Hegazkin bat lurreratzen hasi da. Lurra ukitu duenean, 
20 m · s−2-ko azelerazioarekin balaztatu du eta 100 m behar 
izan ditu gelditzeko. Kalkulatu: 
a) Hegazkinak zer abiadura izan duen lurra ukitu duenean.
b) Zenbat denbora behar izan duen gelditzeko.

Sol.: a) 63 m · s–1; b) 3,2 s

4. Auto batek 15 km egin ditu 80 km · h−1-eko abiaduran. Ondoren, 
5 km-an zehar abiadura moteldu du 50 km · h−1-era arte, eta 
handik 2,3 s-ra gelditu egin da. Kalkulatu guztizko denbora eta 
zer distantzia egin duen.

Sol.: 16 min; 20 km

1. Txirrindulari bat 40 km · h−1-eko abiadura konstantean sartu da 
helmugara daraman 12 km-ko errepide-tarte zuzenean. Tarte 
berean, beste txirrindulari bat sartu da handik 2 minutura; eta 
bi txirrindulariak batera iritsi dira helmugara. Zer abiadura 
zuen bigarren txirrindulariak?

Sol.: 45 km · h−1

2. Auto bat higitzen ari da, lerro zuzenean. Beheko taulan 
ageri da autoa zer posiziotan dagoen hainbat aldiunetan. a) 
Egiaztatu autoak HZUa duela. b) Egin x-t eta v-t grafikoak. c) 
Idatzi higiduraren ekuazioa.

Sol.: c) x = 5 + 100 t (x km-tan eta t h-tan)

x (km)

t (h)

5

0,00

15

0,10

20

0,15

25

0,20

30

0,25

35

0,30

40

0,35

45

0,40

Ondoren, pilotak bi tarteak zeharkatzeko behar izan dituen denborak 
batuko ditugu:

Δt = Δt1 + Δt2 = 1 s + 2 s = 3 s

EGIAZTAPENA. Kalkulatu ditugun magnitudeen unitateak zuzenak dira. 
Kalkuluak egiteko eta emaitzak adierazteko garaian, zorrotz jokatu behar 
dugu.

b) Pilotak arrapalaren amaieran zer abiadura duen kalkulatzeko, HZUAko 
abiaduraren ekuazioa erabiliko dugu:

v = v0 + a Δt2 = 2 m · s–1 + 0,5 m · s–2 · 2 s = 3 m · s–1

c) Pilotak ibilbide osoa egiteko zenbat denbora behar izan duen kal-
kulatzeko, HZUak zenbat denbora iraun duen kalkulatu beharko dugu:

POLIZIAREN JAZARPENA HZU-AREKIN  ARRAPALAN BEHERA JAISTENA B

Problema ebatziak
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proiektu global interaktiboa

Problema ebatziak

— Eredu bidezko ikaskuntza, 
problema ebatziekin.

Unitate-hasiera

Edukiak testuinguru erreal eta funtzionaletan 
kokatzen dira, STEAM erronka bat planteatuz.

— Baliabide digitalak proposatzen dira. 
 
 
 

Ikasegoeren ebazpena

— Ikasitakoaren ebidentzia jasotzen da.

— Ezagutzen transferentzia egiten da.

— Ikaskuntzaz hausnartzen da.

Edukien aurkezpena:

— Zorroztasuna, ordena eta 
gaurkotasuna dute.

— Pentsamendu kritikoa, arrazoitzea, 
hausnartzea eta kontzeptuak 
erlazionatzea sustatzen da.

— Multimedia-laguntza: liburu digitala.

Aurkezpena Jarduera 
interaktiboak

Laborategiko 
praktikak
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1

2

3

1 , 2 , 3… filmatzen!

Ziur inoiz ikusi duzula, abentura-filmen batean, autoz edo motoz eginiko jauzi 
akrobatikoren bat.

Eszena horiek espezialistekin filmatu ohi dituzte, eta trebakuntza zorrotza jasot-
zen dute aktoreen bizitza arriskuan ez jartzeko. Eta hortxe sartzen da jokoan 
fisika...

Galdera horiei erantzuteko, hipotesi bat planteatu behar duzu. Hona hemen zenbait pista formulatzeko:

Ekin esperimentuari!

u Muntatu minizirkuitoa mahai baten gainean, autoa lu-
rreraino erortzeko moduan. Hala, handiagoa izan da-
din irismena. 

Zergatik ez dugu arazoa modelizatzen eskala txikian?

u Osatu taldeak, hautatu planteatu dituzuen hipotesie-
tako bat, eta diseinatu esperimentu bat, hipotesia 
egiaztatzeko.

u Pentsatu nola eraikiko zenukeen zirkuitu sinple bat 
eskura duzunarekin.

Behatu

Formulatu hipotesia

esperimentatu

Industria eta berrikuntza 
Ezinbestekoa da teknologia, ikerketa eta berrikuntza garatzea, eta gizadiaren aurrerabidearen zerbitzura jartzea.

•	Bi arrapala leun, konektatuak. 

•	Autotxo bat (tenis-pilota bat ere erabil dezakezu).

•	Grabatzeko kamera.

•	Zinta metrikoa.

Materiala

u  Fisikaren legeak aplikatzen eguneroko fenomenoak analizatzean, eta haien kausak azaltzen.

u Erraztasunez konpontzen lan esperimentalean, ikerketan, ebidentziak bilatzen eta arrazoiketa 
logiko-matematikoan, ondorioak ateratzeko. 

u Modu aktiboan parte hartzen ezagutza zientifikoa eraikitzeko bidean, parekideen arteko 
interakzioaren, lankidetzaren eta ebaluazioaren bidez. 

Zertan ikasiko duzu? 

Ba al du eraginik 
ibilgailuaren masak 
mugimenduaren 
irismenean?

Zein beste 
aldagaik 
eragin dezake 
jaurtiketaren 
irismenean?

Ba al du eraginik 
arrapalaren inklinazio-
angeluak ibilgailuak 
airean egiten duen 
distantzian? 

Ibilgailuaren abiadura 
al da gako-faktorea 
horrela «hegan» 
egitea lortzeko? 

Posibleak dira halako jauziak, ala tranpa dago? 

Zeren mende dago ibilitako gehieneko distantzia?

1. plano 
inklinatua

2. plano 
inklinatua
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4ZINEMATIKA

u Partekatu emaitza beste taldeekin. 

u Aztertu dute gainerako taldeek beste aldagairen bat?  

u Zer ondoriotara iritsi dira?  

Emaitza horietatik abiatuta, posible litzateke ondorio ba
tera iristea jauzi akrobatikoen irismenari buruz?  u Egiaztatu abiapuntuko hipotesia betetzen ote den. 

u	Taldean, aztertu esperimentuarekin lortutako emait
zak. Ba al dute zentzurik? 

u Zure hipotesia egiazkoa den frogatzeko, gogoan izan al
dagaietako bat bakarrik aldatu behar duzula eta kons
tante eutsi behar diezula gainerakoei. Segun eta zer al
dagai aukeratu duzun, deskribatu nola planteatuko 
duzun esperimentua, zein izango den aldagai indepen
dentea eta zein izango den, ostera, mendeko aldagaia.

Pistak:

u Zure posizioari dagokionez, jar zaitez erorketa osorik 
grabatzeko moduko distantzian. Eduki prest telefono 
mugikorra kamera geldoan grabatzeko, eta... ekin fil-
matzeari! 

u Utzi autotxoari lehen plano inklinatutik erortzen. Zinta 
metrikoa eta grabaketa baliatuz, neurtu jauziaren iris
mena (autoak zer distantzia horizontaletan talka egiten 
duen lurraren kontra). 

u Aldatu aukeratu duzun aldagaiaren balioa, eta erre
pikatu prozesua aldagaiari emaniko beste balio ba
tzuekin. Jaso datuak taula batean:

Zuen esperientziak partekatzea motibagarri izan daiteke beste batzuentzat, galderak egin eta zientziaren ikuspegitik uler 
ditzaten eguneroko fenomenoak. 

Dibulgazio-bideo bat egitea proposatzen dizuegu. 

AterA ondorioAk

komunikAtu

Lagungarri izan dakizueke 
irudikapen grafiko bat egitea. 

Angeluak neurtzeko, lagungarri izan dakizuke 
trigonometria; izan ere, triangelu angelu zuzenekin 
ari zara lanean, ikus dezakezun moduan.

Abiadura neurtu behar baduzu, izan gogoan: 
mugikariak planoaren goialdean duen energia 
potentziala energia zinetiko bihurtzen da 
amaieran. Ez hartu kontuan marruskadurak 
eragindako energia-galerak.

Hipotesiaren 
izenburua

Aldagaia: … Irismena (cm) Gehieneko 
altuera (cm)
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Altuera jauzia!

1. Ondorioak atera eta hipotesia frogatu edo ezeztatu ondoren:

a) Zer angelurekin lortzen da irismenik handiena?

b) Zer mugimendu motari jarraitzen dio mugikariak horizontalean? 

c) Bada azeleraziorik?

d) Eta bertikalean? Nola deitzen zaio mugimendu mota horri?

2. Eskala txikian modelizatu duzu filmetan ikusten duzun mugimendua.

— Interneten jauzi akrobatiko bat topatu eta, eskura dituzun eta zenbatetsi ditzakezun datuekin, gai izango zinatekete 
kalkulu batzuk egiteko eta jauzia deskribatzen duten ekuazioak idazteko?

3. Erreparatu irudi hauei. Zer ikusten duzu? Ageri da fisikaren oinarririk ekintza horietan?

— Ausartzen zara ekuazioak proposatzera irudi hauetan hastear dagoen mugimendua deskribatzeko?

— Bururatzen zaizkizu zure esperientziaren beste aplikazio batzuk beste industria arlo batzuetarako?

BaloraTu
1. Zein da esperimentu honen helburua?

2. Zein adibide bururatzen zaizkizu zure ondorioetan baieztatzen duzuna frogatzeko?

3. Zer arazo edo zailtasun aurkitu dituzu prozesu osoan?

4. Nola sentitu zara talde-lanean, jakinik negoziatu eta adostu egin behar izan dituzula gauzaturiko ekintzak?

5. Zer eginkizun izan duzu lantaldean?

Gogoratu higidura zuzen uniformearen 
(HZU) eta higidura zuzen uniformeki aze-
leratuaren (HZUA) posizioa eta abiadura 
deskribatzen duten ekuazioak, eta aplika-
tu mugimendu honetan.
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Behatu
Nire lanpara ez da pizten.

Galdetu
Zergatik ez dabil nire lanpara?

Formulatu hipotesia
Arazoa entxufea da.

Egin aurreikuspena
Lanpara beste entxufe batean konektatzen 
badut, piztuko da.

Probatu zure aurreikuspena
Lanpara beste entxufe batean  
konektatu dut eta berriz saiatu 
naiz pizten.

Egiaztatu zure hipotesia edo 
errepikatu prozesua

    Lanpara piztu da.
    Hipotesia baieztatuta!

Zer gertatzen zaio entxufeari?
Konpondu egin beharko da.

 Lanpara ez da piztu.
Hipotesia ez da baieztatu.

Metodo zientifikoa eguneroko bizitzan

382



10 Dimentsio bakarreko eta 
biko higidura

Aurkezpena Laborategiko praktikak Problema interaktiboak

u Higidura zuzen uniformea (HZU)

u Higidura zuzen uniformeki  
azeleratua (HZUA)

u Higiduren konposizioa

u Higidura zirkularra

u Bibrazio-higidura harmoniko 
sinplea

u HHSaren sarrera

u Segurtasuna errepidean

428

Edukiak
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Eguneroko bizimoduan gertatzen diren 
higidura gehienak higidura konposatuak 
dira, hau da, bi higidura sinpleren edo 
gehiagoren arteko konbinazioak dira. 

 Higidura konposatuak aztertzeko, 
Galileoren gainezarpen-printzipioa 
aplikatzen da. 

 — Nola frogatu dezakezu printzipio 
hori esperimentu batean? 

 — Zer prozedura esperimental balia 
dezakegu? 

 Eguneroko zenbait higidura konposa-
tu aztertzeko, esperimentu bat 
diseinatu eta egin egingo duzu.

STEAM erronka

a

b

429
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Lortu oliotan murgildu den esferaren higiduraren ekuazioa, orrialde honetako taulako datuetatik abiatuta.

Beraz, esferak HZU ereduko higidura du, eta hauxe da haren ekuazioa, 
SI sistemako unitateetan:

y = y0 + v  (t – t0) = 0,134 + 1,5 (t – 0,090)

EGIAZTAPENA. Higiduraren ekuazio horretan, taulako denbora-balioak 
banan-banan sartzen baditugu, une bakoitzari dagokion posizioaren ba-
lioa lortuko dugu.

v = Δy
Δt

= 140−134
94−90

= 146−140
98−94

= ...=

= 224−164
150−110

= 1,5 mm ⋅ms–1 = 1,5 m ⋅s–1

EBAZPENA. Edozein tarte hartzen dugula ere, esferaren abiadurak balio 
bera izango du beti: 

DATUAK. Aurreko taulakoak. Hasierako baliotzat hartuko ditugu:

t0 = 90 ms = 0,090 s

y0 = 134 mm = 0,134 m

ULERBIDEA. Oliotan murgiltzen denean, esferak ibilbide zuzena du, OY 
ardatzaren norabidean. Abiadura konstantea ote duen egiaztatu beharko 

O

Y

yo

v

x = x0 +v (t − t0)

!
r =
!
r0 +
!
v (t − t0)

Higidura zuzena denez, haren norabidea OX ardatzean adieraz dezakegu. Kasu horretan, higidu-
raren ekuazioa hau izango da:

Amaierako posizioa (
!
r ) bakanduta, higiduraren ekuazio bektoriala lortuko dugu:

!
v =
!
vm = Δ

!
r

Δt
=
!
r −
!
r0

t − t0
= kte

Bi kasu horiek higidura zuzen uniformearen adibideak dira:

HZUan ez dago azeleraziorik, abiadura bektorea konstantea baita.

q q   Higidura zuzen uniformea ibilbide zuzena eta modulu, norabide eta no-
ranzko konstanteko abiadura dituen higidura da.

1.1. Higiduraren ekuazioa
Edozein higidura aztertzen denean, parte hartzen duten magnitude guztien arteko erlazio mate-
matikoa ezarri behar da. Ikusi dugunez, HZUak abiadura bektore konstantea du, eta haren modu-
lua, norabidea eta noranzkoa ez daude denboraren mende. HZUko abiadura bektorea batez 
besteko abiaduraren berdina da une oro.

1. Higidura zuzen uniformea (Hzu)
Higikari batzuek ibilbide zuzena eta abiadura konstantea izaten dituzte. Horren adibide da lerro 
zuzenean eta 80 km · h–1-eko abiadura konstantean doan ibilgailua.

Beste adibide bat: metalezko esfera txiki bat bera baino askoz handiagoa den eta olioz beteta da-
goen ontzi baten barruan erortzen utzi dugu. Distantzia jakin bat egin ondoren, bolak abiadura 
konstantea izango du eta, beraz, tarte berdinak egingo ditu denbora-tarte berdinetan. Saiakuntza 
baten bidez egiazta daiteke hori, kontuan hartuta bola zer posiziotan dagoen hainbat aldiunetan:

t (ms)

y (mm)

 90

134

 94

140

 98

146

102

152

106

158

110

164

150

224

Hauek dira HZUaren ezaugarriak:

 — Ibilbidea zuzena da.

 — Abiadura-bektorea konstantea 
da.

 — Desplazamendua eta ibilitako 
distantzia berdinak dira.

ADI

HZUan OY ardatzaren norabidean adie-
raz daiteke higidura. Kasu horretan, 
higiduraren ekuazioa hau da: 

y = y0 + v  (t – t0)

ADI

Ariketak eta problemak

1, 2, 4-6

Errepide-tarte batean abiadura 
konstantean doazen ibilgailuak.

Problema ebatziak

A

1.  ADIBIDEA

430
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ULERBIDEA. Datuetatik eta higiduraren ekuaziotik abiatuta, posizioaren eta abiaduraren grafikoak 
marraztuko ditugu.

DATUAK. y0 = 134 mm = 0,134 m; t0 = 90 ms = 0,090 s; v = 1,5 m · s–1;   
y = 0,134 + 1,5 (t – 0,090) SI sistemako unitatetan.

EBAZPENA.

Marraztu aurreko orrialdeko 1. adibideko esferaren posizioaren eta abiaduraren grafikoak, 
denboraren arabera.

EGIAZTAPENA. HZUrako espero litezkeen grafikoak dira.

0,05

y (m)

t (s)0,05 0,10 0,15

0,10

0,15

0,20

0,25

O

0,5

v (m . s–1)

t (s)0,05 0,10 0,15

1,0

1,5

O

2,0

Grafiko horietatik hau ondoriozta dezakegu:

 — x-t grafikoa. Lerro zuzen bat da, eta haren jatorriko ordenatuak higikariaren hasierako po-
sizioa adierazten du, x0. Zuzenaren malda α angeluaren tangentea da, eta abiaduraren ba-
lio bera du.

 — v-t grafikoa. Lerro zuzen bat da, paraleloa abzisen ardatzarekiko, abiadura konstantea de-
lako. Zuzenaren eta abzisen ardatzaren arteko azalerak adierazten du zer distantzia egin 
duen higikariak t0-tik tb-rako denbora-tartean.

0

v

t t0

Δx = v  Δt > 0

tb

v > 0
0

v

t 
t0

Δx = v  Δt < 0

tb

v < 0

0

x

t 

x0

α

Δx < 0

v = tan α = Δx 
Δt < 0

0

x

t 

x0
α

Δx > O

v = tan α = Δx 
Δt 

> 0

1.2. AdierAzpen grAfikoA
Edozein HZUren posizio-denbora eta abiadura-denbora grafikoak marrazten badituzu, hauen 
antzeko irudiak lortuko dituzu. HZUaren grafiko bereizgarriak:

2. ADIBIDEA

Zinematikaren legeak eta horien 
adierazpen grafikoa prestakuntza zien-
tifikoaren oinarrizko edukiak dira, eta 
ohiko egoerak interpretatzen laguntzen 
digute.

431
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Abiadura positiboa izango da, baldin 
eta x-t grafikoaren malda positiboa 
bada (tan α > 0).

Aldiz, abiadura negatiboa izango da, 
malda negatiboa bada (tan α < 0). 
Kasu horretan, abiadurak X ardatzaren 
noranzko negatiboa izango du (higika-
ria ezkerrerantz joango da).

 — Ikusi nola aldatzen den HZUko po-
sizio-denbora grafikoaren malda, 
abiaduraren balioaren arabera:

http://links.edebe.com/fdezh

 — Erreparatu HZUko abiadura-denbo-
ra grafikoari:

http://links.edebe.com/sv4

ADI

Internet

 

Ariketak eta problemak

3, 7-11
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Horixe da HZUAko posizioaren ekuazioa.

!
r =
!
r0 +

Δt (
!
v +
!
v 0)

2
=
!
r0 +

Δt (
!
v 0 +
!
a Δt +

!
v 0)

2
=
!
r0 +

Δt 2
!
v 0 +
!
a Δt( )

2
!
r =
!
r0 +
!
v 0 Δt +

1
2
!
a (Δt )2

Azkenik, 
!
v bektorearen ordez HZUAko abiaduraren ekuazioa jarriko dugu, eta adierazpen hau 

lortuko dugu:

!
vm =

!
v +
!
v 0

2
=
!
r −
!
r0

Δt
;
!
r =
!
r0 +

Δt (
!
v +
!
v 0)

2

Ondoren, adierazpen hori batez besteko abiadura bektorearen definizioarekin berdinduko dugu, 
eta t aldiuneko posizio-bektorea askatuko dugu:

!
vm =

!
v +
!
v 0

2

Abiaduraren adierazpen horretatik abiatuta, berriz, posizioaren ekuazioa lor dezakegu. Lehenik 
eta behin, Dt denbora-tarteko batez besteko abiaduraren adierazpena lortuko dugu; t eta t0 
aldiuneetako abiaduren baturaerdia, hain zuzen:

!
a =
!
am = Δ

!
v
Δt

=
!
v −
!
v 0

Δt
;
!
v =
!
v 0 +
!
a Δt

Ikus daitekeenez, posizioaren eta denboraren arteko erlazioa ez dator bat HZUaren formularekin; 
izan ere, bolaren higidurak azelerazioa du. Abiadura aldatu egiten da tarte batetik bestera, 
baina modu erregularrean. Beraz, higidura zuzen uniformeki azeleratua da:

q q   Higidura zuzen uniformeki azeleratua ibilbide zuzena eta azelerazio 
konstantea dituen higidura da.

2.1. Higiduraren ekuazioak
Ikusi dugunez, HZUAk azelerazio bektore konstantea du. Bektore hori ez dago denboraren mende, 
eta batez besteko azelerazioaren berdina da une oro. Hala, azelerazioaren definiziotik abiatuta, 
abiaduraren ekuazioa lor dezakegu:

2.  Higidura zuzen uniformeki  
azeleratua (Hzua)

Naturan ikus ditzakegun higidura batzuetan abiadura aldatu egiten da denborarekin, baina 
azelerazioa konstantea da. Adibidez, marruskadura duen gainazal lau batean biraka doan 
objektu bat edo indar konstante baten eraginpean dagoen objektu bat (elektrizitatearen edo 
grabitatearen eraginpean, esaterako).

Demagun bola txiki bat biraka doala plano inklinatu batean behera, eta kronometroarekin neurtu 
dugula zer unetan igaro den bola posizio jakin batzuetatik. Saiakuntzaren emaitza honako hau izan 
liteke:

x (cm)

t (s)

0

0

20

0,6

40

1,4

60

2,4

80

3,6

100

5,0

120

6,6

140

8,4

432

Oro har, higidura gehienetan azelera-
zioa ez da konstantea.

Esate baterako, 100 metro lauetan. 
Lehen metroetan, azelerazioa maxi-
moa da, irteera-blokeek emandako 
bulkadari esker; ondoren, azelerazioa 
txikiagotu egiten da, atleta abiadura 
maximora iristen den arte; eta 80. 
metrotik aurrera, atletak desazeleratu 
egiten du (abiaduraren modulua txikia-
gotu egiten da).

Higidura zuzena denez, haren norabi-
dea OX arda tzean adieraz dezakegu. 
Hortaz, higiduraren ekuazioa hau 
izango da: 

ADI

x = x0 +v 0 (t − t0)+ 1
2
a (t − t0)2
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0

x

t 2

x0
α

a = 2 tan α = 2 Δx 
Δ(t 2)

> 0

 tan α = a
2

0

x

t 2

x0

a = 2 tan α = 2 Δx 
Δ(t 2)

< 0

 tan α =  a2

α

 — x-t 2 grafikoa. Hasierako abiadura nulua bada, posizioa denboraren karratuaren arabera 
adierazten duen grafikoa lerro zuzena da, eta haren jatorriko ordenatua hasierako posizioa da.

O

a

t t0

Δv = a Δt > 0

tb

a > 0
O

a

t 
t0

Δv = a Δt < 0

tb

a < 0

 — a-t grafikoa. Lerro zuzena da, abzisa-ardatzarekiko paraleloa. Horrek esan nahi du azelera-
zioa konstantea dela ibilbide osoan. Azelerazioaren zuzenaren eta abzisa-ardatzaren arteko 
azalerak adierazten du abiadura-gehikuntza t0-tik tb-ra bitartean.

O

v

t 

v0

α

Δv < 0
a = tan α = Δv 

Δt < 0

O

v

t 

v0
α

Δv > 0

a = tan α = Δv 
Δt > 0

 — v-t grafikoa. Lerro zuzena da, eta haren maldak azelerazioaren balioa ematen digu. Malda 
negatiboa bada, higikaria desazeleratzen ari dela esan nahi du, eta positiboa bada, berriz, 
azeleratzen ari dela.

0

x

t 

x0

vO > O
a < O

0

x

t 

x0

v0 = 0
a > 0

2.2. AdierAzpen grAfikoA
HZUaren kasuan bezala, HZUAko posizio-denbora, abiadura-denbora eta azelerazio-denbora 
grafikoek ezaugarri jakin batzuk dituzte. Honako hauek, hain zuzen ere:

 — x-t grafikoa. Higikariaren posizio-denbora grafikoa parabola da, eta haren jatorriko ordena-
tuak hasierako posizioa adierazten du.

433
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Honako applet hauetan ikus daiteke 
nola aldatzen diren HZUAko posizio-
denbora eta abiadura-denbora grafi-
koak azelerazioaren balioaren arabera:

http://links.edebe.com/mug

http://links.edebe.com/2ez

http://links.edebe.com/76

Applet honetan, berriz, HZUA duten 
bi higikarik nola topo egiten duten 
ikusten da:

http://links.edebe.com/a44t

Internet

Ariketak eta problemak

12-14, 16-24, 31

Problema ebatziak

B
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2.3. Gorputzen hiGidura bertikala
Honako hauek higidura bertikalaren adibideak dira: pintza bat etxeko esekilekutik patiora 
erortzea, tenislariak sakea atera aurretik pilotari bote eragitea edo txanpon bat airera jaurtitzea.

Liburu honetako 11. unitatean grabitate-indarra aztertuko dugu. Indar horren eraginez, Lurraren 
gainazaletik gertu dauden gorputzak azelerazio konstantearekin jausten dira; grabitatearen 
azelerazioarekin, alegia.

Grabitatearen azelerazioa magnitude bektoriala da:

 — Haren modulua g letraz adierazten da, eta, Lurraren gainazaletik gertu, balio hau du, gutxi 
gorabehera: g = 9,8 m · s–2.

 — Haren norabidea, berriz, Lurraren gainazalarekiko perpendikularra da.

 — Eta noranzkoa, azkenik, Lurraren zentroranzkoa da.

Lurraren gainazalarekiko perpendikularrean grabitatearen azelerazioaren eraginpean higitzen 
diren gorputzek higidura bertikala dutela esaten da.

q q   Higidura bertikala HZUA da. Higidura horretan, higikariak grabitatearen 
azelerazioa du.

Higidura bertikalak HZUAren ekuazioak ditu, baina kontuan hartuta a = –g dela:

ezauGarriakMota

Objektu bat erortzen uzten da, 
y0 altueratik, hasierako abiadura 
nuluarekin:

v0 = 0; a = –g = –9,8 m · s–2

Abiaduraren modulua handiagotu 
egiten da, gorputza erori ahala.

Objektu bat beherantz jaurtitzen da, 
y0 altueratik, v0 hasierako 
abiadurarekin: 

v0 < 0; 

a = –g = –9,8 m · s–2

Abiaduraren modulua handiagotu 
egiten da, gorputza erori ahala.

Objektu bat gorantz jaurtitzen da, 
y0 altueratik, eta v0 hasierako 
abiadurarekin: 

v0 > 0; 

a = –g = –9,8 m · s–2

Abiaduraren modulua txikiagotuz doa, 
anulatu arte; ondoren, erorketa askea 
hasten da.

Goranzko  
jaurtiketa bertikala

Beheranzko 
jaurtiketa bertikala

Erorketa askea

0

Y

X 

y0 v0 = 0

v

g

0

Y

X 

y0

v0 < 0

v

g

0

Y

X 

y0

v0 > 0

v

g

Hirugarren ekuazioa lortzeko, lehenengoan Δt askatu eta bigarrenean ordeztu behar da.

Hasierako baldintzen arabera, hiru motatako higidura bertikalak daude:

v =v 0 −g Δt ; y = y 0 +v 0 Δt −
1
2
g (Δt )2; v 2 =v 0

2 −2g Δy

Erorketa askearen simulazio  
honetan ikusten denez,  
denbora-tarte berdinetan neurtutako 
desplazamendua gero eta handiagoa 
da gorpu tza erori ahala, zeren erorketa 
askea higidura azeleratua baita.

http://links.edebe.com/3dj67d

Ikusi, bideo honetan, Apollo 15 misioko 
astronauta batek 1971n Ilargian egin 
zuen saiakun tza. Saiakun tza  horren 
bidez berretsi zen gorpu tz guztiak 
azelerazio berarekin jausten direla, 
baita Ilargian ere. 

http://links.edebe.com/ezw
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Galileo Galilei fisikari eta astrono-
moak, saiakuntza ugari egin ondoren, 
hau esan zuen: «Gorputz guztiak 
higidura uniformeki azeleratuarekin 
jausten dira, azelerazio berarekin, eta 
berdin dio zer masa eta forma duten».

Altuera jakin batetik bi folio erortzen 
badira, bata zimurtua eta bestea 
zimurtu gabea, folio zimurtua lehenago 
iritsiko da lurrera. Gezurra da Galileo-
ren adierazpena? Erantzuna ezezkoa 
da, airearekiko marruskadurarik ez 
dagoenean bakarrik jausten baitira bi 
gorputz azelerazio berarekin.

Y

X

g

g g
g

Irudian ageri den  
erreferentzia-sistema  
aukera tzen badugu, grabitatearen 
azelerazio bektorearen noran z koa 
negatiboa izango da.

ADI

Internet

Internet
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ULERBIDEA. Grafikoko bi tartetan higikariak HZUA du, haren abiadura 
malda jakin bat duen lerro zuzena baita. Hirugarren tartean, higikariak 
HZUa du, haren abiadura lerro zuzen horizontala baita. Hasierako posi-
zioa x0 = 0 m dela joko dugu.

EBAZPENA

a) Higidura zuzena denez, tarte bakoi tzeko azelerazioa kalkulatuko dugu 
ekuazio honen bidez:

a = Δv
Δt

,

0,0 s-tik 4,0 s-ra: a =
(10−0)m·s–1

(4,0−0,0) s
= 2,5 m·s–2

4,0 s-tik 8,0 s-ra: a = (35−10)m ⋅s–1

(8,0− 4,0) s
= 6,3 m ⋅s–2

8,0 s-tik 10,0 s-ra bitartean ez dago azeleraziorik: a = 0 m ⋅ s–2.

b) Ibilitako distan tzia kalkula tzeko, grafikoko tarte bakoi tzeko amaierako 
posizioa kalkulatuko dugu, dimentsio bakarreko HZUAren eta HZUaren 
ekuazioen bidez:

t = 4,0 s-an: 
x = 0+ 1

2
⋅2,5 m ⋅ s–2 ⋅4,02 s2 = 20 m

t = 8,0 s-an: x = 20 m+10 m ⋅ s–1 ⋅4,0 s +

+ 1
2

·6,3 m ⋅ s–2 ⋅4,02 s2 = 110 m

t = 10,0 s-an: 
x = 110 m+ 35 m ⋅ s–1 ⋅2,0 s = 180 m

Higidura zuzen horretan noranzko-aldaketarik ez dagoenez, guztira 
ibilitako distan tzia 180 m da.

EGIAZTAPENA. Higiduraren ekuazioen bidez kalkulatutako distan tziak bat 
etorri behar du v-t grafikoaren eta abzisa-arda tzaren arteko azalerarekin.

Lehenengo tartean: A1 =
1
2
⋅4,0⋅10= 20

Bigarren tartean: 
A2 = 4,0⋅10+ 1

2
⋅4,0⋅25= 90

Hirugarren tartean: A3 = 2,0 ∙ 35 = 70

Horrela, abiaduraren grafikoaren eta abzisa-arda tzaren arteko guztizko 
azalera hau da:

A = 20 + 90 + 70 = 180

Beraz, ibilitako distan tzia 180 m da.

Alboko v-t grafikoan, ibilbide zuzena duen higikari baten abiadu-
ra adierazi da. Grafiko horretatik abiatuta, zehaztu: 

a) Tarte bakoitzeko azelerazioa.

b) Ibilitako distantzia, guztira.

ULERBIDEA. Goranzko jaurtiketa bertikala da. Beraz, pilotaren abiadura  txikiagotu egingo da gorantz 
doan neurrian. Zer abiaduratan jaurti behar den jakiteko, kontuan hartuko dugu pilotak, gutxienez, 
abiadura nulua izan behar duela 3 m-ko altueraraino iristen denean.

DATUAK. Δy = 3,0 m; a = −g = –9,8 m · s–2; vf = 0 m · s–1

EBAZPENA. Abiadura eta egindako distan tzia bertikala lotzen dituen ekuazioa erabiliko dugu:

EGIAZTAPENA. Beste bi ekuazioen bidez, Δy = 3,0 m dela egiaztatuko dugu:

Mutiko batek pilotan ibili nahi du e txeko leihotik begira daukan lagunarekin. Leihoa zorutik 
3,0 m-ra dago. Zer abiaduratan jaurti behar du mutikoak pilota, lagunarenganaino irits dadin?

Δy =v 0Δt −
1
2
g (Δt )2 = 7,7 m ⋅ s–1 ⋅0,79 s − 1

2
9,8 m ⋅ s–2 (0,79 s )2 = 3,0 m

vf =v 0 −g Δt ; Δt = v 0 −vf
g

= 7,7 m ⋅s–1

9,8 m ⋅s–2 = 0,79 s

vf
2 =v 0

2 −2g Δy ; v 0 = vf
2 +2g Δy = 2⋅9,8 m ⋅s–2  · 3,0 m = 7,7 m ⋅s–1

5

v (m . s–1)

t (s)2,0

20

30

4,0 6,0 8,0 10,0
O

10
15

25

35
40

x = x0 +v 0 Δt +
1
2

a(Δt )2; x = x0 +v 0 Δt
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3. Higiduren konposizioa 
Eguneroko bizimoduan gertatzen diren higidura gehienak higidura konposatuak dira; hau da, bi 
higidura bakunen (edo gehiagoren) arteko konbinazioak. Esate baterako, saskibaloiko pilota 
saskira jaurtitzea bi dimentsioko higidura da. Higidura konposatuak aztertzeko, Galileok eman-
dako higiduren gainezarpen-printzipioa aplikatzen da:

q q   Higidura gainezarpen-printzipioaren arabera, gorputz bat aldibere-
koak baina independenteak diren zenbait higiduraren eraginpean dagoe-
nean, guztizko higidura zein den jakiteko, higidura bakun horien batuketa 
bektoriala egin behar da.

Higidura konposatuak aztertzeko, erreferentzia-sistema zehaztu eta urrats hauek egin behar 
dira:

 — Hasteko, higidura konposatua osatzen duten higidura bakunak argi eta garbi bereizi eta 
ulertu behar dira.

 — Ondoren, higidura bakun bakoitzari dagozkion ekuazioak aplikatu behar zaizkio.

 — Azkenik, higidura konposatuaren ekuazioak lortu behar dira, gainezarpenaren bidez. Kon-
tuan hartu behar da berdinak direla higidura konposatuaren iraupena eta haren osagai di-
ren higiduretako bakoitzaren iraupena.

3.1. norabide bereko Higiduren konposizioa
Askotan ikusiko zenituen pertsonak aireportuko eskailera mekanikoetan edo gimnasioko zinta 
garraiatzailean oinez.

Higidura horiek aztertzeko, bi erreferentzia-sistema hartzen dira: bata (S), pausagunean da-
goena; bestea (S ′), S-rekiko higitzen ari dena, v0 abiadura konstantean. S eta S ′ erreferen-
tzia-sistemen hasierako aldiuneak bat datoz. Hala, Δt denboraren buruan, S ′-k v0 Δt distan-
tzia egina izango du S-rekiko.

Demagun higikari bat S ′-rekiko higitzen ari dela. Higikariak S-rekiko duen guztizko higidura 
jakin nahi badugu, higikariak S ′-rekiko duen higiduraren eta S ′-k S -rekiko duen higiduraren 
arteko konposizioa egin beharko dugu. Higikariak x ′ distantzia egiten badu S ′-rekiko, S -n 
dagoen behatzaile batek desplazamendu hau ikusiko du, Galileoren gainezarpen-printzipioaren 
arabera:

x = x’ + v0 Δt

Bi sistemetan igaro den denbora berdina da. Hala, aurreko adierazpena Δt-z zatitzen badugu, 
higikariaren guztizko abiadura lortuko dugu:

v = v’ + v0

Dimentsio bakarreko higidura denez, ez da bektorerik erabili behar, baina beharrezkoa da ikurrak 
behar bezala jartzea.

Norabide bereko bi higidura zuzenen arteko konposizioa egiten ari bagara, norabide horixe bera 
duen higidura bat lortuko dugu beti:

 — Bi HZU badira, emaitza HZU izango da.

 — Higiduretako bat edo biak HZUAk badira, emaitza HZUA izango da.
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O O ʹ

Y Y ʹ

X X ʹ

S S ʹ

v0 

Gorputz baten posizioa, ∆t denbora 
igarotakoan, berdina izango da aldi-
bereko zenbait higiduraren ondorioz 
higitzen bada, zein higidurak bata 
bestearen atzetik eta independenteki 
gertatzen badira.

Posizioa eta abiadura magnitude 
bektorialak dira.

ADI

 

Ariketak eta problemak

35, 36, 38, 39

S eta S’ erreferentzia-sistemetako X 
eta X’ ardatzek bere horretan 
jarraitzen dute denborak aurrera egin 
ahala. Baina Y eta Y’ ardatzak 
elkarrengandik aldentzen dira, 
paraleloan.
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3.2. Higidura elkarzuten konposizioa
Batzuetan gertatzen da objektu bat norabide jakin batean higitzen ari dela, baina, aldi berean, 
norabide horrekiko perpendikularra den beste higidura baten eraginpean dagoela. Horren adibi
de ditugu, esate baterako, higiduran dagoen ingurune baten barruan (ura edo airea) higitzen ari 
den objektu bat (itsasontzia edo hegazkina) edo jaurtigai baten higidura.

Bi Hzu elkarzuten konposizioa

Demagun txalupa bat ibaia zeharkatzen hasi dela, ertz batetik bestera, abiadura konstantean. 
Ibaiko urak ere abiadura konstantea du, baina txaluparen higiduraren norabidearekiko perpendi
kularrean.

Txaluparen higidura aztertu nahi badugu, S ′ eta S erreferentziasistemak hartuko ditugu: lehe
na, ibaiarekin batera higitzen dena, eta bigarrena, ibaiertzean pausagunean dagoen behatzaile 
bat. Eskuinaldeko irudian, hasierako (t0 = 0) egoera ikus daiteke, bi erreferentziasistemak bat 
datozenekoa; hortaz, txalupa ibaiertzetik abiatu den puntuan kokatuko dugu koordenatujatorria.

Txalupak HZUa du, eta v ′ abiaduran doa ibaiarekiko (S ′). Aldi berean, ibaiak ere HZUa du, eta v0 
abiaduran doa behatzailearekiko (S). Bi higidura horien ekuazioak honako hauek dira:

 — Behatzailearen arabera (S), S ′k posizio hau du t aldiunean: x = v0 t.

 — Ibaiko erreferentziasistemaren arabera (S ′), txalupak posizio hau du t aldiunean: y = v ′ t.

Txaluparen higidura, behatzailearen arabera, bi higidura horien batura bektoriala da. Beraz, 
txaluparen posizioaren eta abiaduraren ekuazioak hauek dira:

ULERBIDEA. Gainezarpenprintzipioaren arabera, per
tsonaren higidura berak zintarekiko (S ′) duen higiduraren 
eta zintak pausagunean dagoen zoruarekiko (S) duen higidu
raren arteko konposizioa izango da.

DATUAK. v0 = 0,4 m · s–1; v ′ = 1,1 m · s–1

EBAZPENA. Zintatik kanpo pausagunean dagoen beha
tzailearekiko guztizko abiadura:

v = v ′ + v0 = 1,1 m · s–1 + 0,4 m · s–1 = 1,5 m · s–1

Aireportuan, pertsona bat oinez doa zinta garraiatzailean, haren noranzko berean, 1,1 m · s–1-eko 
abiaduran. Zintaren abiadura 0,4 m · s–1 bada, zein izango da pertsonaren abiadura zintatik kanpo 
pausagunean dagoen behatzaile baten arabera?

)Δr
!
)= (x 2 + y 2); )

!
v )= v 0

2 + ′v 2

y = ′v
v 0
x

!
r = x

!
i + y

!
j ;
!
v =v 0

!
i + ′v

!
j

Beraz, HZUa da. Ibilitako distantzia eta abiaduraren modulua hauek dira:

Ibilbidearen ekuazioa posizioaren ekuazio parametrikoetatik abiatuta lortzen da. Kasu honetan, 

tan α = ′v
v 0

 malda duen lerro zuzen bat lortuko dugu:
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Y, Y ʹ

y

X, X ʹx

α

r = x i  + y j

v ʹ

vo

v = vo i + v ʹj

Itsasontziaren higidura, behatzaile 
finko batekiko.
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HZU eta HZUa elkarZUten konposiZioa: HigidUra parabolikoa
Futboleko baloi bat atera jaurti tzea (eta, oro har, edozein objektu jaurti tzea) edo atleta batek 
egindako gorako jauzia higidura parabolikoaren adibideak dira.

Higidura parabolikoaren osagaiak bi higidura bakun hauek dira:

 — HZU horizontal bat, v0x abiadura duena.

 — HZUA bertikal bat, v0y hasierako abiadura eta a = − g azelerazioa dituena.

Demagun baloi bat y0 altueratik jaurti dugula, horizontalarekin α angelua osa tzen duen v0 abia-
duran. Zorua hartuko dugu erreferen tzia-sistema tzat, ezkerraldeko irudian bezala.

Higidura honetako hasierako baldin tzak (t0 = 0 denekoak) hauek dira:

x0 = 0;   v0x = v0 cos α;   ax = 0

y0 ≠ 0;   v0y = v0 sin α;   ay = –g 

Balio horiek HZUaren eta HZUAren ekuazioetan sartuko ditugu; izan ere, Galileoren gainezarpen-
prin tzipioaren arabera, bi higidura horiek bereizirik kontuan har di tzakegu. Horrela, higiduraren 
eta abiaduraren ekuazioak lortuko ditugu:

Bigarren mailako ekuazio hori ebazten badugu, higikaria lurrera iritsi den uneko t-ren ba-
lioaren adierazpena lortuko dugu, eta adierazpen hori x-ren ekuazioan ordeztuz gero, iris-
men maximoaren adierazpena lortuko dugu.

y = 0= y 0 +v 0(sin α) t − 1
2

gt 2

 — Irismen maximoa. Higikariak lurrera iritsi den aldiunera arte (y = 0 izan arte) egin duen 
distan tzia horizontala da:

ymax = y 0 +v 0  sin αv 0  sin α
g

− 1
2
g  1
v 0  sin α
g 2

2

= y 0 +
v 0

2  sin2  α
2g

Denboraren (t ) balio hori y koordenatuaren ekuazioan ordeztuko dugu, altuera maximoaren 
ekuazioa lor tzeko:

v y = 0=v 0  sin α−gt→ t = v 0  sin α
g

Higidura parabolikoak bi parametro bereizgarri ditu:

 — Altuera maximoa. Higikaria altuera maximora iritsiko da norabide bertikaleko abiadura 
baliogabe tzen den aldiunean (vy = 0 denean).

y = y 0 + x tan α− g
2v 0

2  cos2α
x 2

Jarraian, x osagaiaren higiduraren ekuazioan, denbora aska  tzen badugu, eta aldagai hori y 
osagaiaren ekuazioan ordezten badugu, ibilbidearen ekuazioa lortuko dugu (parabola 
bat da):

!
r = x

!
i + y

!
j

x =v 0x t = (v 0 cosα) t

y = y 0 +v 0y t +
1
2
ay t

2 = y 0 + (v 0  sin α) t − 1
2
gt 2

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

!
v =v x

!
i +v y

!
j

v x =v 0 cosα
v y =v 0  sin α−gt

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
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Galileoren aurkikun tzen aurretik, 
pentsa tzen zen jaurtigai bat  
(kanoi-bala bat, adibidez) lerro 
zuzenean higituko zela emandako 
bulkada amaitu arte, eta, ondoren, 
lerro zuzenean eroriko zela beheran tz. 
Galileok, ordea, aurrerapen handia 
egin zuen, bi higidura horiek konbinatu 
baitzituen; 1688an honela azaldu zuen 
higidura parabolikoa:

«Higidura horizontalean, hasierako 
bulkadaz kanpo beste indarrik ez 
dagoela jo tzen badugu (haizea, 
airearen erresistentzia eta abar 
baztergarri tzat har tzen baditugu), 
abiadura konstantea da […] eta 
objektuak egindako distan tzia 
horizontala igarotako denborarekiko 
propor tzionala da. Higidura 
bertikalean, aldiz, egindako distan-
tzia […] igarotako denboraren 
karratuarekiko propor tzionala da».

Gorako jauzia higidura parabolikoa 
da.

Higidura paraboliko baten abiadura, 
ibilbidearen zenbait puntutan. 
Higidura orotan bezala, abiadura 
ibilbidearekiko uki tzailea da.

 v0 
 v0y

 Y

 X O

α
 y0 

 v0x

 vx

 vy
 v

 vy  v

 vx
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ULERBIDEA. Hegazkinak lurrarekiko (S) duen higidura aireak lurrarekiko duen higiduraren eta hegazki-
nak airearekiko (S ′) duen higiduraren arteko konposizioa da.

DATUAK. 
!
′v = 205 km ⋅h−1

!
j ;
!
v 0 = −50 km ⋅h−1

!
i

EBAZPENA. Hegazkinaren abiadura jakiteko, aireak beha tzailearekiko duen abiaduraren eta hegazkinak 
airearekiko duen abiaduraren arteko batuketa bektoriala egin behar da:

Hegazkin  txiki bat iparralderan tz doa 205 km · h−1-eko abiaduran. Ekialde-mendebalde norabideko h aizea dago, 50 km · h−1-eko abia-
durakoa. Baldin tza horietan, zehaztu zer norabide eta zer abiadura izango dituen hegazkinak, lurrean dagoen beha tzaile batekiko.

ULERBIDEA. Lurretik abia tzen den (y0 = 0) higidura parabolikoa da. Al-
tuera maximoaren balioa badakigu.

DATUAK. ymax = 2,05 m; α = 70°

EBAZPENA. Higidura parabolikoko altuera maximoaren adieraz pena 
erabiliko dugu hasierako abiadura (v0) kalkula tzeko:

Tie Hellebant atletak gorako jauziaren errekorra (2,05 m) lortu zuen Pekingo joko Olinpiar Jokoetan. Demagun 70°-ko angeluarekin egin 
zuela jauzi. Hasierako zer abiadura zuen lurretik goratu zenean?

x =v 0xt =v 0t

y = y 0 −
1
2
gt 2

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

v x =v 0

v y = −gt

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Badago higidura paraboliko berezi bat: jaurtiketa horizontala. Higidura mota horretan, hasie-
rako abiadurak osagai horizontala bakarrik du; hau da, jaurtiketa- angelua zero da. Jaurtiketa 
horizontalaren hasierako baldin tzak hauek dira:

x0 = 0; v0x = v0; ax = 0; y0 ≠ 0; v0y = 0; ay = −g

Beraz, higiduraren eta abiaduraren ekuazioak hauek dira:

xmax =v 0 cosα 2v 0  sin α
g

= v 0
2  sin 2α
g

Adierazpen hori x-ren ekuazioan ordeztuta, irismen maximoa lortuko dugu:

0=v 0  (sin α) t − 1
2
gt 2 → t = 2v 0  sin α

g

Kasu berezi batean, y0 = 0 denean, t-ren adierazpena hauxe da:

EGIAZTAPENA. Kalkulatu dugun abiadura 24 km · h−1-en baliokidea da. Be-
raz, gizakiak lor dezake abiadura horretan jauzi egitea.

v 0 =
2,05−0( )  m·2·9,8 m·s–2

sin2  70º
= 6,7 m ⋅s−1

ymax = y 0 +
v 0

2 sin2  α
2g

→v 0 =
(ymax − y 0) ·2g

sin2  α

)
!
v )= v 0

2 + ′v 2 = 502 +2052  km ⋅h−1 = 2,1·102  km ⋅h−1

Beraz, hegazkina ipar-mendebalde norabidean higi tzen ari da, 90° − 76° = 14°-ko angelua osatuz ipa-
rrarekiko. Abiaduraren modulua hau da:

tan θ= ′v
v 0

=
205 km·h–1

50 km·h–1
= 4,1→θ= 76º

Hala, hegazkinaren abiaduraren norabidea (desplazamendu-norabidea) honako hau da:

!
v =
!
v 0 +
!
′v = (−50

!
i +205

!
j ) km ⋅h−1
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7. ADIBIDEA

 v0 

θ

 v  v ʹ

Jaurtiketa horizontala da mahai ba-
ten gainetik irristatzen den pilota batek 
ertzera heltzean duen abiadura.

Ikusi higidura parabolikoaren simulazio 
bat webgune honetan:

http://links.edebe.com/6693u

ADI

Internet
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37, 42-49

Problema ebatziak
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4. Higidura zirkularra
Higidura zirkularraren adibideak dira erroten hegalen higidura eta noriek duten higidura.

q q   Higidura zirkularrean, higikariaren ibilbidea zirkunferentzia bat da.

Higidura zirkularra plano batean gertatzen denez, x eta y koordenatu kartesiarren bidez azter 
daiteke. Dena den, errazagoa da koordenatu polarren bidez aztertzea.

Puntu batek bi koordenatu polar ditu:

 — Erradioa (R): puntu batetik koordenatu-jatorrira dagoen distantzia.

 — Angelua (ϕ): puntua eta koordenatu-jatorria lotzen dituen segmentuak eta X ardatzaren 
alde positiboak osatzen dutena da. Horregatik, X ardatzerdi positiboa angeluen jatorria dela 
esaten da. SI sisteman, angeluaren unitateari radian (rad) deritzo.

Partikula baten ibilbidea zirkunferentzia bat denean, haren erradioa konstantea da, eta ϕ 
angelua bakarrik aldatzen da; horri esker, kalkuluak errazagoak dira.

Ikus ditzagun orain higidura zirkularraren magnitude batzuk:

 — Ibilitako distantzia. Demagun partikula batek R erradioa duen zirkunferentzia bat egin 
duela. Hala, t0 aldiunean, (R, ϕ0) koordenatuak dituen A puntuan dago; eta Δt-ren 
buruan, berriz, (R, ϕ) koordenatuak dituen B puntuan. Denbora-tarte horretan, biraketa- 
angelua Δϕ = ϕ − ϕ0 da.

Ibilitako distantzia edo luzera A-tik B-ra bitarteko zirkunferentzia-arkua (Δs) da, eta honako 
erlazio hau du lehen deskribatu dugun Δϕ angeluarekin:

Δs = R Δϕ

 — Abiadura angeluarra. Biraketa-angeluaren eta denbora-tartearen arteko zatidura batez 
besteko abiadura angeluarra da: 

B

ABʹ

Bʺ Aʹ
Aʺ

Δϕ ΔsʹΔϕ Δsʺ

Δϕ Δs

Adierazpen hori batez besteko balioekin zein 
aldiuneko balioekin erabil daiteke.

Alboan dagoen irudian ikusten denez, bi puntuk 
denbora-tarte berean angelu bereko baina erradio 
desberdineko ibilbidea egiten badute, haien 
abiadura angeluarra berdina izango da, baina 
abiadura lineal desberdina izango dute.

v = Δs
Δt

= R Δϕ
Δt

= Rω→v = Rω

SI sisteman, bi abiadura horien unitatea radian zati segundo (rad · s−1) da.

Zirkunferentzia-arkuaren luzeraren eta haren angeluaren arteko erlazioa abiapuntu hartuta, 
abiadura linealaren eta abiadura angeluarraren arteko erlazioa ezar daiteke:

ω = lim
Δt→0

Δϕ
Δt

Denbora-tarte txiki-txiki bateko batez besteko abiadura angeluarraren balioa kalkulatzen 
badugu, aldiuneko abiadura angeluarra lortuko dugu:

ωm = Δϕ
Δt

440

A puntuaren koordenatu polarrak.
Abzisa-ardatzaren (X) alde positibotik 
abiatuta, angeluen noranzko positiboa 
erloju-orratzen aurkakoa da.

Y

X

R

ϕ

A(R, ϕ)

O

B

A

ϕ0

Δϕ
ϕ

Δs

Ibilbidearen gainean egindako 
distantzia. Partikula batek 
zirkunferentzia osoa egiten badu, 
luzera eta angelu hauek egin ditu: 

Δs = 2π R; Δϕ = 2π rad. 

Beraz, Δs = R Δϕ.

Radiana da erradioaren luzerako 
zirkuferenzia-arku batek bere barnean 
duen angelu zentrala.

Beheko irudian, ΔS berdin R denean, Δϕ 1 
radian izango da.

ADI
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Δϕ

Δϕ R

AB

vA vA

vB

Δv )Δ
!
r )

R Δt
= )Δ
!
v )

v Δt
→ v
R
= an
v
→

→ an =
v 2

R

Δt-z zati  tzen badugu (kontuan hartu-
t a 

)Δ
!
r )

R
= )Δ
!
v )

v

)Δ
!
r )= R Δϕ; )Δ

!
v )=v Δϕ

HZRUan, R konstantea izanik, abiadura linealaren modulua ere konstantea da, baina haren no-
rabidea aldatu egiten da. Hortaz, ez dago azelerazio tangentzialik, baina bai, ordea, azelerazio 
normala (

!
an ) edo zentripetua, zirkunferentziaren zentrorantz zuzenduta dagoena; azelerazio 

horren eraginez aldatzen da, hain zuzen, abiaduraren norabidea.

Azelerazio normalaren adierazpena lortzeko, elkarrengandik oso gertu dauden A eta B pun  
tuak hartuko ditugu kontuan (ikusi irudian). Hala, Δt → 0 izango da, eta ibilbidearen gainean 
ibilitako distantzia (zirkunferentzia-arkua) desplazamenduaren berdina izango da. Baldintza 
hauek beteko dira:

ω = 2π
T

=  2πf

HZRUak ibilbide zirkularra eta abiadura angeluar konstantea dituenez, higidura periodikoa dela 
esaten da. Izan ere, higidura errepikatu egiten da denboran zehar. Hala bada, bi magnitude 
hauek defini ditzakegu: periodoa eta maiztasuna.

q q   Periodoa (T), batetik, HZRUa duen puntu batek zirkunferentzia osoa egi-
teko behar duen denbora da.  
Maiztasuna (f), bestetik, HZRUa duen puntu batek denbora-unitatean 
egiten duen bira kopurua da.

SI sisteman, periodoaren unitatea segundoa (s) da; eta maiztasunarena, berriz, hertza (Hz); 
1 Hz = 1 s−1.

Periodoa eta maiztasuna honela erlazionatzen dira abiadura angeluarrarekin:

ω =ωm = Δϕ
Δt

= ϕ−ϕ0

Δt
= kte→ϕ =ϕ0 +ωΔt

4.1. Higidura zirkular uniformea (Hzru)
CD bat biraka dabilenean, bertako puntu guztiek angelu bera egiten dute denbora-tarte berdi-
netan; beraz, abiadura angeluarra konstantea da. Horrelakoetan, higidura uniformea dela 
esaten da.

q q   Higidura zirkular uniformean, higikariak ibilbide zirkularra du eta abia-
dura angeluarra konstantea da.

HZRUan, abiadura angeluarra konstantea eta batez besteko abiadura angeluarraren berdina 
dela kontuan hartuta, higiduraren ekuazioa lortuko dugu:

441
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49, 53, 56

Zirkunferentzia batean, 360° eta 2π 
radian baliokideak dira.

Unitate honetan landu ditugun 
higiduren azterketak aplikazio tekniko 
asko ditu, hala nola: balistikan, 
biraketaren bidez espazio-on tzietan 
grabitate artifiziala sor tzeko,  
zirkulazio-istripuak azter tzeko…

 — Aipatu beste aplikazio ba tzuk.

Azelerazio normalak Δ
!
v -ren norabide 

bera du; beraz, zirkunferentziaren 
zentrorantz zuzenduta dago.

Bilatu errepideko istripuen kausa 
nagusiei buruzko informazioa. Zer 
baldin tzatan gerta tzen dira istripuak? 
Zer erlazio dago kausa eta baldin-
tza horien eta zirkulazio-kanpaina 
insituzionalen eta istripu kopurua 
 txikiago tzeko moduen artean?

ADI

ADI

Internet

HZRUa duen puntu batek  
(adibidez, CD bateko puntu batek) 
angelu bereko arkuak egiten ditu 
denbora-tarte berdinetan.

v0 (t = 0 s)

v1v2

v3

v4

R

Δϕ

Δϕ Δϕ

Δϕ
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4.2.  Higidura zirkular uniformeki azeleratua 
(Hzrua)

Hainbat higidura zirkularretan (garbigailua zentrifugatzen hasten denean, adibidez), ω abiadura 
angeluarra ez da konstantea. Horrelakoetan, beste magnitude bat erabiltzen da abiadura-alda-
keta kuantifikatzeko: azelerazio angeluarra.

q q    Azelerazio angeluarra abiadura angeluarraren gehikuntzaren (Δω) eta 
igarotako denbora-tartearen (Δt ) arteko zatidura da.

Abiadura angeluarrarekin egin dugun bezala, batez besteko azelerazio angeluarra (αm ) eta 
aldiuneko azelerazio angeluarra (α) defini ditzakegu:

ULERBIDEA. Danborrak HZRUA du hasierako 2 minutuetan, eta HZRUa, 
berriz, hurrengo 10 minutuetan.

DATUAK. ΔtHZRUA = 2,00 min = 120 s   
ΔtHZRU = 7,00 − 2,00 = 5,00 min = 300 s   
ω = 5,2 rad · s−1; ω = 167,6 rad · s−1

EBAZPENA. Azelerazio angeluarra kalkulatuko dugu:

Garbigailu bat zentrifugatzen hasi da 50 bira · min−1-eko abiaduran, eta 2,00 minutuan uniformeki azeleratu du, 1600 bira · min−1-era arte. 
Abiadura horretan jarraitu du 10 minutuz. Kalkulatu danborraren azelerazio angeluarra. Azelerazio-fasea hasi denetik abiatuta, zenbat 
bira egingo ditu danborrak 7,00 minutuan?

1 bira
min

·
2p rad
1 bira

·
1 min
60 s

=

= 2p

60 
rad⋅s−1 αm = Δω

Δt
; α = lim

Δt→0

Δω
Δt

SI sisteman, bi azelerazio horien unitatea radian zati segundo karratu (rad · s−2) da.

Partikula batek ibilbide zirkularra badu, eta haren abiadura angeluarra modu erregularrean alda-
tzen bada (aldaketa berdina denbora-tarte berdinetan), higidura zirkular uniformeki azeleratua 
duela esango dugu:

q q   Higidura zirkular uniformeki azeleratuan, higikariak ibilbide zirkularra 
du eta azelerazio angeluarra konstantea da.

HZRUAn, abiadura linealaren norabidea ez ezik, haren modulua ere aldatu egiten da. Hala, 
aurreko unitatean ikusi genuenez, azelerazio normalaz gain 

!
at azelerazio tangentziala ere bada-

go. R konstantea denez:

 an =
v 2

R
; v = Rω→ 

Δv
Δt

= R Δω
Δt

→ at = Rα

HZUAn egin dugun bezalaxe, HZRUAko batez besteko azelerazio angeluarraren definiziotik 
abiatuta abiadura angeluarraren ekuazioa lortuko dugu:

α =αm = Δω
Δt

= ω−ω0

Δt
→ω =ω0 +αΔt

Eta baita HZRUAko higiduraren ekuazioa ere:ϕ =ϕ0 +ω0Δt +
1
2
α(Δt )2.

Beraz, 7 minutu horietan guztira honenbeste bira egin du:

1,646 · 103 + 7,99 · 103 = 9,64 · 103 bira

HZRUko lehenengo 5 minutuetan egindako birak:

Δϕ =ϕ−ϕ0 =ωΔt = 167,6 rad⋅ s–1 ⋅300 s  =

= 5,03⋅104  rad = 8,00⋅103  bira

Δϕ =ϕ−ϕ0 =ω0Δt +
1
2
α(Δt )2 = 5,2 rad ⋅ s–1 ⋅120 s +

+ 1
2

1,35 rad ⋅ s–2 ⋅(120 s )2 = 1,034 ⋅104  rad = 1646 bira

Lehenengo 2 minutuetan egindako bira kopurua:

α = ω−ω0

Δt
= (167,6− 5,2) rad⋅s–1

120 s
= 1,35 rad⋅s–2

Batzuetan bira · min–1 (bira minutuko) 
unitatea erabiltzen da abiadura 
angeluarra adierazteko:

ADI

HZRUAko abiadura angeluarraren 
eta higiduraren ekuazioak HZUAkoen 
berdinak dira, a azelerazio linealaren 
ordez, a azelerazio angeluarra jarrita;  
x posizioaren ordez, ϕ angelua, eta  
v abiadura linealaren ordez,  
ω abiadura angeluarra.

Era berean: ω2 =ω0
2 +2α Δϕ

ADI
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50-52, 54, 55, 57

Problema ebatziak

D

Jarraian dagoen applet a erabil deza-
kezu satelite artifizial baten HZRUa eta 
HZRUA simulatzeko: 

http://links.edebe.com/7hf3

Internet
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5.  BiBrazio-higidura harmoniko 
sinplea

Zertan dute antza pendulu baten higidurak eta Ilargiak Lurraren inguruan egiten duen higidurak? 
Eta bihotz-taupadek eta solidoetako atomoen bibrazioek? Nahiz eta gertakizun erabat desber-
dinak izan, horietan guztietan higiduraren magnitudeak (posizioa, abiadura, azelerazioa eta 
azelerazioaren osagaiak) errepikatu egiten dira denbora-tarde jakin bat (periodoa) igarota-
koan. Higidura periodikoak dira:

q q    Higidura periodikoa da denbora-tarte berdina igarotakoan errepika-
tzen den higidura; hots, denbora-tarte jakina pasatu ondoren, higidura-
ren magnitude guztiek balio berberak hartzen dituzte berriro.

Zenbait higidura periodikotan, higitzen den gorputzak joan-etorriko higidura betetzen du 
oreka-posizio baten inguruan. Esate baterako, soka bati lotutako masa batek higidura hori 
egiten du, hasierako posizio bertikaletik aldendu eta aske uzten denean.

q q    Oszilazio-higidura edo bibrazio-higidura da higikari baten oreka- 
posizioaren alde batera eta bestera hedatzen den higidura periodikoa; be-
raz, higidura errepikatu egiten da denbora-tarte berbera igarotakoan.

Definizio horietan oinarrituta uler daiteke zergatik erabiltzen diren aspalditik oszilazio-higidu-
rak erlojuetan denbora neurtzeko.

Izan ere, oszilatzaile terminoa erabiltzen da balio maximo baten eta minimo baten arteko 
bariazio periodikoa duen edozein magnitudetarako (esaterako, eremu elektrikoaren eta 
eremu magnetikoaren oszilazioa uhin elektromagnetikoan). Horrez gain, bibratzaile termi-
noa, normalean, oszilazio mekanikoari dagokio; hau da, gorputz batean edo sistema elasti-
ko batean sorrarazitakoari. Atal honetan, bi terminoak sinonimotzat hartuko ditugu.

Bibrazio-higidurak oso arruntak dira naturan: tinpanoak eta kristalek soinuak eraginda bibra-
tzen dute; kristal-sareko atomoek ere bibratzen dute; zubiek oszilatu egin dezakete haizeak 
eraginda; ahots-kordek bibratzen dute...

Honako hauek dira edozein bibrazio- edo oszilazio-higiduraren ezaugarriak:

 — Oszilazioa edo bibrazioa da periodo batean egindako higidura osoa, hots, hasierako 
egoerarekiko joan-etorriko higidura.

 — Marruskadurarik ezean, bibrazio- edo oszilazio-higidura mugagabeki errepikatuko litzateke, 
ez litzatekeelako galduko energia mekanikorik.

 — Higiduraren periodoak ez dauka oszilazioen anplitudeekiko mendekotasunik.

Bibrazio- edo oszilazio-higiduretan, bereziki inportanteak dira bibrazio-higidura harmoniko 
sinpleak, edo higidura harmoniko sinpleak (HHS). Higidura horiek tipikoak dira gorputz 
elastikoetan eta haien eragileak berreskuratze-indarrak dira; esaterako, malguki baten in-
dar elastikoa.

q q   Bibrazio-higidura harmoniko sinplea bibrazio- edo oszilazio-higi-
dura bat da, eta funtzio harmonikoen bidez, hau da, periodikotasun ja-
kin bat duten funtzio matematikoen bidez (kosinu edo sinu funtzioak, 
esaterako) adieraz daiteke.

HZRUan, periodoa da zirkunferentzia 
osoa ibiltzeko higikariak behar duen 
denbora-tarte osoa.

Uhin batean, periodoa da bibrazio 
osoa betetzeko puntu batek behar 
duen denbora-tartea.

Ariketak eta problemak

58, 59

Ikusi nola bibratzen duen gizakion 
tinpanoak soinu-uhinen eraginpean, 
webgune honetan: 

http://links.edebe.com/mzt7

Internet

 

Soinu-uhina tinpanora heldutakoan, 
tinpanoa bera higitzen hasten da, 
bibrazio- edo oszilazio-higiduran.

Tinpanoa

443
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6. HHS-AREN SARRERA
Demagun malguki bati lotutako masa bat dugula marruskadurarik gabeko gainazal horizontal 
batean. Masa bere oreka-posiziotik (x = 0) aldentzen badugu, oreka-posizioarekiko libreki 
oszilatzen hasiko da, bibrazio-higidura harmonikoan higituz.

6.1.  HIGIDURAREN POSIZIO-EKUAZIOA ETA 
MAGNITUDE BEREIZGARRIAK

x = –A x = 0 x = A

HHS zehatz baten kasuan, A, ω eta ϕ balioak dira higiduraren konstanteak. Osziladore 
beraren kasuan, beste higidura bat aztertzean, balio horietatik aldatzen direnak anplitudea 
eta hasierako fasea dira. Hau da, ω osziladorearen propietate berezi bat da.

f = 1
T

 — Gogoratu T periodoa dela higikariak toki berberetik pasatzeko behar duen denbora- 
tartea, noranzko berean higituz. Hots, periodoa da oszilazio osoa betetzeko behar duen 
denbora-tartea. SI sisteman, segundoa da unitatea.

 — Maiztasuna (f) da segundo bakarrean zenbat oszilazio egiten den; hau da, denbora- 
unitateko egindako oszilazio kopurua da. SI sisteman, hertza (Hz) da unitatea. Periodoarekin, 
T-rekin, daukan lotura honako hau da.

ω = 2π
T

x = A sin (ωt + ϕ)

Azter dezagun adierazpen horretan agertzen diren parametroen esangura fisikoa:

 — x da elongazioa; hots, oreka-posizioaren inguruan bibratzen edo oszilatzen ari den 
partikularen posizioa edozein aldiunetan. SI sisteman, metroa da unitatea.

 — A da oreka-posizioren inguruan bibratzen edo oszilatzen ari den partikularen anplitudea 
edo elongazio maximoa. SI sisteman, metroa da unitatea.

 — (ωt + ϕ) angeluari fase deritzo. Parametro horrek finkatzen du gorputzaren bibrazio-egoera, 
horren bidez elongazioa kalkula baitezakegu, edozein t aldiunetan. SI sisteman, radiana da 
unitatea.

 — ϕ da hasierako fasea edo fase-konstantea. Gorputzaren bibrazio-egoera adierazten du 
denbora neurtzen hasten den unean (t = 0). Horrexegatik esan ohi da bere balioak 
partikularen hasierako posizioarekiko mendekotasuna daukala. SI sisteman, radiana da 
unitatea. 

 — ω da maiztasun angeluarra edo pultsazioa. Zenbat eta azkarrago bibratu gorputzak, 
orduan eta handiagoa du balioa. SI sisteman, rad · s−1 da unitatea. Periodoarekin, T-rekin, 
daukan lotura honako hau da:

Kontuan izan malgukiari lotuta dagoen masan higidura periodiko-
ki errepikatzen dela. Hots, denbora-tarte jakina igarotakoan 
(periodoa), puntu beretik pasatzen da masa, 

!
v  abiadura eta 

!
a  

azelerazio berberekin.

Argi dago, beraz, funtzio matematiko harmonikoa edo periodikoa 
erabilita deskriba dezakegula haren higidura. Orokorrean, HHS 
duen gorputzaren posizioaren ekuazioa edo higiduraren 
ekuazioa hau da:

HHSan higitzen den partikulari 
dagokion elongazioaren adierazpide 
grafikoa, denborarekiko.

HHSan dabilen malgukiari lotuta 
dagoen masa.

x

tT

AA sin ϕ

444
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https://links.edebe.com/ihB

Faktore hauek handiagotu dezakete erreakzio-denbora:

•	adina
•	logura eta nekea
•	alkohola, drogak eta sendagaiak
•	bero itogarria eta digestio astunak
•	arreta falta (sakelako telefonoa, bidaiariekin hitz egitea…)
•	eguraldia: euria, behe-lainoa…

Erreakzio-distantzia = 90 km ⋅h−1 · 
1000 m 

1 km
⎛
⎝

⎞
⎠  · 

1 h 
3600 s

⎛
⎝

⎞
⎠  · 0,5 s = 12,5 m

Erreakzio-distantzia da autoak erreakzio-denboran ibilitako distantzia. Denbora-tarte horre-
tan, autoaren higidura uniformea izango da (gidariak ez ditu oraindik balaztak zapaldu). Adibi-
dez, 90 km · h–1-eko abiaduran dabilen auto baten kasuan, erreakzio-denbora 0,5 s izanik, hau 
izango da erreakzio-distantzia: 

Erreakzio-denbora Balaztatze-denbora

Erreakzio-distantzia Balaztatze-distantzia

Gelditze-distantzia

7. SEGURTASUNA ERREpidEAN
Abiadura da errepideko istripurik larrienetan eraginik handiena duen faktorea. Hiru istriputatik 
batean, abiadura desegokia izaten da, eta istripuaren ondorio larriak nabarmen areagotzen dira 
horren erruz. 

Abiaduraren eta errepideko segurtasunik ezaren arteko erlazioak ezaugarri nagusi hauek ditu. 
Zenbat eta abiadura handiagoan ibili auto bat: 

 — orduan eta distantzia luzeagoa egingo du autoak, gidariak errepidean ikusitako oztopo 
baten aurrean erreakzionatzen duen bitartean.

 — orduan eta aukera txikiagoa izango du gidariak autoaren kontrola berreskuratzeko.

 — orduan eta segurtasun txikiagoarekin hartuko du autoak kurba bat.

 — orduan eta larriagoak izango dira istripuaren ondorioak. Lehenbiziko ondorio larriak 
25 km · h–1-eko abiadurarekin gertatzen dira, segurtasun-uhala jantzi gabe daramaten auto 
bateko bidaiarientzat eta oinezkoentzat. Abiadura 40 km · h–1 denean, segurtasun-uhala jantzita 
daramaten auto bateko bidaiariek ere jasan ditzakete ondorio larriak. 120 km · h–1-eko abiaduran 
gertatzen den aurrez aurreko talka bat, adibidez, 54 metroko altueratik erortzearen parekoa da. 

Errepidean, auto bat gidatzean, bi urratsetan azaldu daiteke autoaren gelditze-prozesua. Lehen-
dabizi, gidariak zerbait ikusten du errepidean (oinezko bat, geldi dagoen beste auto bat, aurreko 
autoaren argia piztea…) eta denbora-tarte bat (erreakzio-denbora) igarotzen da, harik eta 
gidariak balaztak sakatu arte. Ondoren, gidariak balaztak sakatzen ditu, eta beste denbora-tarte 
bat igarotzen da (balaztatze- edo frenatze-denbora) harik eta autoa guztiz gelditu arte. 

Esandakoa kontuan hartuta, ekuazio hau idatz dezakegu: 

Guztiz gelditzeko denbora = Erreakzio-denbora  + Balaztatze-denbora

Ageri denez, bi denbora-tarte horietan, autoak aurrera higitzen jarraituko du eta distantzia jakin 
bat egingo du. Hortaz, antzeko ekuazioa idatz daiteke gelditzeko denboran ibilitako distantzia 
kalkulatzeko: 
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Behe-lainoarekin, nabarmen 
handituko da erreakzio-denbora, 
askoz zailagoa izango baita errepidean 
dagoen edozein oztopo ikustea.

ERREAkzio-dENboRA
https://links.edebe.com/hcDBh

https://links.edebe.com/siyjd

 Internet

 Internet
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7.1. BALAZTATZE-DENBORA ETA DISTANTZIA
Balaztatze-denbora da balaztak zapaltzen direnetik autoa guztiz gelditu arte igarotako denbora. 
Denbora-tarte horretan ibilitako distantziari balaztatze-distantzia (frenatze-distantzia) 
deritzo. Denbora eta distantzia horiek kalkulatzeko, kontuan hartu beharko da higidura uniformeki 
azeleratuta (azelerazio negatiboarekin) izango dela. 

Adibidez, 90 km · h–1-eko abiaduran (33,33 m · s–1) higitzen ari den auto baten frenatze-ahalmena 6 m · s–2 
dela emanda, hauek izango dira erreakzio-denbora eta distantzia, HZUAren ekuazioak aplikatuta: 

v = v 0 + a · t  ⇒ 0 = 33,33 + (–6) · t  ⇒ t = 5,55 s  

e = e 0 + v 0 · t + ½ · a · t 2  ⇒ e = 0 + 33,33 · 5,55 + ½ · (–6) · (5.55)2 ⇒ e = 92,5 m  
Balaztatze-denbora eta distantzia faktore hauen mendekoak dira: 

•	autoaren abiadura
•	autoaren karga
•	autoaren egoera: balaztak, pneumatikoak… 
•	errepidearen egoera: lehorra, bustia…

Beheko irudian ikus daiteke nola aldatzen den auto baten bizkortasuna gelditze-prozesuan. Erreakzio-
denbora 0,5 s izanik, autoaren bizkortasuna konstantea da tarte horretan. Ondoren, gidariak frenatu 
eta bizkortasuna uniformeki txikitzen da zero izan arte. Kasu horretan, autoak distantzia hau egingo du:

Gelditze-distantzia = 14 m · s–1 · 0,5 s + 7 m · s–1 · 2,5 s = 24,5 m

1 4

1 2

1 0

8

6

4

2

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5  t (s)

v (
m

 · 
s–1

)

r = 0,5 s

20 m · s–1-eko bizkortasunarekin gidatzen ari dela, 110 m-ra dagoen 
bide-gurutze bateko semaforoan argi gorria piztu da. Gidariaren 
erreakzio-denbora 0,5 s izanik eta autoak azelerazio konstanteare-
kin frenatzen duela emanda, erantzun galderei:

a) Bide-gurutzetik zer distantziatara dago autoa, gidaria balaztak 
zapaltzen hasten den unean?

b) Zer azelerazio behar du autoak bide-gurutzean gelditzeko?
c) Zenbat denbora igaroko da gidariak argi gorria ikusi duen 

unetik autoa gelditu arte?

ULERBIDEA. Erreakzio-distantzia, balaztatze-distantzia eta gelditze-distan-
tzia kontzeptuak hartu behar dira kontuan ariketa ebazteko. Erreakzio-aldian 
autoaren bizkortasuna ez da aldatzen; balaztatze-distantzian, aldiz, bizkorta-
suna uniformeki gutxitzen da.
DATUAK. Autoaren bizkortasuna = 20 m · s–1; autoaren eta bide-gurutzearen 
arteko distantzia = 110 m; gidariaren erreakzio-denbora = 0,5 s
EBAZPENA
a) erreakzio-distantzia = 20 m · s–1 · 0,5 s = 10 m. Semaforotik 100 m-ra 

egongo da. 

b) v 2 – v 02 = 2 · a · Δx ⇒ 02 – 202 = 2 · a · 100 ⇒ a = –2 m · s–2

c) gelditze-denbora = erreakzio-denbora + frenatze-denbora 
Erreakzio-denbora = 0,5 s (ariketaren datua)
Frenatze-denbora kalkulatzeko, HZUAren ekuazioak aplikatuko ditugu:
v = v 0 + a · t  ⇒ 0 = 20 + (–2)  · t  ⇒ t = 10 s  
Gelditze-denbora = 0,5 + 10 = 10,5 s
EGIAZTAPENA. Ariketa ebazteko, ondo aplikatu dira higiduraren alde ba-
koitzari dagozkion ekuazioak (HZU eta HZUA), eta gelditze-denbora kalkula-
tu da, erreakzio-denbora eta balaztatze-denborak batuz.

ULERBIDEA. Emandako v-t grafikoak aztertu behar dira higidura bakoitzaren 
aldiak bereizteko. Tarte horizontala (v konstantea da) erreakzio-aldiari dagokio eta gi-
dariaren mendekoa da; tarte inklinatua (v zero izan arte txikitzen da) balaztatze-aldiari 
dagokio eta autoaren ezaugarriei lotuta dago.
DATUAK. Emandako v-t grafikoak.
EBAZPENA. Bi autoen gidariek erreakzio-denbora berdina izan dutela ikus 
daiteke grafikoan. Frenatze-denbora, aldiz, askoz txikiagoa da bigarren grafikoan. Hor-
taz, bigarren grafikoa auto berriari dagokiola pentsa daiteke, frenatzeko 
sistema hobea izango duelakoan. 
EGIAZTAPENA. Eskuinaldeko grafikoan askoz denbora laburragoa igaro da auto gel-
ditu arte, eta auto berriari dagokiola baiezta dezakegu horri esker.

Nola bereizi auto berria eta auto zaharra? v-t grafikoak emanda, nola jakin dezakezu zein dagokion auto berri baten gelditzeari eta zein auto 
zahar batenari?
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Polizia-patruila bat 100 km · h−1-eko abiaduran doa bidean, 
eta, irratiz jakinarazi diotenez, lapurreta egiten ari dira in-
dustrialde batean, handik 100 m-ra. Une horretantxe, poli-
ziek bi lagun ikusi dituzte korrika irteten, 4,0 m · s−1-eko 
abiaduran. Zer distantziatara harrapatuko dituzte?

Pilota bat 2 m · s−1-eko abiaduran doa gainazal horizontal ba-
tean barrena eta, 2 m egin ondoren, 5 m luze den arrapala ba-
tean behera jaitsi da, 2 s-an. Kalkulatu: a) pilotaren azelerazioa 
arrapalan behera; b) pilotaren abiadura arrapalaren amaieran; 
c) pilotak zenbat denboran egin duen ibilbide osoa.

ULERBIDEA. Polizien abiadura handiagoa denez, lapurrak harrapatzea 
lortuko dute.
DATUAK. vp = 100 km · h−1 = 27,8 m · s−1; d = 100 m; vl = 4,0 m · s−1

EBAZPENA. Bi higidurak HZUak dira. Koordenatu-jatorritzat polizien posi-
zioa hartuko dugu, eta hasierako denboratzat, berriz, lapurrak irteten ikusi 
dituzten unea.
Saiatu problema zure kabuz ebazten. Horretarako, estali erantzuna eta 
jarraitu argibide hauei. 
Argibideak
1. Idatzi higikari bakoitzaren posizioaren ekuazioa, SI sistemako unitatetan.

2. Poliziek lapurrak atzematen dituztenean, guztiek izango dute posizio 
bera eta denbora-tarte bera igaroko da. Beraz, berdindu bi ekua-
zioak, denboraren balioa kalkulatzeko.

3. Ordeztu denboraren balioa posizioaren ekuazioetako batean, poliziek lapu-
rrak non atzemango dituzten jakiteko.

Erantzuna
1. Poliziak: xp = x0p + vp (t – t0) = 27,8 t

Lapurrak: xl = x0l + vl  (t – t0) = 100 + 4,0 t

2. 27,8 t = 100 + 4,0 t → t = 4,20 s

3. xp = 27,8 t = 27,8 m· s–1 · 4,20 s = 117 m

Beraz, lapurretaren lekutik 17 m-ra atzemango dituzte.

EGIAZTAPENA. Kalkulatu dugun denboraren balioa positiboa da. Beraz, 
balio horrek badu zentzua, eta higikari guztiek topo egin dezaketela esan 
nahi du. Gainera, higiduraren beste ekuazioa erabiltzen badugu, posizioa-
ren balio bera lortuko dugu:

ULERBIDEA. Pilotak bi motatako higidura du: HZUa, gainazal horizonta-
lean, eta HZUA, arrapalan behera. Bi tarte horietan, dimentsio bakarrean 
lan egin dezakegu eta, beraz, bektoreak alde batera utz ditzakegu.

DATUAK. v0 = 2 m · s−1; Δx1 = 2 m; Δx2 = 5 m; Δt2 = 2 s

EBAZPENA

a) HZUAko azelerazioa kalkulatzeko, arrapalaren hasierako abiadura eta 
higiduraren hasierako abiadura berdinak direla joko dugu; izan ere, 
lehenengo tartean v konstantea da:

3. Hegazkin bat lurreratzen hasi da. Lurra ukitu duenean, 
20 m · s−2-ko azelerazioarekin balaztatu du eta 100 m behar 
izan ditu gelditzeko. Kalkulatu: 
a) Hegazkinak zer abiadura izan duen lurra ukitu duenean.
b) Zenbat denbora behar izan duen gelditzeko.

Sol.: a) 63 m · s–1; b) 3,2 s

4. Auto batek 15 km egin ditu 80 km · h−1-eko abiaduran. Ondoren, 
5 km-an zehar abiadura moteldu du 50 km · h−1-era arte, eta 
handik 2,3 s-ra gelditu egin da. Kalkulatu guztizko denbora eta 
zer distantzia egin duen.

Sol.: 16 min; 20 km

1. Txirrindulari bat 40 km · h−1-eko abiadura konstantean sartu da 
helmugara daraman 12 km-ko errepide-tarte zuzenean. Tarte 
berean, beste txirrindulari bat sartu da handik 2 minutura; eta 
bi txirrindulariak batera iritsi dira helmugara. Zer abiadura 
zuen bigarren txirrindulariak?

Sol.: 45 km · h−1

2. Auto bat higitzen ari da, lerro zuzenean. Beheko taulan age-
ri da autoa zer posiziotan dagoen hainbat aldiunetan. a) 
Egiaztatu autoak HZUa duela. b) Egin x-t eta v-t grafikoak. c) 
Idatzi higiduraren ekuazioa.

Sol.: c) x = 5 + 100 t (x km-tan eta t h-tan)

x (km)

t (h)

5

0,00

15

0,10

20

0,15

25

0,20

30

0,25

35

0,30

40

0,35

45

0,40

Ondoren, pilotak bi tarteak zeharkatzeko behar izan dituen denborak 
batuko ditugu:

Δt = Δt1 + Δt2 = 1 s + 2 s = 3 s

EGIAZTAPENA. Kalkulatu ditugun magnitudeen unitateak zuzenak dira. 
Kalkuluak egiteko eta emaitzak adierazteko garaian, zorrotz jokatu behar 
dugu.

Δx1 =v 0 Δt1; Δt1 =
Δx1

v 0
= 2 m

2 m ⋅s–1 = 1 s

b) Pilotak arrapalaren amaieran zer abiadura duen kalkulatzeko, HZUAko 
abiaduraren ekuazioa erabiliko dugu:

v = v0 + a Δt2 = 2 m · s–1 + 0,5 m · s–2 · 2 s = 3 m · s–1

c) Pilotak ibilbide osoa egiteko zenbat denbora behar izan duen kal-
kulatzeko, HZUak zenbat denbora iraun duen kalkulatu beharko dugu:

Δx2 =v 0 Δt2 +
1
2
a  (Δt2)2; a = 2(Δx2 −v 0 Δt2)

(Δt2)2

a = 2(5 m−2 m ⋅ s–1 ·2 s )
(2 s)2 = 0,5 m ⋅s–2

xl = 100 m+ 4,0 m ⋅ s–1 ⋅4,20 s = 117 m

POLIZIAREN JAZARPENA HZU-AREKIN  ARRAPALAN BEHERA JAISTENA B

Problema ebatziak
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Harri bat horizontalean jaurti dute labar baten gorengo pun-
tutik, 15 m · s−1-eko abiaduran. Harria labarraren oinarritik 45 
m-ra jausi da lurrera. Kalkulatu: a) labarraren altuera; b) harria-
ren ibilbideak zer angelu osatu duen horizontalarekin, lurra jo 
duen unean. 

Pausagunean zegoen DVD bat biraka hasi da. Higiduraren 
lehen 4,0 s-etan, DVDaren abiadura angeluarra modu unifor-
mean handitu da, eta 16 bira oso egin ditu. Kalkulatu DVDa ren 
zentrotik 5,0 cm-ra dagoen puntu baten azelerazio bektorea-
ren osagai intrintsekoak, higidura hasi denetik 2,0 s-ra.

ULERBIDEA. Jaurtiketa horizontala da, hasierako abiadurak osagai hori-
zontala soilik du eta.

DATUAK. v0x = 15 m · s−1; v0y = 0; xmax = 45 m; g = 9,8 m · s−2

EBAZPENA. a) Harria lurrera zenbat denboran iritsi den kalkulatuko 
dugu, kontuan hartuta X norabidean 45 m egin dituela abiadura konstan-
tean (HZU):

ULERBIDEA. Higidura zirkularra denez, azelerazio normala du, eta HZ-
RUA denez, baita azelerazio tangentziala ere.

DATUAK. ω0 = 0 rad · s−1; Δt = 4,0 s; Δϕ = 16 bira = 32π rad;  
R = 5,0 cm = 5,0 · 10−2 m

EBAZPENA. Kalkulatuko ditugu: at =αR; an =
v 2

R
=ω2R

Hasteko, DVDaren azelerazio angeluarra kalkulatuko dugu, kontuan hartu-
ta DVDak 16 bira egin dituela 4,0 s-an, eta haren hasierako abiadura an-
geluarra 0 dela.

7. Garbigailu bateko zentrifugatze-fase bakoitzak 4,0 min irau-
ten du. Lehenengo 30 s-etan, danborrak azeleratu egiten du, 
800 bira · min–1-eko abiadura konstantera iritsi arte; azkene-
ko 30 s-etan, berriz, desazeleratu egiten du, gelditu arte. 
Kalkulatu zenbat bira egiten dituen danborrak lau minutu ho-
rietan.

Sol.: 2,8 · 103 bira

8. DVD bat, 12 cm-ko diametroa duena, biraka dabil 
500 bira · min–1-eko abiaduran, eta 3,0 s behar izan ditu geldi-
tzeko. Kalkulatu: a) azelerazio angeluarra; b) gelditu aurretik 
zenbat bira egin duen; c) periferiako puntu baten azelerazio 
normala eta tangentziala t = 0 s denean.

Sol.: a) –17,5 rad · s–2; b) 12,5 bira; c) 164,5 m · s–2; –1,05 m · s–2

5. Harri bat jaurti dute 100 m-ko altuera duen labar batetik. 
Jaurtiketa 40 m · s−1-eko abiaduran egin dute, horizon-
talarekin 30°-ko angelua osatuz. Kalkulatu: a) harriaren abiadura 
itsasora iristen denean; b) irismen maximoa.

Sol.: a) (34,6, –45) m · s−1; b) 229,5 m

6. Eskiatzaile bat 200 m-ko tranpolin batean behera jaitsi da, 
1,5 m · s−2-ko azelerazio konstantearekin. Tranpolinetik airera-
tzean, 20°-ko angelua du horizontalarekiko, eta zorutik 20 
metrora dago. Kalkulatu: a) aireratu den uneko abiadura hori-
zontala; b) irismen maximoa; c) airean zenbat denbora egon 
den.

Sol.: a) 24,5 m · s–1; b) 30,9 m; c) 1,34 s

–62°

v

298°

an =ω
2R = (8,0 π  rad⋅s–1)2 ⋅5,0⋅10−2  m= 32 m ⋅s–2

ω =ω0 +αΔt = 4,0 π  rad⋅s–2 ⋅2,0 s = 8,0 π  rad⋅s–1

at =αR = 4,0π  rad⋅s–2 ⋅5,0⋅10−2  m=

= 20π⋅10−2  m ⋅s–2 = 0,63 m ⋅s–2

ϕ =ϕ0 +ω0Δt +
1
2
α(Δt )2 →Δϕ = 1

2
α(Δt )2 →

→α = 2Δϕ
(Δt )2 =

64 π  rad
16 s2 = 4,0 π  rad· s–2

Hala, azelerazio normalaren modulua hau izango da:

Azelerazio normala kalkulatu aurretik, Δt = 2,0 s-ko abiadura angeluarra 
kalkulatu beharko dugu:

Beraz, azelerazio tangentzialaren modulua hau izango da:

EGIAZTAPENA. Angeluaren balio 
absolutua 45º baino handiagoa da; 
izan ere, abiaduraren y osagaia x 
osagaia baino handiagoa da harriak 
lurra jo duen unean. Angeluaren ikur 
negatiboak adierazten du vy osagaia 
negatiboa dela. Harriak lurra jo 
duen uneko ibilbidearen angelua 
360º − 62º = 298º da.

v x =v 0x = 15 m ⋅s–1

v y = −g Δt = −9,8 m ⋅s–2 ⋅3,0 s = −29 m ⋅s–1

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

tanϕ =
v y
v x

= −29 m ⋅s–1

15 m ⋅s–1
= −1,9; ϕ = arc tan (–1,9)= −62º

y = y 0 −
1
2
g  (Δt )2 → y 0 =

1
2

9,8 m ⋅s–2 ⋅(3,0 s)2 = 44 m

b) Harriak lurra jo duen unean haren ibilbideak zer angelu duen kalkulatze-
ko, une horretako abiaduraren osagaiak kalkulatuko ditugu:

x =v 0x Δt→Δt = x
v 0x

= 45 m
15 m ⋅s–1 = 3,0 s

Denbora-tarte horretan, labarraren altueraren berdina den distantzia egin 
du harriak Y norabidean. HZUA horretan, amaierako posizioa zorua da 
(y = 0 m), eta hasierako posizioa, berriz, labarraren gaina: y0.

 HARRI BAT JAURTITZEA DVD-A BIRAKAC D
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1. HIGIDURA ZUZEN UNIFORMEA (HZU)

 1. Kalkulatu Lurretik Eguzkira bitarteko distantzia. Hartu kontuan 
argiaren abiadura 3,0 · 108 m · s-1 dela eta eguzki-argia 8,0 mi-
nutuan iristen dela Lurrera.

Sol.: 1,4 · 1011 m

 2. Tximista bat erori da behatzaile batengandik 5,25 km-ra. Kontuan 
hartuta soinuaren abiadura 340  m · s−1 dela, eta argiarena 
300 000 km · s−1. Zenbat denborako aldearekin hautemango ditu 
argia eta soinua?

Sol.: 15,4 s

 3. Grafikoan adierazita dauden bi higiduretatik, zeinek du abiadu-
ra handiena? Zergatik?

Sol.: 2,0 m · s−1; 0 m · s−1; −0,5 m · s−1; −1,0 m · s−1

 9. Ikasle batek, etxetik eskolarako bidean, 100 m-ko ibilbide zuze-
na egiten du 4,0 min-an; ondoren, eskuinerantz biratu, eta 
200 m-ko ibilbide zuzena egiten du 8,0 min-an; azkenik, ezkerre-
rantz biratu, eta 50 m-ko ibilbide zuzena egiten du 1,0 min-an. 
Kalkulatu ibilbidearen tarte bakoitzeko abiadura, eta marraztu 
x-t grafikoa.

Sol.: 0,42 m · s−1; 0,42 m · s−1; –0,83 m · s−1

10. Bi auto norabide eta noranzko berean doaz, 6,0 km-ko tarteare-
kin. Lehenengoa 60 km · h−1-eko abiaduran doa, eta bigarrena, 
100 km · h−1-ekoan. Kalkulatu zenbat denboran eta zer kilome-
trotan harrapatuko duen bigarrenak lehena. Adierazi emaitza 
grafiko batean.

Sol.: a) 9,0 min; b) 15 km

11. Abiadura handiko tren bat 12:00etan Madrildik irten da eta 15:00etan 
Bartzelonara iritsi da. Beste bat, berriz, 12:15ean Bar tzelonatik irten 
da eta 15:30ean Madrilera iritsi da. Bi hirien artean 650 km daude 
eta bi trenek abiadura konstantean egin dute ibilbide osoa. Kalku-
latu zer ordutan gurutzatu diren bi trenak.

Sol.: 13:41ean

2.  HIGIDURA ZUZEN UNIFORMEKI 
AZELERATUA (HZUA)

12. Hegazkin bat, pausagunetik abiatua, 360 km · h−1-eko abiaduran ai-
reratu da, 10 m · s−2-ko azelerazioarekin. Kalkulatu: a) zenbat 
denbora behar izan duen aireratzeko; b) zer distantzia egin 
duen aireratu aurretik.

Sol.: a) 10 s; b) 5,0 · 102 m

13. Motorzale bat 180 km · h−1-eko abiaduran doa, eta 2,0 m · s−2-ko 
azelerazio konstantearekin balaztatu du. Kalkulatu: a) zenbat 
denbora behar izan duen gelditzeko; b) zer distantzia egin 
duen gelditu arte.

Sol.: a) 25 s; b) 6,3 · 102 m

14. Marraztu pertsona baten higiduraren v-t grafikoa, kontuan har-
tuta pausagunetik abiatu dela eta, 5 minutuz, haren abiadura 
0,25 m handiagotu dela segundoko.

15. Demagun zuhaitz batetik sagar bat erori dela, 3,0 m-ko altuera-
tik. Kalkulatu sagarra zer abiaduratan eta zenbat denboran iri-
tsi den lurrera.

Sol.: a) 7,7 m · s−1; b) 0,78 s

t (s)

5
10
15
20
25
30
35

5 10 25 30 35 45 50 5515 20 40 60 65 70 75 80 85 90

x (m)

O

 8. Emakume bat paseatzera atera da, egunero legez. Haren x-t gra-
fiko honi erreparatuta, kalkulatu tarte bakoitzeko abiadura.

Sol.: 10 m · s−1; 0 m · s−1; 35 m · s−1; 0 m · s−1; −80 m · s−1

O t (s)

x (m)

20
40
60
80

100
120
140
160
180

2 4 8 12 146 10

 4. Txirrindulari bat lerro zuzenean doa errepide batean barrena; 
8,0  s, 1100 cm · s−1-eko batez besteko abiaduran joan da, eta, 
ondoren, 450 cm · s−1-ekoan, 7,0 s, lehengo noranzko berean. 
Kalkulatu: a) guztizko desplazamendua; b) ibilbide osoko batez 
besteko abiadura.

Sol.:  a) 119,5 m eta  b) 7,75 m · s–1

 5. Ibilgailu bat errepide batean sartu da 90 km · h−1-eko abiaduran, eta 
abiadura horretan jarraitu du 7,0 minutuz. Ondoren, 80 km · h−1-eko 
abiadura-mugaren seinale bat ikusi du, eta berehala txikiagotu 
du abiadura. Helmugara iritsi bitartean (errepidean sartu den le-
kutik 15 km-ra), abiadura horretan jarraitu du. Kalkulatu zenbat 
denbora behar izan duen 15 km-ak egiteko, lerro zuzenean.

Sol.: 10,4 s

 6. Txirrindularitza-itzuli batean, 200 km-ko etapa batean, irabaz-
learen eta bigarren sailkatuaren abiadurak erregistratu dituzte 
abiapuntutik 50 km-ra. Bigarren sailkatua 50 km · h−1-eko abiadura 
konstantean igaro da puntu horretatik eta, 2,0  min geroago, 
etapako garailea igaro da 55  km · h−1-eko abiadura konstan-
tean. Kalkulatu: a) garaileak helmuga zeharkatu duenetik zen-
bat denborara iritsi den bigarrena; b) garailea helmugara iritsi 
denean, zer distantziatara zegoen bigarrena.

Sol.: a) 0,31 h; b) 15,32 km

 7. Erreparatu abiadura handiko tren baten higidura honi, eta kal-
kulatu tarte bakoitzeko abiadura.

0 t (s)

x (m) 1

2
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16. Auto bat 70,0 km · h–1-eko abiaduran doa. Gorri dagoen semaforo 
batetik 80 m-ra, 3,0 m · s–2-ko azelerazioarekin balaztatu du. 
Garaiz geldituko da? Kalkulu-orri batean, adierazi autoak zer 
abiadura eta posizio dituen 0,2 s-tik behin.

17. Gepardo bat ehizan dabil. 50 km · h–1-eko abiaduran eta 
3,0  m · s–2-ko azelerazioarekin doanean, 100 m-ra dagoen 
harrapakina korrika hasi da, 2,0 m · s–2-ko azelerazioarekin. Zer 
distantziatara harrapatuko du gepardoak? Zer abiadura izango 
dute bi animaliek une horretan?

Sol.: gepardoaren hasierako posiziotik 137 m-ra;  
vg = 32 m · s–1; vh = 12 m · s–1

18. Pertsona bat autoan doa 80 km · h–1-eko abiaduran, eta beste 
auto bat aurreratzen hasi da 4,0  m · s–2-ko azelerazioarekin. 
Aurreratu bitartean, 150 m egin ditu. Kalkulatu: a)  zenbat 
denbora behar izan duen autoa aurreratzeko; b) zer abiadura 
duen autoa aurreratu ostean.

Sol.: a) 4,8 s; b) 41 m · s–1

19. Galgo-lasterketa batean, txakur batek 60 km · h–1-eko abiadura 
konstantean egin du lehen itzulia. Helmuga zeharkatu duenean, 
80  km · h–1-eko abiadura konstantean doan erbi bat ikusi du 
2,0  km aurrerago. Une horretantxe, galgoak abiadura 
handiagotu du, 2,0 m · s–2-ko azelerazioarekin. Harrapatuko du 
erbia 5,0 km-ko tarte zuzen batean? Erantzuna baiezkoa bada, 
helmugatik zer distantziatara harrapatuko du?

Sol.: 3,1 · 103 m-ra

20. Tren bat geltokitik irten da 20 km · h–1-eko abiaduran eta, 
5,0 s-z, abiadura handiagotu du 4,0 m · s–2-ko azelerazioarekin. 
Ondoren, abiadura konstantean jarraitu du 10,0  s-z. Azkenik, 
azelerazio konstantearekin balaztatu du eta 2,0 s-an gelditu da. 
Marraztu v-t grafikoa.

21. Erabili esteka honetako aplikazioa, bi higikariren higidura bir-
tualki aztertzeko: 

   http://links.edebe.com/a44t

a) Goiko laukietan, idatzi higikarien azelerazioaren eta hasierako 
posizioaren eta abiaduraren balioak (positiboak, negatiboak edo 
zero izan daitezke). 

b) Egin klik Hasiera botoian, eta bi higikarien a-t, v-t eta x-t grafikoak 
agertuko dira. Beheko laukietan agertuko dira amaierako 
balioak. 

c) Egin klik Reset botoian, eta errepikatu prozesua balio zinetikoak 
aldatuta. Azelerazio-balioak finkatuta bi higikariek topo egitea 
nahi badugu, zer balio-tarteren barnean egon daitezke hasierako 
posizioa eta abiadura? Arrazoitu.

22. Korrikalari amateur bat lasterketa batean atera da, eta marka 
hauek egin ditu:

23. Kamioi bat 100 km · h–1-eko abiaduran doa, % 7ko malda batera 
iritsi den arte. Bide-seinaleen arabera, maldaren lehenengo 
2,0  km-etan abiadura % 30 txikiagotu beharko du. Hurrengo 
3,0  km-etan, abiadura uniformeki txikiagotu beharko du, 
50 km · h–1-era arte. Azkeneko 5,0 km-etan, aldiz, abiadura han-
diagotu egin beharko du, 100 km · h–1-era arte. Kalkulatu tarte 
bakoitzeko azelerazioa, eta marraztu v-t grafikoa.

Sol.: a1 = –0,098 m · s–2;  
a2 = –0,031 m · s–2;  

a3 = 0,058 m · s–2

24. Azpian dagoen v-t grafikotik abiatuta, kalkulatu guztira ibilitako 
distantzia:

Marraztu x-t eta v-t grafikoak.

x (km)

t (s)

0

0

0,5
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1,0
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1,5

361

2,0
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O t (s)
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v (m . s–1)

Sol.: 325 m

25. Plastilinazko pilota bat etxe orratz batetik behera erori da. Kalkula-
tu: a) 3,0 s-an zer distantzia egin duen; b) 150 m egin ondoren zer 
abiadura duen; c) zenbat denbora behar duen 25 m · s–1-eko abia-
dura lortzeko; d) zenbat denbora behar duen 300 m egiteko.

Sol.: a) 44 m; b) 54 m · s–1; c) 2,6 s; d) 7,8 s

26. Zubi batetik behera harri bat jaurti dugu, bertikalean, 8,0 m · s–1-eko 
abiaduran. Harriak 3,0 s behar izan ditu uretara iristeko. Kalku-
latu: a) zer abiadura duen uretara iritsi denean; b) zubiaren 
altuera.

Sol.: a) 37 m · s–1; b) 68 m

27. Txanpon bat 2,0  m · s–1-eko abiaduran jaurti dugu gorantz, 
0,50 m-ko altueratik. Zer abiadura izango du lurra jotzen duenean? 
Zer altuerataraino iritsiko da?

Sol.: –3,7 m · s–1; 0,70 m

28. Haur bat zuhaitz batera igo da eta harri bat erortzen utzi du, 
4,0 m-tik. Une berean, beste haur batek harri bat jaurti du lurre-
tik gorantz, 6,0 m · s–1-eko abiaduran. Lurretik zer distantziatara 
gurutzatuko dira bi harriak?

Sol.: 1,8 m

29. Pertsona batek giltzak erortzen utzi ditu 15 m-ko altueran da-
goen balkoitik. Une berean, giltzak jasoko dituen pertsonak di-
ru-zorro bat jaurti du gorantz, 12 m · s–1-eko abiaduran. Zer 
unetan gurutzatuko dira bi objektuak?

Sol.: 1,25 s

30. Haur bati pilota erori zaio bosgarren solairutik, 15 m-ko altueratik. 
Hirugarren solairuko bizilagunak, 9,0 m-an dagoenak, pilota igaro-
tzen ikusi du. Kalkulatu: a) pilotak zenbat denbora behar izan 
duen lurrera iristeko; b) haren abiadura hirugarren solairutik 
igaro denean.

Sol.: a) 1,75 s; b) 10,8 m · s–1
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31. Ehiztari bat eta haren txakurra 9,0 km-ra dagoen aterperantz 
abiatu dira. Ehiztaria 4,0 km · h–1-eko abiaduran doa, eta txakurra 
8,0 km · h–1-ekoan. Txakurra lehenago iritsi denez, buelta eman 
eta jabearen bila abiatu da. Non egin dute topo? Handik aurrera, 
txakurra joan-etorrian ibili da —aterpera lehenik, eta jabea-
rengana ondoren—, biak aterpera iritsi diren arte. Zer distantzia 
egin du txakurrak guztira?

Sol.: abiapuntutik 6,0 km-ra; 20,8 km

32. Objektu bat erortzen utzi dute 80 m-ko altueratik. Une berean, 
beste objektu bat gorantz jaurti dute zorutik 50 m · s–1-eko abia-
duran. Kalkulatu eta adierazi grafiko batean: a) bi objektuak zer 
unetan gurutzatu diren; b) zer altueratan gurutzatu diren; c) zer 
abiadura duten une horretan; d) bigarren objektua zer posiziotan 
dagoen lehena lurrera iritsi denean; e) bigarren objektua zer 
altuerataraino iritsi den.

Sol.: a) 1,6 s; b) 67,5 m; c) 15,7  m · s–1; 34,3  m · s–1; d) 122 m; e) 127,6 m

33. Karmenek txanpon bat utzi du erortzen putzu batean, eta uraren 
soinua 2,5 s geroago entzun du. Kalkulatu: a) putzuaren sako-
nera; b) txanponaren abiadura uretara iritsi denean. (Datua: 
vsoinua = 340 m · s–1)

Sol.: a) 28,6 m b) –23,7 m · s–1

34. Garabi bat zama jasotzen ari da, 10 m · s–1-eko abiadura konstan-
tean. Zama zorutik 5,0 m-ra dagoenean, kablea hautsi eta zama 
aske gelditu da. Kalkulatu: a) zer altuerataraino igoko den zama; 
b) kablea hautsi denetik zenbat denborara jausiko den zama lurrera. 

Sol.: a) 10 m; b) 2,46 s

3. HIGIDUREN KONPOSIZIOA

35. Auto bat 60 km · h–1-eko abiaduran doa, eta 45 km · h–1-eko abia-
duran doan beste bat aurreratu du. Zer abiadura du lehenen-
goak bigarrenarekiko?

Sol.: 15 km · h–1

36. Lasterketa batean, aldapan behera doa txirrindulari bat, eta 
60 km · h–1-eko abiaduran eragiten die pedalei. Aurrez aurreko 
haizeak 19 km · h–1-eko abiadura du. Zer distantzia egingo du 
txirrindulariak 1150 s-an?

Sol.: 13 km

37. Idatzi bala-gizon baten higiduraren eta abiaduraren ekuazioak, 
kontuan hartuta jaurtiketa 30°-ko angeluarekin egin dutela, ha-
sierako abiadura 6 m · s–1 izan dela eta kanoiaren ahoa 50 cm-ko 
altueran dagoela.

Sol.:

 

!
r = 5,2⋅t ⋅

!
i + (0,5+ 3⋅t – 4,9⋅t 2)⋅

!
j

!
v = 5,2⋅

!
i + (3 – 9,8 ⋅t )⋅

!
j  

38. Pertsona batek 90 s behar izan ditu matxuragatik geldirik da-
goen eskailera mekaniko batean gora igotzeko. Eskailerak, da-
bilenean, 60  s behar ditu ibilbidea egiteko. Kalkulatu zenbat 
denbora beharko lukeen pertsona horrek eskaileran gora oinez 
igotzeko, hura abian dagoela.

Sol.: 36 s

39. Pertsona bat 4 m · s–1-eko abiaduran doa, 3 m · s–1-eko abiadura 
duten eskailera mekanikoetan gora. Beste bat geldirik dago, 
abiadura bera baina kontrako noranzkoa duten eskailera me-
kanikoetan. Bigarren pertsonaren ikuspegitik, zer abiadura du 
lehenengoak?

Sol.: 10 m · s–1

40. Hartz bat 300 m zabaleko ibai bat zeharkatzen ari da, 3,0 m · s–1-eko 
abiaduran, 2,0 m · s–1-eko korrontearekiko perpendikularrean. 
Kalkulatu: a) hartzaren abiadura ibaiertzean kokatutako errefe-
rentzia-sistema batekiko; b) hartzak zenbat denbora beharko 
duen ibaia zeharkatzeko; c) hartzak zer distantzia egingo duen, 
ibaiertzean kokatutako erreferentzia-sistema batekiko.

Sol.: a) 3,6 m · s–1; b) 1,0 · 102 s; c) 3,6 · 102 m

41. Erabili http://links.edebe.com/y8k7th estekako aplikazioa, elkar-
zutak edo norabide berekoak ez diren bi HZUren konposizioa az-
tertzeko. Idatzi zure ondorioak txosten labur batean. 

42. Emakumezkoen xabalina-jaurtiketako munduko errekorra, 72,28 m- 
koa, Barbora Špotáková atletak dauka 2008az geroztik. Jaurtiketa 
45°-ko angeluarekin egin bazuen, kalkulatu: a) jaurtiketa-abiadura; 
b) xabalinak zenbat denbora igaro zuen airean.

Sol.: a) 26,89 m · s–1; b) 3,8 s

43. Bergisel-eko (Innsbruck) eski-tranpolinak 91 m inguruko luzera 
eta 35°-ko malda ditu. Eskiatzaile batek 33 m · s–1-eko abiadura 
horizonta la du tranpolinetik aireratu denean. Haren irismen 
maximoa 50 m izan dadin, zer altueratan egon beharko du tran-
polinaren gailurrak? Zer abiadura izango du eskiatzaileak lu-
rreratzen denean?

Sol.: 63,45 m; (33, –14,9) m · s–1

44. Futbol-partida batean, jokalari batek penalti bat jaurti du. Baloia 
15,0 m · s–1-eko abiaduran irten da penalti-puntutik, horizontala-
rekiko 30°-ko angelua osatuz. Ateak 2,44 m-ko altuera du, eta 
penalti-puntua ateko marratik 11,0 m-ra dago. Sartuko al da 
baloia atean? Ala gainetik igaroko da?

Kalkulu-orri batean, aztertu zer gertatuko litzatekeen abiaduraren 
modulua edo angelua aldatuz gero.

Sol.: 2,84 m (atearen gainetik igaro da)

45. Eskiatzaile bat 50 m-ko luzera duen arrapala batean behera 
jaitsi da 6,7 s-an. Arrapalak 13°-ko angelua osatzen du horizon-
talarekin, eta haren amaiera zoru horizontaletik 14 m-ra dago. 
Eskiatzailea pausagunetik abiatu bada, kalkulatu:

a) Eskiatzailearen abiadura arrapalatik aireratu denean.
b) Zer distantzia horizontal egina izango duen lurrera iritsi denean.

Sol.: a) 14,77 m · s–1; b) 19,86 m

46. Jaurtigai bat bota dute 300 m · s–1-eko abiaduran, horizontalare-
kin 60°-ko angelua eratuz. Kalkulatu: 

a) Jaurtigaiaren abiadura, ibilbidearen punturik altuenean.
b) Abiaduraren eta azelerazioaren arteko angelua, jaurtiketa egin de-

netik 6,0 s-ra.
c) Abiaduraren modulua, jaurtigaia 400 m-ko altueran dagoenean. 

Sol.: a) 1,5 · 102 m · s–1; b) 143,3º; c) 287 m · s–1

Dimentsio bakarreko eta biko higiDura
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47. Beisboleko pilota bat hirugarren basetik jaurti dute eta, 2,0 s-ren 
buruan, 38,7 m-ra dagoen lehenengo basean jaso dute, jaurti 
duten altuera berean. Kalkulatu: a) pilotaren jaurtiketa-abiadura 
eta jaurtiketa-angelua; b) pilotaren ibilbideko punturik altuena, 
jaurtiketa-puntuarekiko neurtua. 

Sol.: a) 21,7 m · s–1; 26,86º; b) 4,89 m

48. Labar batetik harri bat jaurti dute, horizontalarekin 37°-ko ange lua 
osatuz. Labarrak 30,5 m-ko altuera du itsas mailarekiko, eta harria 
labarraren oinarritik 61 m-ra jausi da uretara. Kalkulatu: 

a) Harria zenbat denboraren buruan jausi den itsasora.
b) Harriaren altuera maximoa. 

Sol.: a) 3,95 s; b) 36,38 m

4. HIGIDURA ZIRKULARRA

49. Yo-yo batek 3 s behar ditu jaisteko. Pausagunetik abiatu, eta se-
gundoko hiru bira egin ditu. Kalkulatu: a) abiadura angeluarra; b) 
bira kopurua, 3 s horietan.

Sol.: a) 6 π rad · s–1; b) 9 bira

50. Balaztatze-sistema batek 10 s-an geldiaraz dezake auto bat, ha-
ren gurpilak 300 bira · min–1-eko abiaduran badoaz. Kalkulatu 
gurpilen azelerazio angeluarra.

Sol.: –π rad · s–2

51. Londresen dagoen London Eye noriak 135 m-ko altuera du, eta 
30 min behar ditu bira osoa egiteko. Kalkulatu: a)  udako egun 
batean zenbat bira egiten dituen, 10:00etatik 21:00etara zabalik 
badago; b) bidaiarien azelerazio normala.

Sol.: a) 22 bira; b) 8,2 · 10–4 m · s–2

52. Auto bat 250 m-ko erradioa duen bihurgune batean sartu da, 
60  km · h–1-eko abiaduran. Kalkulatu: a) abiadura angeluarra; 
b) azelerazio normala.

Sol.: a) 6,7 · 10–2 rad · s–1; b) 1,1 m · s–2

53. 2012ko ekainean nazioarteko espazio-estazioa (ISS) lurrazaletik 400 
km-ra zegoen, eta 91 minutuan behin bira bat egiten zuen Lu rraren 
inguruan. Kalkulatu: a) zenbat bira egiten zituen egunean; b) haren 
orbitaren abiadura lineala. (Datua: RL = 6,37 · 103 km)

Sol.: a) 16 bira; b) 7,8 · 103 m · s–1

54. Gurpil bat, 300 bira · min–1-eko abiadura duena, balaztatzen 
hasi da 2,0 rad · s–2-ko azelerazio konstantearekin. Kalkulatu: a) 
zenbat denbora behar duen gelditzeko; b) zenbat bira egingo 
dituen gelditu arte; c) zer distantzia lineal egingo duen gurpila-
ren zentrotik 20 cm-ra dagoen puntu batek. 

Sol.: a) 5,0 π s; b) 39,3 bira; c) 49,4 m

55. Pausagunetik abiatu den disko batek, 15 cm-ko erradioa duenak, 
5 rad · s–1-eko abiadurara arte azeleratu du 1 min-ean, modu uni-
formean. Kalkulatu: a) azelerazio angeluarra; b) periferiako puntu 
baten abiadura lineala, higidura hasi denetik 25 s-ra; c) puntu ho-
rretako azelerazio tangentziala; d) diskoak zenbat bira egin di-
tuen 1 min-ean.

Sol.: a) 0,08 rad · s–2; b) 0,3 m · s–1; c) 0,01 m · s–2; d) 23 bira

56. Lurraren erradioa 6,37 · 103 km da. Kalkulatu ekuatorean geldirik 
dagoen pertsona bat zer abiaduratan ari den higitzen, espazioan 
kokatutako behatzaile batekiko (translazioa kontuan hartu gabe). 
Zein da haren abiadura angeluarra? Eta azelerazio zentripetua?

Sol.: v = 1,67 · 103 km · h–1;  
ω = 6,94 · 10–4 bira · min–1;  

a = 0,0337 m · s–2

57. CD bat, 6,0 cm-ko erradioa duena, biraka ari da. Pausagunetik 
abiatu ondoren, haren abiadura modu konstantean ari da handi-
tzen. Hala, 5,0  s-ren buruan, CDaren kanpoaldeko ertzak 1,3 
m · s–1-eko abiadura du. Idatzi CDaren azelerazio-bektorea.

Sol.: 
!
a = 0,26

!
ut +28

!
un  (m · s–2-tan)

5.  BIBRAZIO-HIGIDURA HARMONIKO SINPLEA

58. Bilatu Interneten eta deskribatu unitate didaktikoan agertu ez diren 
higidura harmoniko sinplearen hiru adibide, gutxienez.

 — Baloratu hauxe: HHSa zuzen tzen duten prin tzipioak oinarrizko he-
ziketa zientifikoaren parte dira.

59. Sailkatu higidura hauek, kontuan hartuta bibrazio-higidurak ala 
higidura periodikoak diren.

a) Gurpil baten kanpoaldeko puntu baten higidura. 
b) Eguzkiaren inguruko Lurraren translazioa.
c) Makina baten pistoia. 
d) Erloju baten pendulua.
e) Gitarra baten sokaren higidura, soka pultsatutakoan.

6. HHS-AREN SARRERA

60. x = 5 cos (10t + π/2) ekuazioak adierazten du, SI sistemako unita-
tetan, partikula baten higidura harmoniko sinplea. Adierazi grafi-
koki higidura hori, bai eta horren anplitude bikoitzekoa eta maizta-
sun erdikoa den beste higidura harmoniko sinple bat ere.

61. Partikula baten higidura-ekuazioa honako hau da: x =  10−2 sin  
(8πt + π/6), SI sistemako unitatetan, adierazita. Kalkulatu zenbat 
denbora behar duen hirugarren aldiz oreka-puntutik igarotzeko.

Sol.: 0,35 s

62. Demagun zorte oneko katu japoniar baten hankaren higidura 
HHStzat har daitekeela, eta abiadura-ekuazio hau duela: 
v = −1,2  sin  (3,0t + π/4), SIko unitatetan. Lortu maiztasuna eta 
periodoa. 

Sol.: f = 0,48 Hz; T = 2,1 s

63. Irudiko grafikoak adierazten du jatorriaren inguruan HHSarekin 
oszilatzen dabilen partikula baten posizioa, denboraren fun-
tzioan. Lortu higiduraren posizio-ekuazioa.

Sol.: x = 2 · 10−2 sin (πt + 7π/6)

x (m)
2 · 10–2

t (s)
5/6 17/6

–2 · 10–2

–10–2

452
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a) Egin dagokion v/t grafikoa.

b) Azaldu grafikoaren itxura eta esan zer higidura mota izan duen 
ibilgailuak.

c) Kalkulatu zer distantzia egin duen ibilgailuak argi gorria piztu 
denetik guztiz gelditu arte.

Sol.: c) 30 m

SINTESIA

68. Romeo ibai baten ertzean dago, eta, haren parean, beste 
ibaiertzean, Julieta dago dorre bateko leihotik begira. Romeo ibaia 
perpendikularki zeharkatzen hasi da, piraguaz, 3,0 km · h–1-eko 
abiaduran; baina beste ibaiertzera iritsi denean, dorretik 600 m-ra 
dago. Romeo arraunean ari zen bitartean, Julietak domina bat utzi 
du leihoko erlaitzetik behera biraka erortzen, 2,0 m-ko altueratik, 
bere maiteak har dezan. Erortzen hasi denetik 0,50 s-ra, domina 
dorrearen fatxadatik 0,20 m-ra dago. Kalkulatu:

a) Uraren abiadura, kontuan hartuta ibaiak 200 m-ko zabalera duela.

b) Dominaren abiadura, erlaitzetik behera erori denean.

c) Dominaren eta dorrearen oinarriaren arteko distantzia, domina 
lurrera iritsi denean.

d) Dominaren altuera, erortzen hasi denetik 0,50 s-ra.

Sol.: a) 9 km · h–1; b) 0,40 m · s–1; c) 0,26 m; d) 0,78 m

69. Osatu talde txikiak, eta ikusi esteka honetan dagoen saiakuntza: 

   http://links.edebe.com/44w 

a) Diseinatu antzeko saiakuntza bat metodo zientifikoa aplikatuz, 
eta nabarmendu, haren bidez, objektu batek denbora bera behar 
duela lurrera iristeko, jaurtiketa horizontalean zein erorketa as-
kean.

b) Gauzatu saiakuntza modu autonomoan.

c) Idatzi ondorioak, eta adierazi zer erlazio duen emaitzak gainezar-
pen-printzipioarekin.

70. Sartu http://links.edebe.com/kwr estekan, eta ikusi zer erlazio 
dagoen koordenatu polarren eta koordenatu kartesiarren 
artean. Hausnartu: a) zer abantaila dituzte koordenatu 
polarrek? b) bi dimentsioko higidurak aztertzen direnean, hobe 
da beti koordenatu polarrak erabiltzea? c) eta dimentsio 
bakarreko higidurak aztertzen direnean? 

 — Antolatu mahai-inguru bat, eta, adibide zehatzetan oinarrituta, 
eztabaidatu kasu bakoitzean zer koordenatu mota erabiltzea ko-
meni den.

64. Josteko makina baten orratzaren higidura HHStzat har daiteke. 
Orratzaren desplazamendu bertikal osoa 8 mm bada eta 
20 puntada egiten baditu 10 segundoan. Idatzi orratzaren higi-
dura-ekuazioa. Hasierako aldiunean, orratza ibilbidearen mu-
turretako batean dago.

Sol.: x = 4 · 10−3 sin (4πt + π/2)

65. HHS baten ekuazioa honako hau da: x = A sin (ωt + ϕ), eta 
hasierako baldintzak, x = x0 eta v = v0. Lortu A eta ϕ konstanteak, 
ω pultsazio jakin baterako.

Sol.: A = x0
2 + v 0

2

ω2 ; ϕ = arctg
ω  x0

v 0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

7. SEGURTASUNA ERREPIDEAN
66. Gidari batek, errepidean doala, semaforo baten argia gorrira 

 aldatzen ikusi du. Orduan, balaztak sakatu ditu autoa gelditzeko. 
Prozesu horretan, gelditze-distantzia kalkulatzeko, erreakzio-
distantzia eta balaztatze-distantzia batu behar ditugu. 

a) Lotu kontzeptuak eta definizioak. 

67. Errepide horizontal batean, 15,0 m · s–1-eko bizkortasunarekin 
higitzen ari da ibilgailu bat. Une horretan, semaforo baten argia 
gorrira aldatu da, eta gidariak balazta zapaldu du, argi gorria piztu 
eta 0,5 s geroago. Taulan ikus dezakegu nola aldatu den 
ibilgailuaren bizkortasuna semaforoaren argi gorria piztu den 
unetik aurrera.

0.0

15.0

0.5

15.0

1.0

12.5

1.5

10.0

2.0

7.5

2.5

5.0

3.0

2.5

3.5

0.0

Denbora (s)

Bizkortasuna (m · s–1)

c) Nola aldatuko da autoaren gelditze-distantzia gidaria sakelako 
telefonoarekin hitz egiten ari bada? Kasu horretan, zer itxura 
izango luke goiko grafikoak? 

Sol.: b) 0,8 s; –2,22 m · s–2; –1,82 m · s–2; 20,8 m 

 

7
8

6

5

4

3

1

2

0
0 1 2 3 4 5

t  (s)

 v
 (m

·s
–1

)

6

b) Grafikoan ikus dezakegu nola aldatu den autoaren bizkortasuna 
gidariak argi gorria ikusi duenetik autoa guztiz gelditu arte. 
Aztertu grafikoa arretaz, eta kalkulatu. 

•	gidariaren erreakzio-denbora

•	balaztatze- eta gelditze-prozesuen azelerazioak

•	autoak guztiz gelditu arte egindako distantzia

Kontzeptuak Definizioak

A.  autoak egindako distantzia, gidariak 
balaztak sakatzen dituenetik autoa 
guztiz gelditu arte

B.  autoak egindako distantzia, gidariak 
argi gorria ikusten duenetik autoa 
guztiz gelditu arte

C.  autoak egindako distantzia, gidariak 
argi gorria ikusten duenetik balaztak 
sakatu arte

3. erreakzio-distantzia

2. balaztatze-distantzia

1. gelditze-distantzia

Dimentsio bakarreko eta biko higiDura
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Ebaluazioa

454

4. A eta B higikarien posizioa-denbora grafikoak ikus dizake-
gu irudi honetan. 

20

10

0

−10

−20

2,0 4,0 6,0 8,0
t (s)

Po
si

zio
a 

(m
)

a) Zer balio du higiduraren anplitudeak?

b) Zer balio du higiduraren periodoak?

c) Nola jakin dezakezu higiduraren bizkortasuna t = 2,0 s unean?

d) Idatzi higiduraren posizio-ekuazioa (hasierako fasea 0 rad 
izanik).

6. Higidura zirkular uniformean, zer adierazi nahi du uniforme 
terminoak? Eman higidura zirkular uniformearen zenbait 
adibide. Nola izan dezake auto batek bizkortasun konstan-
tea eta aldi berean azeleratzen egon?

a) Bizkortasun bera al dute bi higikariek aldiuneren batean?

b) Zein higikarik dauka azeleraziorik handiena?

c) Zer aldiunetan gurutzatzen ari dira bi higikariak? Zein higikari 
aurreratzen ari da bestea? 

d) Zein higikarik dauka aldiuneko bizkortasunik handiena?

e) Zein higikarik dauka batez besteko bizkortasunik handiena? 

5. Higidura harmoniko sinplea deskribatzen ari den objektu 
baten posizioa-denbora grafikoa ikus dezakezu beheko iru-
dian. Aztertu grafikoa arretaz eta erantzun galdera hauei:

Ax

tO

B

  

  v = 95 km · h–1

v = 75 km · h–1

1,10 km

 
95 km · h–1

 
95 km · h–1

v =v =
8,5 km

a) Zenbat denbora beharko du autoak trena guztiz aurrera-
tzeko? Denbora horretan, zer distantzia egingo du autoak?

b) Egin autoaren eta trenaren x-t eta v-t grafikoak, eta baiezta-
tu aurreko ataleko emaitzak.

c) Egin aurreko bi atalak berriz, autoa eta trena kontrako no-
ranzkoetan higitzen ari direla emanda.

3. Hegazkin txikiek erabiliko duten aireportu txiki bat disei-
natu behar duzu. Hegazkin mota horrek 27,8 m  · s–1-eko 
bizkortasuna (100 km · h–1) lortu behar du, gutxienez, aire-
ratu aurretik, eta 2,00 m · s–2-ko azelerazioarekin higi daite-
ke. Pista 150 m luze bada, nahikoa izango da hegazkinak 
aireratzeko? Ezezkoan, zer luzera izan beharko du, gutxie-
nez, pistak? 

b) Egin bi trenen posizioa-denbora eta bizkortasuna-denbora 
grafikoak, eta baieztatu aurreko ataleko emaitza.

c) Ezkerraldeko trenaren gidariaren erreferentzia-sisteman, 
zer bizkortasun izango du eskuinaldeko trenak?

d) Adierazi bi trenen abiadurak emandako bi erreferentzia- 
sistemetan.

e) Inertzialak al dira aipatutako bi erreferentzia-sistemak? 

2. Aztertu arretaz irudiko egoera, eta egin kalkulu hauek: 

1. Irudiko bi trenak elkarrengana hurbiltzen ari dira trenbi-
de paraleloetan. Tren bakoitzak 95 km · h–1-eko bizkorta-
suna dauka, lurzoruan geldi dagoen behatzaile baten 
erreferentzia-sisteman.

a) Hasierako aldiunean bien arteko distantzia 8,5 km bada, 
zenbat denbora igaro da harik eta gurutzatzen hasi arte?
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Dimentsio bakarreko eta biko higiDura

7. Egindako ikerketek frogatu dutenez, alkoholik edan ez 
duen gidari baten erreakzio-denbora 0,8 da, gutxi 
gorabehera. Beheko grafikoan ikus dezakegu nola 
aldatzen den balio hori edandako alkohol kantitatearekin 
(grafikoan, edandako garagardo kopurua adierazi da). 
Grafikoan emandako datuen laguntzarekin, osatu beheko 
taulako hutsuneak eta baliatu datu horiek erreakzio- 
distantzia zehazteko autoaren bizkortasunaren arabera. 
Grafiko batean jaso ditzakezu emaitza horiek. 

3,2 m

viIbaiaren 
korrontea

0,60 m · s–1

a) Zenbat denbora emango du umeak airean?
b) Horizontalean neurtuta, zer distantzia egingo du umeak?
c) Zer abiadura izango du umeak uretan sartzean?

11. Beheko irudian umea txirristaren gainean irristatzen ari da 
eta 4,2 m ∙ s–1-eko bizkortasunarekin heldu da txirristaren 
amaierako puntura. Ondoren, airean ibiliko da, harik eta 
3,2 m beherago dagoen igerilekuko uretara heldu arte. 

t t t

axaxax

A B C

Azelerazioa-denbora

t t t

1 2

vxvx vx

3

9. Autopistan gauez 20 m ∙ s–1-eko bizkortasunarekin higitzen ari 
den auto bateko gidariak orein bat ikusi du autoaren aurrean, 
35 m-ko distantziara. Gidariaren erreakzio-denbora 0,50 s da, 
eta autoak lor dezakeen gehienezko dezelerazioa 5 m ∙ s–2 da. 

a) Zer distantziatara dago oreina gidaria frenatzen hasten den 
unean?

b) Lortuko al du gidariak autoa gelditzea oreina harrapatu aurretik?
c) Gehienez, zer abiadura eduki zezakeen autoak oreina ez 

harrapatzeko?

10. Lotu abiadura-denbora grafiko bakoitza dagokion azelera-
zioa-denbora grafikoarekin.

Abiadura-denbora

a) baltsaren abiadura

b) baltsak beste ertzera heltzeko beharko duen denbora

c) beste ertzeko zer puntutara helduko den baltsa 

8. Irudiko mutilak ibaia zeharkatu nahi du bere baltsarekin. 
Ibaiko ur-korrontearen bizkortasuna 1,70 m ∙ s–1 izanik, 
kalkulatu:

Bizkortasuna
Erreakzio-distantzia

Alkoholik ez 4 botila 5 botila

17 m/s (60 km ∙ h–1)

25 m/s (90 km ∙ h–1)

33 m/s (120 km ∙ h–1)

Erreakzio-distantzia

5 botila4 botilaAlkoholik ez
Bizkortasuna

17 m/s (60 km ∙ h–1)

25 m/s (90 km ∙ h–1)

33 m/s (120 km ∙ h–1)

2,0

1,0

0 1 2 3 4

Er
re

ak
zio

-d
en

bo
ra

 (s
)

3,0

5
Garagardo kopurua
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Higidura periodikoa esperimentalki aztertzea

 2. taula 

a) Zein izan dira esperimentu bakoitzeko aldagai askea 
eta mendeko aldagaia?

d) Zer ondorio atera ditzakezu taulako datuak ikusita? 

4. Sintesia. Azter itzazu aurreko jarduerak eta adierazi 
penduluaren higiduraren ezaugarri nagusiak. Zer higidura 
mota da penduluarena? Zer lotura du higidura harmoniko 
sinplearekin? Nola baliatu da metodo zientifikoa landu-
tako jarduera esperimentaletan? 

3. Ikasleak beste bi ikerketa egin ditu penduluaren higidura 
aztertzeko. Bigarren ikerketan, bere horretan utzi ditu 
penduluaren luzera eta askatze-angelua (1. taula); hiru-
garren ikerketan, pendulua ren luzera eta masa utzi ditu 
aldatu gabe (2. taula).

Periodoa (s)

Periodoa (s)

Hamar oszilazio 
egiteko denbora (s)

Hamar oszilazio 
egiteko denbora (s)

Masa (g)Saioa

2,00

2,03

2,01

2,00

2,02

2,04

2,02

2,00

2,03

2,01

20,0

20,3

20,1

20,0

20,2

20,4

20,2

20,0

20,3

20,1

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Saioa Angelua (°)

 1. taula

1. Penduluaren oszilazio-higidura aztertzeko, irudiko mun-
taketa esperimentala prestatu du ikasle batek; bertan, 
pendulua Y puntutik eskegita dago, eta A-tik B-ra oszi-
latzen du, Z erdiko puntutik pasatzen dela. Beheko grafi-
koan ikus dezakegu nola aldatzen den penduluaren mutu-
rrean dagoen bolaren posizioa denboraren arabera. 
Grafikoaren laguntzarekin, kalkulatu higiduraren anplitu-
dea eta periodoa.

10

8

6

4

2

0

–2

–4

–6

–8

–10

2 4 6 8 t (s)
x (cm)

Pendulua

 Askatze-angelua Penduluaren
muturra

 Kronometroa

 A

 B

 C

 x

 Y

2. Penduluaren periodoaren eta luzeraren artean zer erlazio 
dagoen jakiteko, ikerketa bat egin du ikasle batek. Iker-
ketan, ikasleak bere horretan utzi ditu penduluaren masa 
eta hasierako askatze-angelua. Taulan ikus ditzakegu es-
perimentuaren emaitzak.

a) Azaldu ikasleak zergatik aztertu dituen hamar oszila-
zio oso, oszilazio bakar bat aztertu beharrean. 

b) Deskribatu zer urrats egin behar izan dituen ikasleak 
taulako datuak lortzeko.

c) Zein izan dira esperimentuko aldagai askea eta men-
deko aldagaia?

d) Zer ondorio atera ditzakezu taulako datuak ikusita? 

Saioa
Penduluaren 
luzera (m)

Hamar oszilazio 
egiteko denbora (s)

Periodoa (s)

0,92

1,28

1,50

1,80

2,00

 9,2

12,8

15,0

18,0

20,0

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1

2

3

4

5

Pendulua da denbora neurtzeko erabil daitezkeen gailuetako bat. 
Zenbait erlojuk pendulu baten oszilazio-higidura baliatzen dute 
denbora egoki emateko.

STEAM konpetentzia
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1. Jaurtiketa horizontala higidura konposatuaren adibidea 
da. Zer adierazi nahi du horrek?

2. Jaurtiketa horizontalean, zer erlazio dago higidura 
horizontalaren eta bertikalaren artean?  Deskriba itzazu 
bi higidura horien ezaugarriak. 

3. Diseinatu prozedura esperimentala jaurtiketa 
horizontala aztertzeko. Laguntza gisa, beheko irudia 
balia dezakezu. 

4. Idatzi esperimentua egiteko jarraitu beharreko urrats 
guztiak, argi eta garbi zehaztuta. 

5. Diseinatu taula bat esperimentuaren emaitzak jasotze-
ko. 

6. Erantzun esperimentuari buruzko galdera hauei: 

a) Zein izango da esperimentuaren aldagai askea, hau 
da, zer aldatuko duzu saio bakoitzean?

b) Zein izango da esperimentuaren mendeko aldagaia, 
hau da, zer neurtuko duzu saio bakoitzean? 

c) Saio bakoitzean, nola kalkulatuko duzu hasierako 
abiadura? 

d) Saio bakoitzean, nola kalkulatuko duzu zer distantzia 
(horizontalean neurtuta) egin duen bolak? 

e) Nolakoa izango da saio bakoitzean zorura heldu arte 
bolak beharko duen denbora? Nola jakin dezakezu? 

f) Zer egin dezakezu hasierako abiadura horizontala 
handitzeko? 

7. Zer ondorio atera ditzakezu datu esperimentalak aztertu 
ondoren? 

8. Nola adierazten da higidura konposatua beheko irudian? 
Zein dira higidura sinpleak eta zein da ondoriozko higidura 
konposatua? Aldapa mekanikoaren luzera 20 m izanik, zer 
denbora beharko du neskak aldapa jaisteko? Eta geldi 
egongo balitz? Zer abiaduratan higitu beharko luke neskak 
aldaparen leku berean egoteko? 

a) Higidura konposatua dela-eta, zer adierazten du ma-
rrazki bakoitzak? 

b) Arraunlariak eragindako bizkortasuna 4 m · s–1 izanik, 
zer denbora beharko du txalupak ibaia zeharkatzeko?

c) Beste ertzeko zer lekutara helduko da? 

Datuak: ibaiaren zabalera = 50 m; ur-korrontearen bizkor-
tasuna = 2 m · s–1

9. Aztertu beheko irudietako informazioa eta erantzun 
galderei.

A B C

Zeregina

Egindako lanaren berri emateko, txosten bat prestatuko 
duzu; bertan, zure ikerketaren emaitzak txosten batean 
jasoko dituzu eta ikastalde osoari aurkeztuko dizkiozu. 
Txostenean, termino egokiak erabiliko dituzu higidura 
konposatuaren eta ikerketa-prozesuaren ezaugarriak 
adierazteko. Txostenaren formatua zeuk aukeratuko 
duzu. Txosten idatzia, horma-irudia edo ahozko 
aurkezpena izan daiteke. 
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A B C
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A B C
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v0y
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 STEAM erronka

o

H
V

h

d

d

 v1 = 12 m · s–1

 v2 = 2 m · s–1

Higidura konposatuak eguneroko bizimoduan

Eguneroko bizimoduan gertatzen diren higidura gehienak higidura konposatuak dira, hau da, bi higidura sinpleren edo gehia-
goren arteko konbinazioak dira. Higidura konposatuak aztertzeko, Galileoren gainezarpen-printzipioa aplikatzen da. Nola 
frogatu dezakezu printzipio hori modu esperimentalean? Zer prozedura esperimental balia dezakegu? Galdera horiei erantzu-
teko, esperimentu bat diseinatu eta egin egingo duzu, eta eguneroko zenbait higidura konposatu aztertuko dituzu. 
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Fisika eta Kimika 1
BATXILERGOA

GIDA DIDAKTIKOA

Irakaslearen materiala
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Gaitasun pertsonal, zientifiko eta sozial berriak garatzeko premiari 
erantzutea.

Zientzian eguneratuta egoteko beharrari erantzutea. Izan ere, 
Informazioaren eta Ezagutzaren Gizartean erabat murgilduta 
gaude.

Ikaskuntza testuinguruan jartzea, ikasleek zentzu handiagoa 
hartzeko eta esanguratsuagoa eta funtzionalagoa izateko.

Hezkuntzako teknologien aurrerapenei erantzutea. Gizarte   
hiperkonektatuan nabigatzea (ingurune digitalean heztea).

Batxilergorako lege berria, curriculum berria, ezartzea.

ZERGATIK?   Beharrezkoa da?   Zein da helburua?

GILTZAREN PROIEKTU EDITORIAL               BERRIA BATXILERGORAKO
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3.
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5.
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Lan egiteko proposamen berrien bidez: 
—   Ikertu, aztertu, arrazoitu... eta jakin-min intelektuala piztu.
—  Pentsatzeko eta ereduak eraikitzeko estrategiak garatu.
—  Komunikatzeko gaitasuna eta izaera kritikoa sustatu.
— Bakarka eta taldean lan egin.

Edukiak eta jakingaiak berrikusita, gaurkotuta eta egokituta. Iritzi kritikoa eta  
zorroztasun zientifikoa aplikatzea.

«Ikasegoeren» bidez. Ikasegoerek ikaslea testuinguruan jarri, eta ikaskuntza 
dinamizatzen dute. Ikasleei plazer intelektuala eta bizitzan zehar ikasten 
jarraitzearen balioa aurkitzen laguntzea.

Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) balioei eta konpromisoei lotuta heziz. 

Ikastetxeko hezkuntza-praktika guztiak kudeatzeko plataforma baten bidez   
(Edukiak, Komunikazioa, Hibridazioa, Ebaluazioa…).

Programazio berriekin, Curriculumerako beste proiektu batekin...

NOLA?   Giltzaren Proiektuaren oinarriak

GILTZAREN PROIEKTU EDITORIAL               BERRIA BATXILERGORAKO
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38

1, 2, 3… filmatzen!

JARRAIBIDEAK ETA SOLUZIOAK

4 #

1. urratsa. Begiratu
Bi dimentsioko mugimendu bat ikasteko eta, aldi berean, esperi-
mentatzeko, ikasleek ziurrenik akziozko pelikularen batean ikusi 
duten egoera bat planteatuko da: jauzi akrobatikoa. Metodo zienti-
fikoa ere sartu nahi da jokoan, material eta tresna asko behar ez 
dituen esperimentu batekin.

2. urratsa. Formulatu hipotesia
Planteamendu oso irekia egin da, ikasleek beren hipotesia formu-
latzeko; hau da, pentsatu behar dute aldagaietako zeinek izan de-
zakeen eraginik auto edo motor baten hegaldiaren irismenean. 
Galderak hainbat aukeratara bideratuko dira: arrapalaren irteerako 
abiadura, arrapalaren irteera-angelua edo autoaren masa. Masa 
aukeratzeak hipotesia faltsua dela ondorioztatzera eraman beharko 
lituzke, eta horrekin ere ikasiko dute.

3. urratsa. Esperimentatu
Proposamena da zirkuitu bat eraikitzea eskura dituzten materiale-
kin. Karpetak, zur arinak edo are jostailu zahar bat balia ditzakete. 
Kotxetxorik eduki ezean, erabil litezke tenis-pilotak edo beirazko 
edo metalezko kanikak. Baliagarria izan daiteke, orobat, zinta me-
trikoa lurrean zabaltzea, irismena errazago irakurtzeko.

Esperimentuaren diseinuan independentetzat jotzen den aldagaia-
ren arabera:

 — Irteerako abiadura aldatzeko, autoaren abiatze-garaiera alda-
tuko da.

 — Irteera-angelua aldatzeko, bigarren arrapalaren inklinazioa al-
datuko da. Kasu horretan, konstante mantendu behar da biga-
rren planoaren altuera, abiadura ere konstantea izan dadin. 
Hori horrela, angelua aldatuko dugu, irteera-planoa laburrago 
edo luzeago eginez.

Kasu guztietan egokiena zera da, jauziaren irismena mendeko al-
dagai gisa neurtzea. Mahai baten gainetik jaurtitzea gomendatzen 
da, tiro parabolikoa luzeagoa eta neurtzeko errazagoa izan dadin. 
Mugikor batekin kamera geldoan grabatzea iradokitzen da, bideoa 
nahiko ikusgarria eta harrigarria izaten baita ikasleentzat. Bideoari 
esker, erraz neur dezakegu jauziaren irismena, baita gehieneko al-
tuera ere, bitxikeria gisa.

Beste aukera bat izango litzateke abiadura normalean grabatzea 
eszena, eta bideoa Tracker erremintarekin aztertzea. Kode irekiko 
bideoak aztertzeko programa bat da Tracker, eta, hari esker, gure 
bideoa sartu eta mugimenduari buruzko informazio guztia atera 
dezakegu, baita mugimenduaren ekuazioak ere.

4. urratsa. Atera ondorioak
Abiapuntuko hipotesiaren arabera, ikasleek esperimentalki ondorio 
hauek ateratzea lortu nahi da:

 — Zuzeneko proportzionaltasuna ageri da irismenaren eta abiadu-
raren artean.

 — Jaurtiketaren angelua loturik dago irismenarekin, baina propor-
tzionaltasuna ez da zuzena (funtzio trigonometrikoa dela ikusiko 
dute ekuazio orokorrean).

 — Irismena ez dago masaren mende.

Ikaskuntza-egoera hori abiapuntu gisa baliatu daiteke tiro parabo-
likoaren ekuazioak ulertzeko eta lantzeko.

 
5. urratsa. Komunikatu
Ikasleek dibulgazio-bideoa egin aurretik, irakasleak zer ezaugarri 
izan behar dituen azalduko du, eta adibideren bat ere jarriko du 
(adibide bikainak dira YouTubeko Date un Voltio edo Quantum 
Fracture kanalak). Ikasleei kamera geldoan grabatutako bideoren 
bat erabiltzea proposa diezaiekegu. Off ahots batekin edo azpititu-
luak editatuz, ekin diezaiokete tiro parabolikoaren ezaugarriak 
azaltzen dituen sarrera bat egiteari. Iradokitzen dugu gainjarrita 
agertzea neurtu dituzten magnitudeak (jaurtiketaren angelua, ha-
sierako abiadura, gehieneko altuera eta irismena), horiek nola kal-
kulatu dituzten labur-labur azalduz. 

Gelan landu ondoren, mugimendua deskribatzen duten ekuazioak 
ere idatz ditzakete. Bideoak ez luke iraun behar bizpahiru minutu 
baino gehiago.

 
Gorako jauzia!

 1. Galderen helburua da ulertzea tiro parabolikoa deskonposatu 
egin daitekeela: batetik, higidura zuzen uniformea (HZU) hori-
zontalean, eta, bestetik, higidura zuzen uniformeki azeleratua 
(HZUA) bertikalean. Angelua handitzen denean, irismena 
handitu egiten da, eta 45º-ko angeluan bihurtzen da maximo; 
hortik aurrera, murrizten hasten da.

 2. Galdera horren helburua da esperimentuarekin laborategi-es-
kalan lorturiko jakintza eskala errealera transferitzea. Animatu 
daitezke akziozko filmen bateko eszenaren bat bilatzera, eta 
lagun dakieke bideoko mugikariek izan ditzaketen distantzien 
eta abiaduren estimazioak egiten. Zenbatespenak eginez, 
mugimendu horien ekuazioak idatz daitezke, eta egiaztatu 
daiteke jauziek fisikaren legeak betetzen dituzten edo triki-
mailu zinematografikoren bat ote duten.

 3. Azkenik, hainbat egoeratara transferitzen da jarduera horretan 
tiro parabolikoari buruz ikasitakoa, futbolera edo saskibaloira, 
adibidez.

Haien lehentasunen arabera, ikasleei eska diezaiekegu pro-
blema baten enuntziatua asmatzeko testuarekin batera doa-
zen bi irudietako baterako. Irudietan esplizituki ageri ez diren 
datuak zenbatetsi beharko dituzte, eta sinesgarriak izan be-
harko dute.



Dimentsio bakarreko eta biko higidura
5. blokea. Zinematika10

Problema ebatziak 245. eta 246 or.

 1. Datuak: Δx = 12 km; v1= 40 km ∙ h–1; t0 = 2 min = 0,033 h

Errepide-tartearen hasiera hartuko dugu koordenatu-jatorritzat, eta 
lehen txirrindularia tarte horretan sartu den aldiunea, denbora-ja-
torritzat. Txirrindulari horren higiduraren ekuazioa planteatu, eta 
denbora kalkulatuko dugu:

Δx =v1t → t =
Δx
v1

=
12 km

40 km ·h−1 = 0,3 h

Eta balio hori bigarren txirrindulariaren ekuazioan ordezkatuko dugu, 
abiadura lortzeko:

Δx =v 2(t − t0) → v 2 =
Δx

(t − t0)
=

12 km

0,3 h−0,033 h
= 45 km·h−1

 2. Datuak: 

a) Denbora-tarte guztietan abiadura berdina dela egiaztatuko dugu: 

v =
Δx
Δt

x (km)

t (h)

v (km·h–1)

5

0,00

–

15

0,10

100

20

0,15

100

25

0,20

100

30

0,25

100

35

0,30

100

40

0,35

100

45

0,40

100

b) 

c) x = x0 + v t = 5 km + 100 km ∙ h–1 ∙ t

10

20

30

40

50

0,10 0,20 0,30 0,40 t (h)

x (km)

100

0,10 0,20 0,30 0,40 t (h)

v (km · h–1)

 3. Datuak: a = –20 m ∙ s–2; Δx = 100 m

a) Abiadurak eta egindako distantzia erlazionatzen dituen ekua-
zioarekin hasierako abiadura kalkulatuko dugu:

v 2 =v 0
2 +2aΔx

v 0 = v 2 −2aΔx =

= 0 m−2 · s−2 −2·(−20 m· s−2) ·100 m =

= 63 m· s−1

b) Eta abiaduraren ekuaziotik abiatuta, balaztatze-denbora kalku-
latuko dugu:

t =
Δv
a

=
v −v 0

a
=

0 m· s−1−63 m· s−1

−20 m· s−2 = 3,2 s

 4. Datuak: Δx1 = 15 km; v1 = 80 km ∙ h–1; 

 Δx2 = 5 km; v2 = 50 km ∙ h–1; t0 = 2,3 s

Tarte bakoitzean, denbora kalkulatuko dugu:

Δx1 =v1t1 → t1=
Δx1

v1
=

15 km

80 km · h−1 = 0,19 h= 11 min

Δx2 =v1t2 +
1

2
· a · t2

2

a =
v 2 −v1

t2

⎫

⎬
⎪⎪

⎭
⎪
⎪

t2 =
Δx2

v1+
1
2

(v 2 −v1)
=

=
5 km

80 km·h−1+
1
2

·(50−80) km·h−1
= 0,08 h= 5 min

t3 = 2,3 s = 0,04 min

Guztizko denbora tarte guztietako denboren batura izango da:

Δt = t1 + t2 + t3 = 11 min + 5 min + 0,04 min = 16 min

Orain, azkeneko tartean egindako distantzia kalkulatuko dugu:

Δx 3 =v 2 ·t3 +
1

2
· a · t3

2

a = −
v 2

t3

⎫

⎬
⎪⎪

⎭
⎪
⎪

Δx 3 =
v 2t3

2
=

50 km· h−1 · 6,4 ·10−4 h

2
= 0,016 km

Eta azkenik, tarte guztietan egindako distantziak batuko ditugu:

Δx = Δx1 + Δx2 + Δx3 = 15 km + 5 km + 0,016 km = 20 km
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Ariketak eta problemak 247.-251. or.

1. higidura zuzen uniformea (hzu)

 1. Datuak: v = 3,0 ∙ 108 m ∙ s–1; t =  8 min = 480 s

Δx = v t = 3,0 ∙ 108 m ∙ s–1 ∙ 480 s = 1,4 ∙ 1011 m

Lurretik Eguzkirainoko distantzia 1,4 · 1011 m da. 

 2. Datuak: Δx = 5,25 km = 5 250 m; v1 = 340 m ∙ s–1

 v2 = 300 000 km ∙ h–1 = 3 ∙ 108 m ∙ s–1

a) Behatzaileak argia hautemango du lehenbizi, askoz abiadura han-
diagoan higitzen delako, eta beraz, denbora gutxiago behar duela-
ko distantzia bera egiteko.

b) 

t1 =
Δx
v1

=
5 250 m

340 m· s-1 = 15,4 s

t2 =
Δx
v 2

=
5 250 m

3·108  m· s−1 = 1,75·10−5  s

⎫

⎬
⎪
⎪

⎭
⎪
⎪

Δt = t1− t2 = 15,4 s

Beraz, behatzaileak berehala ikusiko du tximistaren argia, baina 
trumoiaren soinua entzuterako, 15 s baino gehiago igaroko dira.

 3. 1.ak, malda handiagoa duelako (abiadura maldak adierazten du). 
Beste era batean esanda, denbora-tarte berean, 1.ak 2.ak baino distan-
tzia handiagoa egingo du.

 4. Datuak: v1 = 1100 cm ∙ s–1 = 11 m ∙ s–1; t1 = 8,0 s;

 v2 = 450 cm ∙ s–1 = 4,5 m ∙ s–1; t2 = 7,0 s

a) Guztizko desplazamendua bi tarteetan kasuan kasuko abiadurare-
kin egindako distantzien batura izango da: 

x1 = v1t1 = 11,0 m ∙ s–1 ∙ 8,0 s = 88 m

x2 = v2t2 = 11,0 m ∙ s–1 ∙ 7,0 s = 32 m 

Δx = x1 + x2 = 88 m + 32 m = 120m

b) vbb =
v1+v 2

2
=

11,0 m· s−1+ 4,5 m· s−1

2
= 8,0 m· s−1

 5. Datuak: v1 = 90 km ∙ h–1; t1 = 7,0 min = 0,12h;

 v2 = 80 km ∙ h–1; Δx = 15 km

Lehenbizi, abiadura bakoitzarekin egindako distantziak kalkulatuko 
ditugu:

x1 = v1t = 90 km ∙ h–1 ∙ 0,12 h = 11 km

x2 = Δx – x1 = 15 km – 11 km = 4 km

Eta orain, bigarren tartea egiteko behar izan duen denbora eta guz-
tizko denbora kalkulatuko ditugu:

t2 =
x2

v 2
=

4 km

80 km·h−1 = 0,05 h= 3min

Δt = t1+ t2 = 7 min+ 3 min= 10 min

 6. Datuak: x = 200 km; x0 = 15 km; v2 = 50 km ∙ h–1;

 t0 = 2,0 min = 0,03h; v1 = 55 km ∙ h–1

a) Txirrindulari bakoitzak behar izan duen denbora kalkulatuko dugu, 
higiduraren ekuazioarekin:

x = x0 +v 2 t2 → t2 =
x − x0

v 2
=

200 km− 50 km

50 km·h−1 = 3 h

x = x0 +v1(t1− t0)→ t1 =
x − x0

v1
+ t0 =

200 km− 50 km

55 km·h−1 +0,03 h= 2,7 h

Lehenengoa iritsi denetik bigarrena iritsi denera arte, denbora 
hau igaro da:

Δt = t2 – t1 = 3 h – 2,7 h = 0,3 h

b) Bigarrenak lehenengoaren denborarekin egin duen distantzia 
lortu, eta aldea kalkulatuko dugu:

x2 = x0 + v2 t1 = 50 km + 50 km ∙ h–1 ∙ 2,7 h = 185 km

Δx = x1 – x2 = 200 km – 185 km = 15 km

 7. Tarte bakoitzeko abiadura kalkulatuko dugu, adierazpen honekin:

v =
x − x0

t − t0

v1 =
20 m−0 m

2 s
= 10 m· s−1

v 2 =
20 m−20 m

4 s−2 s
= 0 m· s−1

v 3 =
160 m−20 m

8 s− 4 s
= 35 m· s−1

v 4 =
160 m−160 m

10 s−8 s
= 0 m· s−1

v 5 =
0 m−160 m

12 s−10 s
= −80 m· s−1

 8. Tarte bakoitzeko abiadura kalkulatuko dugu, adierazpen honekin:

v =
x − x0

t − t0

v1 =
30 m−0 m

15 s
= 2 m· s−1

v 2 =
30 m− 30 m

50 s−15 s
= 0 m· s−1

v 3 =
25 m− 30 m

60 s− 55 s
= −0,5 m· s−1

v 4 =
0 m−25 m

85 s−60 s
= −1 m· s−1
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10. Datuak: x0 = 6,0 km; v1 = 60 km ∙ h–1; v2 = 100 km ∙ h–1

Lehenbizi, bi autoen higiduraren ekuazioa idatziko dugu:

x1 = x0 + v1t

x2 = v2t

Posizioak berdinduko ditugu, bigarrenak lehena zenbat denboraren 
buruan harrapatuko duen jakiteko:

x0 +v1t =v 2 t

t =
x0

v 2 −v1
=

6,0 km

100 km·h−1−60 km·h−1 = 0,15 h= 9,0 min

Denbora bigarren ekuazioan ordezkatuko dugu, posizioa lortzeko 
(lehenengoan ordezkatuko bagenu, balio bera emango liguke):  
x = v2 t = 100 km ∙ h–1 ∙ 15 h = 15 km

Grafikoki ere, emaitza berak lortuko ditugu:

5

10

15

20

0 5 10 t (min)

x (km)

11. Datuak: T1 = 12:00 h; T1’ = 15:00 h; x0 = 650 km

 T2 = 12:15 h; T2’ = 15:30 h;

Hasteko, bi ibilbideak zenbat denboran egin dituzten eta irteera-uneen 
arteko aldea (t0) kalkulatuko ditugu:

Δt1 = T1’ – T1 = 15:00 h – 12:00 h  = 3 h

Δt2 = T2’ – T2 = 15:30 h – 12:15 h = 3,25 h

t0 = T2 – T1 = 12:15 h – 12:00 h = 15 min = 0,25 h

Orain, tren bakoitzaren abiadura kalkulatuko dugu (konstanteak eta 
kontrako noranzkokoak dira):

v1 =
x0

Δt1
=

650 km

3 h
= 216,7 km·h−1

v 2 =
−x0

Δt2
=

650 km

3,25 h
= −200,0 km·h−1

Bi trenen higiduraren ekuazioa idatziko dugu:

x1 = x0 + v1t

x2 = v2 (t – t 0)

Posizioak berdindu, eta denbora askatuko dugu:

x0 +v1t =v 2 (t − t0)

t =
x0 −v 2 t0
v1−v 2

=
650 km− (−200 km· h−1) ·0,25 h

216,7 km·h−1− (−200 km· h−1)
= 1,68 h

1,68 h= 1 h+ 40 min+ 48 s

Beraz, ordu honetan gurutzatuko dira:

 9. Datuak: x1 = 100 m; t1 = 4,0 min = 240 s;

 x2 = 200 m; t2 = 8,0 min = 480 s;

 x3 = 50 m; t3 = 1,0 min = 60 s;

v1 =
x1

t1
=

100 m

240 s
= 0,42 m· s−1

v 2 =
x2

t2
=

200 m

480 s
= 0,42 m· s−1

v 3 =
x 3

t3
=

50 m

60 s
= 0,83 m· s−1

x-t grafikoa egingo dugu:

2.  higidura zuzen uniformeki 
azeleratua (hzua) 

12. Datuak: v = 360 km ∙ h–1 = 100 m ∙ s–1; v0 = 0 m ∙ s–1; a = 10 m ∙ s–2

a) 
t =
v −v 0

a
=

100 m· s−1−0 m· s−1

10 m· s−2 = 10 s

Hegazkinak 10 s behar izan ditu aireratzeko.

b) 
x = x0 +v 0t +

1

2
at 2 = 0 m+0 m+

1

2
·10 m· s−2· (10 s)2 = 5·102  m

Aireratu aurretik, 5 · 102 m egin ditu.

13. Datuak: v0 = 180 km ∙ h–1 = 50 m ∙ s–1; a = –2,0 m ∙ s–2

a) 
t =
v −v 0

a
=

0 m· s−1− 50 m· s−1

−2,0 m· s−2 = 25 s

25 s behar izan ditu gelditzeko.

b) 

x = x0 +v 0t +
1

2
at 2 = 0 m+ 50 m· s−1 ·25 s+

+
1

2
·(−2,0 m· s−2) · (25 s)2 = 6,3·102  m
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14. Datuak: a = 0,25 m· s−2 =
15 m· s−1

1 min
;t = 5,0 min

v-t grafikoa:

15. Datuak:  y0 = 3 m; v0 = 0 m ∙ s–1; a = – g = –9,8 m ∙ s–2

Jatorritzat amaierako posizioa hartuko dugu, eta ardatzaren noranz-
ko positibotzat, goranzkoa:

v 2 =v 0
2 +2aΔy

v = −2gΔy = −2·9,8 m· s−2(−3 m) = 7,7 m· s−1

Ibilbide bertikalaren ekuazioarekin, denbora kalkulatuko dugu:

y = 0 m= y 0 +v 0t −
1

2
gt 2

t =
2y 0

g
=

2· 3 m

9,8 m· s−2 = 0,78 s

16. Datuak: v0 = 70 km ∙ h–1 = 19,4 m ∙ s–1; x0 = 80 m; a = –3,0 m ∙ s–2

Autoak gelditzeko (v = 0) zer distantzia behar duen kalkulatuko 
dugu, abiadurak eta desplazamendua erlazionatzen dituen ekua-
zioarekin:

v 2 =v 0
2 +2aΔx

Δx =
−v 0

2

2a
= −

(19,4 m· s−1)2

2 ·(−3,0 m· s−2)
= 62,7 m! 63 m

Balaztatze-distantzia 80 m baino txikiagoa denez, garaiz gelditu-
ko da.

Higiduraren eta abiaduraren ekuazioekin, autoak 0,2 s-tik behin zer 
posizio eta abiadura dituen kalkulatuko dugu, eta emaitzak taula 
batean jasoko ditugu:

x = x0 +v 0t +
1

2
at 2 = 0 m+19,4 m· s−1 ·t −

1

2
· 3,0 m· s−2 ·t 2

v =v 0 + at = 19,4 m· s−1− 3,0 m· s−2·t

t (s) x (m) v (m · s–1) t (s) x (m) v (m · s–1)

0,0 3,4 0,0 48,619,4 9,2

0,2 3,6 3,8 50,418,8 8,6

0,4 3,8 7,5 52,118,2 8,0

0,6 4,011,1 53,617,6 7,4

0,8 4,214,6 55,017,0 6,8

1,0 4,417,9 56,316,4 6,2

1,2 4,621,1 57,515,8 5,6

1,4 4,824,2 58,615,2 5,0

1,6 5,027,2 59,514,6 4,4

1,8 5,230,1 60,314,0 3,8

2,0 5,432,8 61,013,4 3,2

2,2 5,635,4 61,612,8 2,6

2,4 5,837,9 62,112,2 2,0

2,6 6,040,3 62,411,6 1,4

2,8 6,242,6 62,611,0 0,8

3,0 6,444,7 62,710,4 0,2

3,2 46,7  9,8

17. Datuak: v01
 = 50 km ∙ h–1 = 13,89 m ∙ s–1; a1 = 3,0 m ∙ s–2;

 x02
 = 100 m; a2 = 2,0 m ∙ s–2

Gepardoaren eta untxiaren higiduraren ekuazioak idatziko ditugu:

x1 = x01
+v 01

t +
1

2
a1t

2

x2 = x02
+v 02

t +
1

2
a2 t

2

Posizioak berdinduko ditugu, gepardoak untxia noiz harrapatuko duen 
jakiteko (une horretan, x01

 = 0 eta v02
 = 0 izango dira).

v 01
t +

1

2
a1t

2 = x02
+

1

2
a2 t

2

1

2
(a2 − a1)t 2 −v 01

t + x02
= 0

t =
13,89 m· s−1± (13,89 m· s−1)2 − 4 ·

1
2

(2,0− 3,0) m· s−2 ·100 m

2·
1
2

(2,0− 3,0) m· s−2

t1 = 5,93 s ; t2 = −33,71 s

Bigarren emaitza baztertu egingo dugu, zentzu fisikorik ez duelako.

Kalkulatutako denbora lehen ekuazioan ordezkatuko dugu, gepar-
doak zer distantzia egin duen jakiteko:
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x1 = x01
+v 01

t +
1

2
a1t

2 = 0 m+13,89 m· s−1 · 5,93 s+

+
1

2
· 3,0 m· s−2 · (5,93 s)2 = 135 m

Bi animalien abiadurak kalkulatuko ditugu:

v1 = v01
 + a1t = 13,89 m ∙ s–1 + 3,0 m ∙ s–2 ∙ 5,93 s = 31,7 m ∙ s–1

v2 = v02
 + a2t = 0 m ∙ s–1 + 2,0 m ∙ s–2 ∙ 5,93 s = 11,9 m ∙ s–1

18. Datuak:  v0 = 80 km ∙ h–1 = 22 m ∙ s–1; a = 4,0 m ∙ s–2; x = 150 m

a) 

x = x0 +v 0t +
1

2
at 2

1

2
at 2 +v 0t − x = 0 → t =

−v 0 ± (v 0)2 + 4 ·
1
2
ax

2·
1
2
a

t =
−22 m· s−1± (22 m· s−1)2 + 4 ·

1
2

· 4,0 m· s−2 ·150 m

2·
1
2

· 4,0 m· s−2

t1 = 4,8 s; t2 = −15,8 s

Balio positiboa hartuko dugu.

b) Denboraren balioa abiaduraren ekuazioan ordezkatuko dugu:

v = v0 + at = 22 m ∙ s–1 + 4,0 ∙ 4,8 s = 41 m ∙ s–1

19. Datuak: v01
 = 60 km ∙ h–1 = 16,7 m ∙ s–1; x02

 = 2,0 km;

 v2 = 80 km ∙ h–1 = 22,2 m ∙ s–1;  a1 = 2,0 m ∙ s–2; x = 5,0 km;

Lehenbizi, erbiak 5 km-ko tartea zenbat denboran egingo lukeen kal-
kulatuko dugu, kontuan hartuta tarte horretako 2. km-tik abiatu dela:

t =
x − x0

v 2
=

5 000 m−2 000 m

22,2 m· s−1 = 135 s

Horixe da galgoak daukan gehieneko denbora 5 km horietan erbia 
harrapatzeko. Beraz, galgoak denbora horretan zer distantzia egin 
dezakeen kalkulatuko dugu:

x1 =v 01
t +

1

2
at 2 = 16,7 m ⋅s−1 ⋅135 s+

1

2
⋅2,0 m ⋅s−2 ⋅(135 s)2 =

= 20480 m

Kalkulatutako distantzia 5 km baino askoz handiagoa denez, gal-
goak erbia harrapatuko du. Horregatik, zer unetan harrapatuko duen 
kalkulatuko dugu, galgoaren eta erbiaren higiduraren ekuazioak 
berdinduta:

v 01
t +

1

2
a1t

2 = x02
+v 2 t

2

1

2
a1t

2 + (v 01
−v 2)t − x02

= 0

t =
−(16,7−22,2) m· s−1± (16,7 m· s−1−22,2)2 + 4 ·

1
2

·2,0 m· s−2 ·200 m

2·
1
2

·2,0 m· s−2

t1 = 47,6 s; t2 = −42,0 s

5

10

15

20

25

30

0 5 10 12 t (s)

x (km)

21. Iradokitako erantzuna: bi higikarien azelerazioak balio eta zeinu 
berekoak direla jotzen badugu, bi ibilgailuek elkar joko dute x0 > x1 
eta v1 > v0 badira, edo x1 > x0 eta v0 > v1 badira (aurkako kasuak).

22. Abiadura kalkulatuko dugu, adierazpen honekin:

v =
Δx
Δt

x (m)

t (s)

v (m ∙ s–1)

0

0

–

500

122

4,1

1 000

237

4,4

1 500

361

4,0

2 000

480

4,2

3 000

718

4,2

3 500

843

4,0

4 000

959

4,3

500

2000

4000

0 500 1000
t (s)

x (m)

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

0 500 1000
t (s)

v (m · s–1)
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 1. A = 8 cm ; T = 4 s

 2. a) Horrela, emaitza doiagoak eta zehatzagoak lortuko ditu. 

b) Ikasleak penduluaren luzera aldatu du esperimentu bakoitzean. 
Behin luzera finkatuta, pendulua A posiziotik askatu du, eta hamar 
oszilazio egiteko zenbat denbora igaro den neurtu du. Orduan, 
denbora hori zati hamar egin du taulan adierazteko. 

Ikasleak esperimentua errepikatu du penduluaren luzera handia-
goa izanik; hala ere, saio guztietan, askatze-angeluak berdina izan 
behar du, eta pendulua pausagune-egoeratik askatu behar du. 

c) Aldagai askea: penduluaren luzera; mendeko aldagaia: periodoa.

d) Zenbat eta handiagoa izan penduluaren luzera, orduan eta han-
diagoa da higiduraren periodoa. Emaitzak zehatzago aztertuta, 
erlazioa zuzen proportzionala ez dela behatu daiteke; izan ere, lu-
zera bikoiztean, periodoa ez da bikoizten. 

 3. a)  Lehenengo esperimentuan, aldagai askea masa izan da, eta men-
deko aldagaia periodoa. Bigarren esperimentuan, aldagai askea 
askatze-angelua izan da, eta mendeko aldagaia, periodoa. 

b) Bietan ikus daitekeenez, periodoa ez da masaren edo askatze-an-
geluaren mendekoa. 

 4. Sintesia. Ikaslearen erantzuna. 

 6. a)  Aldagai askea: hasierako abiadura (v0) Egia esan, benetako alda-
gai askea (ikertzaileak aldatzen duena) bolaren hasierako altuera 
(H ) dela esan daiteke, baina balio horrek zehazten du zein den 
hasierako abiadura, eta bolaren higidura aztertzen ari garela, 
egokiagoa dirudi aldagai askea hasierako abiadura dela esatea. 

b) Mendeko aldagaia: egindako distantzia horizontala (d ). 

c) Energiaren kontserbazioaren printzipioari jarraituz, formula hau 
erabiliko dugu hasierako abiadura kalkulatzeko: m · g · H = ½ · mvo

2

Beraz, H neurtuko dugu (erregela bat erabiliz), eta v0 kalkulatuko 
dugu goiko formularen bidez. 

Oharra. HZUAren ekuazioak erabil daitezke, baina sinpleagoa da 
kalkulua energiaren kontserbazioaren printzipioa aplikatuz. 

d) Distantzia horizontala (d ) erregela baten bidez neurtuko dugu. 
Komenigarria izan daiteke paper bat eta kortxo zuriko xafla bat 
jartzea lurzoruan, bolaren inpaktuaren seinalea hobeto ikusteko. 

e) Higidura bertikala HZUA (erorketa askea) dela jakinik, t kalkulatu-
ko dugu formula honen laguntzarekin: h = ½ · g · t 2

Higidura konposatua osatzen duten bi higidura sinpleak aldi be-
rean gertatzen direnez, denbora bera emango du bolak higidura 
horizontala egiten. 

f) Zenbat eta altuagoa izan hasierako altuera (H ), orduan eta han-
diagoa izango da v0-ren balioa. 

 7. Ikaslearen lana. Taulako datuak aztertu eta ondorioak ateratzea.

 8. Neskaren abiadura = 12 + 2 = 14 m · s–1

Aldapa jaisteko denbora = 20 m / 14 m · s–1 = 1,4 s

Geldi egonda, neskaren abiadura aldapa mekanikoarena izango da, 
hau da, 12 m · s–1

Aldapa jaisteko denbora = 20 m / 12 m · s–1 = 1,7 s

Neska leku berean egoteko, haren abiadurak zero izan beharko du, 
eta horretarako, aldaparen bizkortasun berberarekin higitu beharko 
du, baina kontrako noranzkoan. 

9. a)  Lehenbiziko bi marrazkietan, txaluparen higidura sinpleak adierazita 
daude. Ezkerraldeko marrazkian, txalupa ertz batetik bestera doa, 
lerro zuzenean, ibaiaren korrontea existituko ez balitz bezala. Erdial-
deko marrazkian, aldiz, txalupa lerro zuzenean higitzen ari da, ur-
korronteak eramanda, txalupan dagoen arraunlariak arraunei era-
gingo ez balie bezala. Eskuineko marrazkian, aurreko bi higiduren 
konbinazioa (higidura konposatua) ikusten da. 

b) 50 = 4 · t ⇒ t = 12,5 s

c) x = 2 · 12,5 = 25 m 

Irten den lekutik 25 m beherago dagoen beste ertzeko puntura 
helduko da txalupa. 

Sinestea erraza ez bada ere, kontuan hartu behar da txalupak 
denbora bera beharko lukeela beste ertzera heltzeko ur-korronte-
rik egongo ez balitz. Ezberdintasun bakarra beste ertzeko puntua-
ren kokapena izango litzateke. Ur-korronterik gabe, beste ertzean 
aurrez aurre dagoen puntu batera helduko litzateke.  

Zeregina 
Ikaslearen lana. 

 1. Jaurtiketa horizontala elkarrekiko mendetasunik gabeak diren bi higi-
dura sinple konbinatzean gertatzen den higidura da.  

 2. Higidura horizontala HZU da, eta higidura bertikala HZUA. Biak elka-
rrekiko mendetasunik gabeak dira. Partekatzen duten ezaugarri baka-
rra higiduraren iraupena da, hau da, denbora bera igarotzen da higi-
kariak d desplazamendu horizontala eta h desplazamendu bertikala 
egiteko. 

 3. Ikaslearen lana. Diseinu esperimentala egitea. 

 4. Ikasleak argibide hauek eman behar ditu, gutxi gorabehera: 

 — Bola H altueratik erortzen utzi beharko du, eta lurzoruaren kontra 
jotzean d distantziaren balioa zehaztu. 

 — H altueraren balioarekin, jaurtiketa horizontalaren v0 hasierako 
abiadura (abiadura horizontala) zehaztuko du. 

 — Esperimentu bakoitza zenbait aldiz (hiru aldiz, gutxienez) errepi-
katuko du, eta batez besteko balioa kalkulatuko du (balio anoma-
loak baztertuta). 

 — Emaitzak taula batean jasoko ditu. 

 5. Ikaslearen lana. Taula diseinatzea.

STEAM konpetentzia 254. or.

STEAM erronka 255. or.
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