Ondorengo Ferro hauetan irakur dezakezuna hauxe da:
den esplikatseko bide bar.

Z rnultroa rer
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Lan hau 11-12 urteko neska-rnutikoei eginik dago, eta fitxa batzuekin osatzen
da. Lan hau zati teorikoa da berar.

Z multzoa zer den esplikatzeko bide asko dago; guk desplazamenduen
bidea aukeratu dugu. fergatik?
Errreaiitatearekin lotura handiagoa daukalako beste bideak baino. Eta ez
horregatik bakarrik, rnultzo honen barruan gertatzen diren eragiketak adierazteko oso bSde egokia delako baizik.
Besterik gabe desplazamenduetaz hasiko gara.

DESPLAZAMENDUAK
Desplazamendua, posizioaren aldaketa da; adibidez, A-tik 8-raino joan
den mutiia desplazatu egin da, bere
pocizioa aldatu bait du.

Baina neska, ordea, bere bide
guztia bukatzean, ez da desplazatu,
bere posizioa ez bait da aldatu.

Desplazamendu mota guztiak oso interesgarriak izan arren, guretzat
linea zuzen baten barrutian gertatzen direnak dira garramzitsuenak; honekin
zera ecan nohi dugu: pocizíoa aldmean ruzen baten barrutik ez garela
inoFaz ere aterako, saio honetan.
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Gure ibilbidea r zuzena bada,
A 0 desplazamendua zilegi izango
da, baina AC ex da onarzua izango,
AC bidea zuzenetik kanpora bait

a.

Zuzen baten barrutian gertatzen diren desplaramenduak, 'IZUZEN
BATEN BARRUKO DESPLAZAMENDUAK" deritza.

ZUZEN BATEN BARRUKO DESPLAZAMENDUAK

A
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Errazago delako era
b e s e arrazoirik gabe, erabiltzen den zuzena horizontala izaten da.

Pentsa dezagun ziklista bat A-tik B-raino higitu dela: bere posirioa aldatu
bait du, desplazatu egin dela esan dezakegu; desplazamendu honi A& decplazamendua deritzo, honake bi puntu hauk bereziz:
A abiaburu puntua. [Hasierako posizioa)
8 helburu puntua. (Bukaerako posizioaf
Gaurak hala izanik, desplazamendu edozein bat definitzeko, abiaburua
zein den era ondoren bai eskuinetara bai ezkerretara senbat bide egin
behar dugun adierazi beharko da. Adibidez:

M abiaburua
M-tik 7cm. eskuinetara

T abiaburua
M-tik 5 cm. erkerretara

Honela definitu
behar da Mt desplazamendua.

Honeia definitu
behar da TS desplazamendua.

ABIABURU BAKARREKO DESPLAZAMENDUAK
Desplazarnenduek, berez, edozein abia buru eduki dezakete, baina gcik
abiaburu bakarrekoak aztertuko ditugu hemendik aurrera; hots, puntu ezagun,
bakar eta lotu batetik hasten diren desplazamenduak. Puntu honi JATORRIZKO PUNTUA deitu ohi zaio, (Opuntual.

Guk kontsideratutako desplazamenduak OA, OB, OC, OD motakoak
izango dira, O abiaburu puntua duten desplazamenduak, alegia.
Holako desplazamendutan abiaburua zein den sz da esan beharrik,
eta beraz eckuinetaxa edo ezkenetara zenbat jo behar dugun esatea nahikoa
dirudi; haiaz eta guaiz, gauzak orairidik errazago egiteka, honako era honetan "
egitea erabaki da:
Bikote baten bidez definitzen da desplazamendua.
Bikote horren lehenengo atalak eskuinetara zenbat,
eta bigarrenak azken puntu hontatik erkerretara zenbat
adierazten dute.

OA desplazamendua, (5,2) bikotearen bidez defini daiteke, eta (3,01bikotearen bidez ere bai.

OC despiazarnendua (2,51, 11,4), (0,3)bikoteek eta beste bikote batzuek
definitzen dute.

Desplazamendu bat definitreko ez dago "bikote bakar bat" nahiz eta
"bikote desberdin ackok" defini dezakeen "desplazamendu bakar bat".

DESPLAZAMENDUA BIKOTE B A f EN BIDEZ DEFINITZEN DA.

BIKOTE batek DESPtAZAMENQU BAT definitzen du.
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12,4) bikoteak, OL desplazamendua definitzen du.
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0 -4e.t.

Bi zenbaki arruntek bikote bat osatzen dute. Holako bikote bat,
bikote posible guztien multzoko elementu bat da; multzo honi 'B izena
emango diogu eta beheko marraski honetan daukazu adierazita.

Sare honen puntu bakoitzak
bikote bat definitzen du.
Multzo honek infinito elernentu du eta horregatik ezin dira
denak adierazi; hemen duguna,
multzo guztiaren zati 'bat besterik
ez da.
B rnultzoa eta U x N mulmultzoa gauza bera dira.

B = N x N

Bikotez osatutako murtzo hau izango da gure artergaia araingo Ian
honetan:
Multzo honen barrutian elkarpide asko defini daitezke, baina guai
horien artean bi izango dira guk istudiatuko ditugunak: batiotasun
eta berdintasun elkarpideak alegia.

(a.b) eta h , d ) bikoteak berdinak dira baldin, a = c eta b = d b~adfraeta
beste inoiz.

nkerplde honek ez digu deus me lagumen rnultza homn klasifikazio
edo sailketa bat egiteko; bakohza bere buruaren berdina bit da bakarrik,
lehen bszein konplikatua geratu zaigu muboa.
b) B s l f o k l d ~ u ~ l k a r p l d e a

Helbuni puntu m i n a duten bi bikote baliokideak direla asan ohi da.
(a,b) R (c,d) (a,b) eta (c,dl bikcrtmk helburu berdina dute.
Adibidez: (7.53 &a (3.11 bikoteak kllokideak dim, biek C puntua bait dute
helburu.
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(7.5) R i3,i 1 eriaziw irakurheko. beheko sistema haujarraituka dugu:
(7.5) 13.1 1 í7.51 eta (3.1) babkidsak dim. (7.5) bikomi nl~zionWnikdago
13,l) biketearekin.

Bestaldetik

(2,3)
bikotea er dago erlazionaturik (6.51bikotearekin beren bi helburu puntuak desberdinak bait dira.
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Holako linea batetan
saeuta dauden bikote
guriak baliokideak dira.
Eta linea batetan dagoena
ez da baliokide irango beste
linea desberdin batetan dagoen
edozeinekin .

Gauzak hala ikusita, linea bakoitzak klase bat osatzen du.

L muitzoa N x N multzoaren azpimultzo bar da, eta honetan balioki-

detasun elkarpidea ezarri dugu. Goiko marrazkian azaltzen dena, elkarpide
honen azkon marrazkia da.

R elkarpide honek sailkatuta utzi digu rnultloa, klaseeran sakabanatuta.
Holsko klase bakoitzari BALIOKIDETASUN KLACEA deitren diogu.

N x N

multzoa
elkarpidea
ezarri
baino
lehenage.

elkarpidea
eza rri
ondoren.

Edozein bikote, klaseren batetan sartuta dago.
Klase batek bikote asko biltzen du ,
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Zurenaren puntu bakoitzak klase bat definitzen $u.
Bikote batek helburu bakar baz du.
Helburu bati bikote asko dagokio, ktase oso bat

KLASE BAT

HELBURU RAT

N x N

KLASEAREN OROEZKARI KANONIKOA
Klase batetan bukaezin edo infinito bikote dago eta denak
desberdinak. Klase horietako edozeinek klase gurtia definitzen
du: honekin, bikote hori aipatu oíidaren, kiasea zein den badakigula esan nahi dugu; adibidez:
15.71 bikoteak, bera sartuta dagoen krase osoa definitren
du. eta gauza bera gertatzen da (4,31bikotearekin.
Izan ere, klase osoa adierazteko bikote guztien artean xinpleena aukeraxzen da; era rein da, xinpleen bezala kontsideratzen
dena? "atalen a*tean zerc bat dadukana".

(6.1) es da kanonikoa, bere bi atalak 6 eta 1 direlako
l3,OFbai, kanonikea da.
.(0,21eta (0.01ere bai.

"Klaae b a k o h r i ordezkeri kanoniko bat dsgokio*'
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ADIBIDEA:

O
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T k l a m da OL desplazamandua definitzendusna.
T klase honen ordezkari kanonikoa (5,O)
bikotea da.

ZENBAK! OSOA
O-tik eskuinetara dauden puntu gurtiei zenbaki bat erantsi nahi izaner
gero, ex dugu inongo oaoporik izango;
(0,0)ordezkan kanonikoa duen klaseari O zenbakia eman bait diezaiokegu.
(1,O) ordezkari kanonikoa duen klaseari 1 zenbakia.
,"
1,
2 "
(2,O)
"
era hala M e mota honetako klase guztfei.
Lan honetan N rnultzoko elementu gtiaia k erabiliko bagenitu teta oraingoz ez bait dugu besterik ezagutzen, ezin beraz erabilil zenbakirik gabe geidituko ginateke, O-tik ezkerrerara dauden puntuak eta klaseak izendatzeko.
Arazo hau zuzendu nahiak soluzioa bilatzera bultzatzen gaitu eta gaur
egun onartuta dagoena beheko hau da.

O-tik ezkerretara dagoen

lehenengo zenbakiari 1 (minus bat) zenbakia
erantsiko diogu.
O-tik ezkerretaa dagoen bigarrenari 2 (minus biF zenbakia.
O-tik ezkerretara dagoen hirugarrenari 3 (minus hiru) zenbakia.

Berez ez dago arrazoi bat aukera hau egiteko, eta egin bada erraztasunaren ixenean egin da, besterik ez.
O-tik eskuinetara dauden zenbakiei positibo izena ematen zaie, eta O-tik
ezkerreta~adaudenei berriz, negatiboak.

Positiboak izendatzeko "plus" aurrirkia jartzen da.
3 (hiru edo plus hirul

POSlTlBOAK

3 zenbakia, arrunta eta ogoa

da.
3 ordea, osoa da baina er
amnta.
N, t r e n atpimultzo bat da.
A m n t guaiak osoak dira,
baina oso geiztiak ez dira
amntak izaten.

Zenbaki oso bakoitza bikotez osatutako klase baten ordezkaria da.

I

ZENBAKt OS0 BATEN BALIO SOllA
fenbaki oso bati degokion geinue íbai "plus", bai "minus"} kemzen
badiogu, renbaki arrunt bat bihurtuko da.
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= 3
=4
=3

b 1 = 3 beidintzaren bidez adieraaen da.

Elkarpide honen bidez, zenbaki
oso bakoitzari dagokion airunta,
bsra balio mila da,
3,3ren baliko soila da eta

15 1 e: 5 (minus bsten balio sola bost da}
110 = 10 (plus harnarren balio soila hamar da)
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