EGUNGO FISIKAZ
E L M A R - e n Ekainileko a l a , M. Zalbide-k NA'IUMREN ATOMOAK id=pumpean eman xuena irakurri-besria dut . Lan interesgarria, noski, atomoaren
zer-denaz zerbait ikasí nahi dutenentzat . Hala ere. jakintzaren aldetik begirarut
gero ba dira lan horri bumz egin beharreko zenbait ohar.
MATERIAREN EGOERAK deritzan zazian honela diosku, hitzez-hitz, idazleak:
"Egin dezagun kontu, edozein gorputz bat oso senperatura ttikian dugula, zero
guztizkoa (-273 CO)izeneko tenperatur azpimugatik hurbil. Kasv horretan, molekula gutciak, diren eratakoak direla, geldirik daude; materia jelatua dago.
Molekulak eta beren atomeak geometriazko forma regular samarretan daudt
bilduak (kriscalak) esa rnolekulen arteko indarrek multzo osaaren g o g a m u n a
eragiren dute: muga-tenperatura horren inguman gorputz pztiak egocra solidoan daude' '.

Zati hortan diona artertzeari ekingo natzaio, hori horrela ote den ikusteko asrnoz,
fisikari bunizko oinatrizko ondorioak baic-darizkie aldatu ditudan lerro hoiei.

Barautza. lanean diharduala, berotu egiten da; beroak, ura lurmnarazi eta trena
erabilli darabil; efetra-indarrak argia era beroa sortarazten diru; mctal tati bat
berotu. eta argi-itursi bihurtzen da; e.a.

Egun, genakari pztiotan zer bakar baten, hots, energiaten itxura-aldakuntza
barzu baino ez daudela guztiok dakigu: mugitzea, beroa, eletra-indarta. argia,
. . . energiaren azaltze-era bereizi barzu dirugu beraz.
Fisikalatiek hortaz jabetu izana ez da, ordea, aspaldikoa. Nmon-cn garaian,
ze~oaneko.energiaz mintzatzen ziren, baina hitz hori higitre-energiari bumz
baizik ez zcrabilrela: "v" laistertasunez dabillen "m" higikaiztasungai baten
ofdarra
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dela jakin ha zekiten, baina orduko fisikalariek oldar hori bultza (mv)baino
garrantzi gutxiagokottat jotzen zuten.
Ord uan , era harrez kero ere bai , beroarekikoak adibidez "kaloriko" litzatekeen
zerbaiten imri era tmka3reten bidez ulerczen saiatzen tiren. Noizbait, hdabcharrez
noski, energia hitzaren esanahia zabaIagotu beharra htIdu zitzaien; izan ere,

ontzi baten b m a n dagoen gas bat berotuz gem zapouai bultz egiten diola iinisi
cta hor beroa oldar bilakatzen dela agetian dago.

Horri, beroa cta oldarra zer bakar baten bi agente-gisa d k i a baitstea dario eta
hotixe dugu, hain zuztn, Bernouilli-k gasen higikunde-teoria ernatean egin
zuena, Wstari horren arabera, g s a osatzen duten alexkak eten gabeko ibilian dabiltza; bere joan-etorrietan , zapotza jotzen duen bakoitzak bultzatxo bat egiten
dio, denen artekoak zapouak jasaten duen indam osatzen duela. Beroak, beraz,
aleen ibijkcra biziagotuz bere oldarra gehitu eta indar hura, bidebatez, nahi eta
ez handiago egia behar.

Beraz, ale batcn oldarra eta beroa funtsean bat direnez gero, bata nahiz bestea
neumtn atcra diezazkigunek el karri nolabait lotuta behar dute. noraezean; hala
ere, berotasun-maila neurtzeko gradoa alfetzera hautatu dugunez gero (l), bi
neurkctak (oldarraren bidezkoa eta beroaren bidezkoa) berdin aiera daitezen
biderkari bar beharrezko gertatzen da. Bidetkai hotri blttmann-ena deritza,
" k" - 2 izeadatzen da, eta helio-atomo batentzat
3,298 x

kalorialgrado bakoirrcko

balio ditu; horrela, d l r e n , "x" alderako Iaistenasuna "Vx" baldin bada,

Gas-atomo batek. ordea, "x' ' alderako bfdeaz gainera "'y 'era "2" alderakoak
ere har ditzake (Iuze-zabal-sakonen alderakoak degia); him "askatasun-maila"rcn jabe dela esan ohi da eta bere energia, oro har
a

izango da.

Orain arte emm dinrgunak atomo bakar bati zegozkioIa, ontzi baten dagoen gas
guztiari buruzkoak zehatz jakin ahal izateko gauza ez Iiratekela agerian dago.
Lorioncan, ;avogadro-k zera arera zuen: Edozein p i z k o atomo-gramo baten /3),
beti.

atomo daudela. &m,Boltzmann-enaren era Avogadro-naren biderketa egin
eta atomo-gramo batentzat
1,986 kalorialgrado bakoitzeko

.

ateratzen da; hain zuzen, gasei buruzke Gay-Lussac-en legean ( pv
tzen den R-ren balioa.
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Orain artekoetan imdimen hutscxko g a jator batez jardun dugu, atornoen arteko erakar-indarrik eta toki-mugatzerik gertatuko ez bait-litzan. Egiazko gasctan
indar eta rnugaketa hoik egon ba daude, baina aleen meko bitarceak handiak
direlarik besre hoik es dira aintzakotzat hartzeko eta gasok jatortzat jo daitez ke,
esateko alderik gabe.

Í

Besterik da, ordea, gai trinkoagoez jardun nahi badugu. Hoietan atomoak eta
rnolekulak elkarregandik hutbil daude, eta ez daukate gasetan bezala ontzi osoa
zehar ibiltzerik; aitziti k, elkarri tokia rnugarzen diotela, bakoitza gelatxo baten
h a n bai-legon dabilua alde batetik kterainoko bide laburra behin eta bemz
egiten , xaSu ka lebil ken pim baren antrerarsu .
Baina zabuka dabillen pixu baten ibilkeran aske dabillen batenean ez Gezelako
barzu gerratzen dira, energiari buruz. Zabu-aldi bakoitzean, pixua bera bidearen
gorenekotik behera abiatzen dela bere laistertasuna (eta oldarra ere bai beraz)
haridia~otzendijoa; beherenera irixtean da oldar bizienaren ja&, hmdik aumra
berriz g-u.tuitu eta beste aldeko goren-rnugan hursa izateraino, eta bate aldemntz
abiatzen delarik hori bera behin eta berriz genatzen zaiola.
Zahu-attabere bidearen gorenean dagoen unean ez daga, beraz, Iiiofako oldmik
bainan oldar-gisa azalkizun den nolabaiteko energia bat bai ordea. Bidearen behenetik gomntzakoan oldarraren bizkmtik hazten den hori energia pillama dugu
(' 'energia potencial").
Boltzmann-en ' " ' ' - 2 geniharduela, oldarra hiru aldetarakoa izan zitekeela eta
hiru "askatasun-maiIa" -n jabe tela genion. Energia piliatuari ere beste horrenbeste dagokio cta. beraz, atomo bakarraren energia

3loldarrari dagokiona)

x

3(energia pillaniarena) x

/2 kT

izango da; Avogadro-n zenbakiaz biderruta,

zekiten

5,95 T kaloria

Dulong eta Petit-ena deritzan lege honek dionaren arabera, O 0 K-etan iñoIako
energiarik ez legokenez gero atomoak eta molekulak erabat geldi leudeke.
Hori horrela ba litz Zalbide-k diona gertatuko litzateke, hoís, gai guztiak eskon
(sólido) liratekela .
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Bainan lege horri ba dario beste ondoriorik ese. hotsen arabera edozein gaizko
atomo-gramo bat (aluminiozko 27, burdiñazko 56 eta urrezko 197 Rrarno. adibidez) grado bat berarzeko beri 5.9 kaloria beharko lirarekela erakusten bait-du
Hortik azaldu zen lehenik. hain xuxen,lege horren orokortasunik eza. zenbait
gaietan ez bait-da zehatz betetzen; diarnanrezko atomo-gramo batek, esaterako
5.9 kaloria hoien herenik ere ez du behar grado bar berotzeko.
Nesnsr-ek hostik tera aten zuen: O0 K-eran ere ba dela, oraindik, notabaiteko
energia bat; "hutseango energia" horren ter-denaz era zeri darionaz jabetteko,
ordea; bide Iuze bat egin era Planck-en eta Einstein-en e~unetarainoirimi beharko
dugu.

Horretarako, esti egin eta fisikalariek energia-mota nabarmenenar (argiaz alegia)
izan dituzten iritziak azterttea bide da erarik egokiena.
Argia kiza-jario bat delakoan iraun zuten luzaroan jakintsuek. Izan ese. uste hori
erabat gogobctegarri zirraien, orduan ezagun tiren argiaren ispillatze eta bideo!certzea ulertteko aski bair-zen.

Orduko fisikalarien usteran, argia ispilluan pilota bat oman bezelaxe islatzen zen,
s a n bezain saihelts atereaz . Argi-izpi bat hedaleku batexi k beste bacera igarorzean
berriz (haizetarik uretara, adibidez) , bere saiheskoa hedalekuaren zailtasunaren
neurrian aldani egin bchar. haizetatik uretaca koan zutiagomz era alderantzizkoan
etzanagotuz, alegia.

Bainan horra, noitbait (Fresnel-ek eta H u ygens-ek bate2 ese) argia alekos izate
horrekin ezin josi zitezkeen gertakari batzu aurkim . Adibidez: Behar hezala hautamtako bi argi-izpi bata besrearen gainean eraktrs-zapi baten hilduz ~ e r o zapiaren
.
zati hark argi betean azaldu behar zukeela esan zitekeen bainan. horrela gerraru
beharrean , zapian argiuneak eta illununeak agertzen zaizkigu. tarteka.
Adibidezago: Zirrikitu batetik datorren argiaren bidcan zapia baino lehen ilte
bat edo jar hadezagu, rapian ez da illearen erraifiu bakar hat izan~o,hatzu baizik.

Argi-izpien elkar deusezte era lirs-urratze hoiek argiarekiko usteak aldarazi cgin
behar, halabeharrez. argia alekor halitz ulertetiñak bait-lirateke. Hoik direla eta,
argi-itutri bakoitza ugin-saldo haten sotbuni delako ustera makurtu ziren fisi kalariak; ugin baten bizkarra eta beste baten sakonunea bacera genatzen diten rokietan
el kar dusezni eta illununea azal tzeak bidezko dimdi horrela.

Saiaketa heietan zihardutenak &di k eta xirrikini esnienen billa metal-zati ht u a paidu eta molekulen m e k o rmeez baliatzera jo zutcncari k i e aldeari argiuneak

Edozerk, berotuz gero, energia daria,cta energia hori argi-imran, bcro-imtan
nahiz irrati-ugin gisako azddu, beti bat cta bera dugu, eletra-irnantasunezko
cncrgia, azaitzt-erahoik ugiiiarcn samimsuna dutela elkamgaridiko berPizkuntra_
bakar. Argiaz gcniona elcuaimantasunczko energiari oro har he-bttean dagokio
bcraz.
Hori izan mcn Planck-tk, metal beroci darien energia, bere saiaketan gai, eta
avrkitu zinitnck ugrnkortasunazko ordurarteko ziurmnrna erabat itzulipurdikaturik utzi niten. Izan cre, hona hemtn aten ziuaiona: ;e!aiakenergia darion nahiz
zumpatzen duen guztictan, jario eta atxitze hoik ctenik gabe ez, bainan aieka
gcnatzcn direla, dittken alerik atikitna
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dcIarik; lana astiaz koiztuz ateratzen da eta ez dagokio, beraz, hini neurrizko
munduan gertatzen den zerbaiti, Iau ncurrizkoati baizik.
"h" izendatu ohi da, eta "egintza"-zko (lana astiaz bidertzeak emattn ducna
dugu dclako "egintza" hora daiteken aIcrik mikiena dugu: Egintzazko "hantoa'
Ehstein-tk m i a n zumts, argiari damekan energia

dugu,idaziabur hormn "v" argi-ugifíarcn& m a

dela.

Hamzktra energia-tmkakttez egin dken saio tta ncurkcta guztie k Tniantoarcna
iRolako zalantzarik gabc egiztam dutenez gcro, hona hcrnen orduko fisikarcn
cgocra: Argi-rirraktta ukm ahal itatcko argia uginkor dela onmzcak noraezcko zltudien baiiian, bcstalde cta erabat alderantziz, Planck-ck alekor dela
garbi ziurtatu zucn. Hogci urce luzctan bitasun hori fisikalarici askaezifieko
korapiiio gertatu zitzaicn; Bragg-~kziancz, astcltn. asrcazken era ostiraletan
bat cta astcartca, ostapn tta larunbatetan bestea sinistea zatekcn, anabasa
hontan, aterapidc baksrra.
1924.garrcntan, berriz nahaskcta oraindik nahasiagotu egin zcn . Broglie-k
tleuon-jarioak (alekorrak besaz) zirrikitutatik pasarazi eta argiarekingoetan
bttelakoxe urtaztimdiak cmatcn dimztcla baieztu z u e n m . Izan ere, Planck-ek
ughkortzat gcneukan q i a btnctan dckor dela trahtsi zigun, balñan gero

Broglit-tk uginkortzat geneukan argia benetan alekoí dela erakutsi zigun,
baiña gero Broglie-k egiztatu zuanez aletko jario bat (eleuon-jaio bat)
uginkor ert ba denaz jabetu gara. Egia esan, aldi hmako fisikalariak erom
eta zernahi gerra zitekeela tinidien.

Bom-ek aurkltu zion korapillo horri bese askapidea, ugifia ale batek toki baten
egoteko daukan zoriaren neurriaren ad ierazgarri dela ikusi zuenena. HorreIa,
atexka hat zabaldiaren tati baten ibilli baldin badabil. ugiiíak zcra ematen
digu: Zati horren barruko toki bakoitzean aurkitzeko dagwn zoriaren neutria,
zorineurri hautidimari ugin-bixkarra cta dca ifioIa cgon czin daitekcn tokiei
nrgifiaren goratasun hutsa dagozkiela (6).
Baiiian zer ~sanaiiotc dagokio, guzti hortan, funtsezko z d a gahi ikusten zen
Planck-en kuantoari, "h "-ri? Heiscnberg-ek aurkitu zuen azkenean; hona
hcmcn nola.

"'h" baiAo mikiagorik atzi ezifía darabilzkikegun ncurtailluen zakartasuntan cz
baifian ckaiaren bcraren izakerarcn funtseán datzanez ohar gaitczen lehenbizi.

Ibilli dabillen alcxka bat (eletmn bat adibidez) aurkitu eta zenbateko laistertasuncz dabiHen pkin nahi dugula eman dezagun. Horretarako argi-izpi batcz
baliamko gara, eta argi-ugiña blzkar-tmez zenbait eta Wkiago are zehazkiago
jabe gintexke alexka dagoen tokiat ; damurik. ugifiaren bizkar-tartwen mikitasunak &taslin haundrkoa dcla mn nahi du, cnergia haundikm kraz (c = hv).
Horrek, arde< clctronari gogor craso eta, honenbestcs, zeukan laistcrtasuna
aidarazi egingo dio,
Energia gumiko argia bagenerabil berrir, aldtmtziz gertatuko litzateke:
Laistertasunaz zehazkiago jabetu bai, jabttu ginateke, baifian argi-ugifiarcn
bizkar-tma haundia litzatekela, tokiarekikoan gaiduko genukc Paistertasunarckikoan irabaz gcnczakena.
Nunahitik jotzen dugula, tokia cm Taistcnasuna cnbateko zehastasuncz ncurtzerik ez daukagu cta, hori. ekaiartn izakcrartn halabehatrartn ahalabeharrez,
hcmen erc "h" bait-dogu lor gentzakcn zehaztsunaren atpimuga; beraz,
neurkizun zaizkigun guztietan,

bchar du, nahi eta cz. Hau dugu, izan , Heisenberg-en "zehaztuctiiiaren
abialegea"

Fdazlabur horrek hauxe diosku: Alexka baten bultzaren era tokiaren aldakuntzak neurtu ahal izateko bien biderketaren ernaitzak, gutxienez. "h" hainakoa
behar duela;

dugu, beraz, egin daitezken newrketen azpimuga; honek, itxura-aldaketa sdl
baten bidez, beste honako hau dainaigu:

Baiñan idazlabur honen lehen-zatia "v" laistertarunez dabillen "m" higikaiztasungai baten oldarra dugu. lehendik dakigunez, eta alexka bat " l "-ren
barman nun dagoen zehaztasun osoz jakin eziñak, nolabait

energiaren jabe egiten duela erakusren digu.
Aldetik-alde '""neurria daukan kaxa baten barman legoken alexka batena
ikustea bide da hauzi hau errezen aztertzeko era. Alexka kaxa horren barman
dagoela ba dakigu, baiñan zehaztueriñaren abialegeak dioskunez ezin gintezke
nun dagoenat erabat jabetu. Kaxaren edozein aldetan gema liteke, Broglie-n
ugifiak bakoitzari dagokion zorineurria ematen digula; adibidez. kaxaren erdian
ertzetan baiño maizago e g o n g de12 garbi dago.
Honek, berez, beste hau adierazten digu: Alexkak kaxa barman dardarrean
diharduala, eta kaxaren alde guztietara joko duela noizbait; alexkaren dardara,
beraz, zehaztueziñaren a bialegearen bertatik-bertarako ondorio dugu, eta bere
tokia mugatzen duen kaxaren edozein alderara jo ahal izateari berez dasio.
Alexkaren halabeharrezke energia hori. ibilli ahal izateko toki baten jabe izate
hutseri k datorkion hori dugu , tuten baiño z uzenago, Nernst-ek (zenan zettan
garbitzeke bazen ere) aipatu z u e n "hutseango energia".
Diogun hau aoromoari ere ba dagokiola argi dago; atomoa ere, bere ondokoek
rnugatzen dioten "gelamo" baten barman dago; gelamo hori "Bere" du,

eta ezin du handik igesik egin. Beraz, hottenean ere

energiaren jabe da, delako "1" hori bere ondokoen arteko birartea, delarik.
Gaiñera, energia hori beretzako leku bar eukitze huzsak dekarkiola, ezin du
iñola ese eman.
Besralde, ikusi dugunez hutseango energia hori dardara baten datza: ezin
daiteke, beraz, berozkoagandik bereizi.

Zalbide, bibliografian dionez. Yves Chelct-en L ENERGIE NUCLEAIRE
Iiburuaz baliatu da bere lana osaczeko; hortik jaso ote du 0°K-eninguruan
bere ustez gertatzen denaren berri?.
Nolanahi ere, ingum hortan gai guztiak eskon bilakatzen direlako ustea
espaldi gaindiaurik dagoen jakinrza-mailla bati darxeka. Batzutan,
hutseango energia aromoen arteko erakar-indarrak baiño haundiago izan
daiteke eta horrelakoetan jakiña. gaia ezin eskon bihurtu: horixe gertatzen
zaio, adihidez. helioari, O°K-etaraiño hoztu ahal baledi ere ez bait-litzateke eskon egingo kanpotik 25 .a kiloko saka bar etarri ezik.

.

Dena den. egintzazko kuantoari darion zehaztueziñaren abia legearen eta
0°K-etik hurhil Rertatzen direnen garrantria egungo fisikan ezin esanalako
ditugu. Ekaiaren oiñarri-oiñarrizko egitura hobeki ezagutzeko bidert k
egokienak ditugu. eta gai hoietaz jardun dutenen izenck osarzen dute
gehicnbat, zenbait unetan, Nohel sariaren jabe egin direslen zerrenda.
lnguru hortan gertatzen diren batzu aipatu nahiez gero. eletraindmekiko
eragotpenik ezaz, gaindikako ixuritasunaz ("superfluidez"). eletraindarra
funtsean zer denaz jabetzeko bideez eta beste hainbat era hainbarez jardun

beharko genuke.
ldazlan hon i dagazkion mugak horretarako hcrarik ez ernaten, ordea.
i-iala ere, qure fisikazale Raz teentzat gai hoi k sakan kiago aztenzeko eragingarri baledi, nere egungo hau et litzateke alperrikoa izango.
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