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Elektrizitatearen Izaera
Elektrlzitatea. matariaren barneko zatlki subatomlkoen (elektrolen) pte·
sentzlak eta portakerak sortutako fenomeno fisiko bat da.

EJektroiak libre egoo daltezke matalan bamean ala soluketa elektrolltl·
kotan. ade hutsgunetan higitu.
Beten presentzlaz ohartzeko. probokatzen duten zenbait fenomenaren

bidez baliatzen gara.
Adibideak

Deflnl:doak

BORCA

Atomoa. elektrol periferiko (neglUiboak) eta.
protor (positiboak) eta neutroiez osaturiko nu-

kleo zeotra! batek asatzen dute. Elektroiak nukleoaren Inguruan eta orbitetan blratlen dlrelarlk, prote! nuklearren kopuru berdina dute.
eta honek, halo zuzen. elementu klmikoa karakterlzatzen duo
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KONPOATAKEAA ElEKTAONIKOA

Metalen atomoen elektrol perlferlkoak, oso
lotura ttipia dute. Beraz. materiaren bamean
hlgltzeko nahlko erraztasun dute eta lzakera
elektronikozko lndar batek eragiten badu. kondukzlozko korronte elektrlkoa somen duo

Soluketa elektrolitikotan. konposatu klmlkoak
101 positibo (katioil eta 101 negatibotan banatzen dlra, eta eremu elektriko batek eragiten
badu. konbekzlcnko korronte bat sortzen da.
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elektroiok.
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Ete konposatu nl!:utroa.

e
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Hutsunean. eremu elektrlko batek eragiten
badu. elektroiak puntu batetlk bestera desplazatzera bultzaraziak dira. fluxu elektronlko bat
sortzen delarik.

katioi.
onioia

elektroiak

+

•
Izpi katodlkoak

EFEKTU ElEKTRIKOAK

Terrnlkoa: Eroale bato korronte elektriko batek korritzen badu. berotu eglten da.

Berogailuak.
Goritasun lanparak.

Elektroklmlko.: Korronte elektrikoa soluketa
batetan zahar pasatlen bada, erreakzlo klmlkoak
sortzan ditu.

Pilak. akurnularodeak.
Sainll elektrogalbanlkoak.
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--~----Magnetlkoa: Korronte elektriko batek eremu
magnetiko bat sortzen duo

·

Elektroimanak.

Maklna elektrlko blrakor eta
geldlkorrak

_._-_ .. - ... - - - - _ . _ - - - - - - - - ZIRKurTO ELEKTAIKOA
Dakigunez. korront'e elektrikoak, puntu batetik bestera energia trans-

mititzeko bltarte bat errepresentatzen duo Transmltltze hau, elkarren artean
eraale seglda bat konektaturik osatutako zlrkuito elektriko baten bldez agl·

ten da.
Zirkuitorik sinpleena. hiru elementuz osaturikoa da: Bata, energla SOr·
Izen duen _sorkaHua_ da; bigarrena. energía transmitltzeko bltartekoa edo
~Iinea.: eta hirugarrena. energia harl transformatzen duen _erabilgailua •.
Zlrkuitoaren elementuak
SorgailuII: Energia (kiml.

kaa ado mekanikoa) nar·
tzen du kanpotlk, eta e.
elektriko transtormanen
do.

funtzlonamondua

Adlbldeak

Elektrolak llrkulto elektrikoan zehar hlgitzera
behartzen dituen Indarra
sortzen duo

Klmikoa; Pila, metagal·
luak.
Mekanikoa:
Jua. dinamoa.

Alternagai-

Unea: Sorkalluak erabllgallura, e. e. garralatzen
do.

Sorgailuaren Indarraren
eraginez elektrolak, erabl1·
gal1uruntz ablalzen dira
erosle batetan zehar bestetik ltzultzen dlrelsrik.

Eroalez, Unea aereoz.
kabJez etab. osatzen dlra.

Uneatik
Erabilgallua:
energia hartzen du, eta
erabilpenak eskatzen duen
beste batetan transforma·
nen duo

linearen erosle batetik
bastera korritlen duten
elektroiek. Jehen ikusi13ko tenomeno bst sortaruten dute.

Motosegak, berogailuak
balnu elektrolltikoak. lanparak. etab.

ZIRKUITOEN EGOERAK

Irekia: Sorgalluaren bl borneen artean
el dago jarraitasun metalikorik. Sorkailua
eragiten sr! bada. etenaren bi muturr&tan tentsio estatu bat sortlen da. Honen
explikazloa zera da; Mutur posltlboan
elektroiak soberan daude eta mutur negatiboan berril eskasian.
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Hertsla: Zlrkuito elektrlkoan zehar jarraltasun metallko bat bada, eta korron·
teak zlrkula dezake.

korrontea.

Konbentzlonalki, korrontea sorgailuaren
polo positibotlk negatlbora hlgitzen da;
elektroiek berrlz, zirkuito berbera korrl·
tzen dute baina kontrako norantzan..

INDAR ElEKTRAERAGllEA ETA TENTSIOA
Sorgailu baten zirkuito lrekiaren muturretako elektroien 'eskastasuna ala
ugaritasunak potentziale elektriko bat eraglten du. Zirkuito hau hersten
bada, elektroiak higitzera behartuak aurkitren dira eta ¡ndar higierazle honi,
¡ndar elektraeragHe deitzen zaio.
Zirkujtoaren edozein bi punturen artean hartutako ¡ndar honl, tentsioa
deitzen zaio.
Adlbldeak

Magnitudeak
Indar elektraeragilea (l.E.E.)
SorgaHuaren kanpoan potentzlale diferentzia
sortzen duen sorgailuaren barneko zergaltla da.

1

T

Jeneralki, sorgailuaren barneko fenomeno ez
elektrikoak sortzen du (Piletan, erreakzlo kim1koak; alternagallutan, hlgldurak, etab.),

E

U

...l

lirkuitoan korronteak korrltzen ez badu (eta
kasu honetan bakarrik), sorgailu baten 1. e. e.
borne arteko tentsloarekJn bat dator.

¡

1=0 bada, E=V

Tentsioa edo Potentziale diferentzia.
Zirkuito bateko eta edoze1n potentzlale ez·
berdinetan iplnitako bi punturen arteko elektra
Izakera indarra da. Beraz, bi puntu horlek me·
talikoki lotzen badltugu, korronte elaktrlkoak
zirkula dezake, eta lotura horl baldin badago,
korrontea pasatzen del a adlerazten du.
Zirkuilo ireki baten bornetako tentsioa eta
elikatzen duen sorgailuaren Le.e.-ren kopurua
berdinak dlra.
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Tentslo J,lusker•.
Zlrkulto elektrlkoaren elementu batetlk karronte elektrikoak pasatzerakoan eragiten duen
kanpoko efektua da.

t

E

V

Korronterik pasat:z:en ez bada. ez dago ten·
tslo Jausketarik.
Zirkulto bateko bi plJnturen arteko tentslo
jauskera. kanpotik aplikatutako tentsioarl dagaklo, heuren artean sorgallurik ez badago.

T
V

1=0 bada, V""O

Ikusten denez, hiru magnitude hauk, heuren artean homogeneo eta asimllagarriak izanarren. desberdinak dira. eta bakoitzak esanahi berezia duo
Hau argitzeko. energia aldetik kontsiderazio batzu e9ingo ditugu. eta honela:
l.e.e.

zirkuitoaren kanpoko energia aldaketarekjn loturik dago.

tentsioa

zjrkuitoan zirkulatzen duen energjarekln.

t.j.

zirkuito batetan disipatzen den energlarekin.

KQRRONTEA
Korronte elektrjkoa, eroale bat korritren duen elektroj fluxu batez osa·
turik dago. Konbentzionalki potentziale gorenetik (+) ttipienara (-) doa.
Beraz. elektroien egiazko higiduraren kontrako norantzakoa da.
Metalikoki lotutako bj punluren arteko elektroi hlgidura, baldin eta bi
puntu horien artean tentslorik badago izango da. (Supereroaltasun etab.eko
salbuespenak eglnaz). Beraz, sorgailurik ez duen zirkulto batetan, ez daga
korronte zirkulaziorik.
Adibldeak
Kondukzlozko korrontea:
Eroaie metaliko bat korrltzen duen elek·
troj fluxu batek sort1.ltakoa da.
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elektrOlak.
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Korronte lonikoa.

+

Soluketa elektrolitlko bateko 101 negatlboen polo positiboruntz eta 101 posltl·
boen polo negatiboruntzeko hlgldura ero
latiboak eragilen duena.

-6
-6
6
$
101 negatlboak.
ioi posltlboak.

Korronte elektronlkoa.
Hutsunean ezarritako elektrodo negatl·
bo {katodol eta elektrodo posiUboaren
(anodol artean elektrolen hlgldurak probokatzen duena.
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elektrolak.

Elektrizltate kantitatea.
Korrontea eta honek zlrkulto elektrlkoa
korrltzeko erabiltzen duen denboraren aro
teko blderkadura da. (Korrontea denborarekin aldagai bada, integralea lzonen da).
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ZEINU KONBENTZIOAK
Konbentzlonalki zera onhartu da: korronte elektrikoa, sorgailuaren polo
positibotik irten eta negatibotik sartzen dela, nahiz eta benetan horrela ez
Izan.
Eroaleek eta likidoek duten barne eragozpenaren poderioz. sorgailuaren
bamean korrontea sortzen due" Le.e.·aren kontrako norantzan tentslo jauskera bat sornen da.
Sorgallu.

Er8bllgailua

+
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.E. I.E.E.
Sorgailuaren barnean: -tik +era karrontea zlrkularazten du.

---._--

----

.V. Tentsfoa.
Sorgailuaren kanpoan: I.e.e.aren no·
rantla bera du, eta +tik -era zirkularazten du korrontea kanpotlk.

Erabilgailuaren kanpoaldean:
zirkularazten du korrontea.

+Iik -era

-----~
.V. Tentsio jauskera.
Sorgalluaren barnean:
kOtrontearen
zitkulalioak produzitutako t.j. da eta
I.e.e.aren konttako noratzakoa da.

- _ .__. _ - - - _ . _ - -

Erabilgailuaren barnean: korrontearen
llrkulazioak sortulakoa da, eta tentsioaren r'IOf"antza berdineko8.

.1. Intentsltalea.
Sotgalluaren barnean: -tlk +era doa.

Erabilgailuaren barnean:
doa.

+tik -era

-------_._-_._-ANALOGIA HIDRAUlIKOA
Tentsio eta intentsitate kontzeptuak. zirkulto hidrauliko batekin gonbaratuaz hobeki ulertzen dira.
Funtsean zfrkuito hidraullko baten osagaiak hauk dira: ponpa bat {sor-
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gallua). bJdal eta itzul bideak (linea) eta turbina bat (erabiJgailua) uraren
bitartez energía batetik bestera garraiatren delarik.
Zlrkuito hldraulikoa

Zirkuito elektrikoa

-

t

-

E

Ubldeak.
Ponpa hidraulikoa.
Turbina.
Txorrota (hertsia).

Eroaleak.
Sorgallu hidraulikoa.
Erabilgailu elektriko8.
Krisketa (irekia).

Ura.
Ur kaudala.
Uraren Indar higierazlea.
Presio galera.
Uraren desnibela.

Elektrizitatea.
Intentsitale edo korronle elektrlkoa.
Indar elektraeragilea.
Tenlsio jauskera.
Tentsio eJektrikoa.

Urak. ubideak korritzen ditu.

Korronteak. eroaleak korritzen dilu.

Urak, turblnatik pasatzerakoan presios
galtzen duo

Korrontea erabilgailutik passtzerakoan,
tentslo jauskera bat sorlzen da.

Ponparen kanpoan hartutako energia
uraren bitartez, turbinara pasatzen da,
eta honek kanpora ematen duo

Sorgailuaren kanpoan lortutako enero
gia, korrontearen bidez erabilgailura
pssatzen da, eta honek kanpora era·
maten duo

Potentzia hldrauliko erabllgarrla "" Ura·
ren kaudalea X desnibela.

Potentzia elektr!ko erabllgarria '" lnten·
tsitalea X tentsioa.

TENTSIO UNITATEAK ETA NEURRI TAMAINAK
Tentsío eta intentsitateari dagozkíen unitateak, Volta (v) eta Amperea
(A) dlra.
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Volta, patroi bezala hartzen den Westonen p!lak ematen duen, 1, 0183
Voltako tentsioari dagokio.
Ampereak berriz, sg. bakoitzeko 'E!lektrollsiaren bidez 1, 118 mgr. zllar
;alkitzen duen korronte intentsitatea errepresentatzen duo
Si magnitude hauk algebraikoak dira. Beraz batzutan jakina bezala ema·
ten den zeinua eransten zalo.
Zeinu konbentzioak

Adlbldeak

KORRONTEA
Korronte bat anperlmetroko borne positibotik sortu ets desprazamendu positibo bat markatzen duenean, korronte positiboa dela esaten da.
(Arderantziz, borne negatibotik sortu
eta desplazamendu negatiboa marka·
tzen badu. negatiboa dela esango du·
gul.

TENT810A
Bi punturan CA eta Bl arteko tantsioa
neurtzerakoan, A voltimetroaren borne
positlb03rekin eta a voltimetroaran
borne negatiboarekin konektatzen bao
dira eta desplazamendu positibo bat
markatzen badu. tentslo hori posltiboa
dela esango dugu. (Alderantziz A bor·
ne negatiboarekin konektatzan eta
desplazamendu negatibo bat marka·
tlan badu).
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NEURRI TAMAINAK
Tentsloak

----------Telekomunikabldetan, Irrati eta Anpll·
likagailutan.
Etxeko aplikaziotan. Aplikazio Indus·
trlaletan. lnstalazlo elektrokimlko eta
Arku labetan.

Pila eta melagallutan. Automobil In50
talaziotan. Etxeko Instalaziotan. Bana·
pen industrialetan. Burdinblde trak·
ziotan. Linea elektrikotan.
Megavollak. Txlmjstak.

J. SAllAR
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