teknika eta tekno'logia

LANAREN
ANTOLAKUNTZA (XI):
DENBORA-AZTERKETA (3)

A N M ) N I SARRIECI ESKISAEEL

1.- KRONOMETRATU

BEHAR

DEN LANGILEAREN HAUTAKETA
Kronometratu behar den tangilearen hautaketak, garrantzi handia
du gero Iwtuko diren emaitzekiko.
Bere lanean balio duena eta iraupena
duena izan behar du;. erregulartacuna, inoren eraginak ez aldatzea eta
laguntasun-izpiritua ere izan behar
ditu.

Kronometratu behar den lana
trebatuta egon behar du,
kual itate hau, lan mztiak, ezagutzearckin nahastu behar ez bada ere.
1,angilea lan batean ongi trebatuta
pqoteak, erreflexuz ihardutea esan
nahi du, bere higidurak buruz ordenatu beharsik izan gabe.
rgiten ongi

nere errendimendua, batezbstekoarcna izan behat du eta guztien

ordezko deitu langilenri dagokiona,
hots, xedea egiteko prestatua e h berorrengrrna ohitua izanik, neke gehiegirik gabe egingo duenarena.

Iharduna oso geldia edo oso lasterra haldin bada, nekeza izango da
balorazioa egitea eta emaitza gisa,
denbora luzeegiak finkatzea dakar,
beren antiekonomikotasun guztiekin
edota laburregiak beren zuzentasun
gabeziarekin e t a lehentxeago edo
geroxeago izango dituzten kexu eta
zuzendu Geharrekin. Gainera, oso lasterra dena hautatuko balitz, gaine-

rakoek iristea zaila den denbra finkatuka dela p e n b dezake eta b a i h
Enpresak beraiengandik etekini k
handiena ateratzea bakamk duela
helburti ere.
Ezin daiteke hauta pertsona
nerbiowrik ere, erraz kezkatu eta
lanarengan zerikusia izango luke eta.

Gehienetan, ohi dutert baino lasterrago lan e ~ i t e r a jotzen dute eta
henek akats elta zalantzak dakartxa.
Are gehiago, badaude pertsonak, inor
begira badute, normalki lanik egin
ezin dutenak ere.

Laguntz izpiritua behar-beharrezkoa da. Kronornetraketaren helburua, laneko baldintzen hobakuntza
gisa ulertuko duena izan behar du eta
ekoizpenaren ugalmenak soldata
handiagoa ekar liczaiokeela uste duena. Noski, Enprcsak ere f r o ~ a t uegin
beharko du uste horrek erdia ustela
ez duela.
Rere lanaren xchctnsunak ongi
esplikn ditzan cskntu behar zaio eta
aurkitzen dituen zailtüsunak kontutan hartu behar dira, ahalik eta
gutxienera murriztuak i z a n driitezen.
Egindako iradokizvnak aztertu egin
behar dira cta kontutan hartzen
d irela demostsatu.

Gerta liteke langilearen aurkako
,jatrerariekin topo egitca ere,haldin
eta finkatutako denhorak, sariak
erahakitzeko bakarrik balioko duela
hadaki.
Lan errepikatuak badira bestalde, errazagoa da antzernatea, langilea
herea ez den erritmo naturalean noiz
ari ez den, zeren eta kasu horretan,
zaila hait da zikloetako denborak
ersegu latzea, hots, segidako zikloetan
aldakcta nabariak ematen dira.
Kgoera hauek, artezia handiz konpondu beharra dago, kronometratzaileak here izen ona galtzea nahi ez
badu behintzat.

2.- KRONOMETROAREN
MANNIAKE'TAKO EKINALDIAK

Sistemarik erabilienetakoa, zerorako itzulera cdo zerora itzultzea deitua da. Kronometratzaile
izateko, kronometroaren maneiaketa
ia pentsatu ere egin ~ a b eegin behar
da eta horretarako zehaso menperatu
behar da kronometroaren erabilera.
Xerorako itzulesa hori egiteko, lehenik, eragiketarentzat kronornetroak
rnarkaku dwen denbora irakurri eta
bapatean sakatuz orratza zesora
itzriltzen da hurrengo eeragiketarentzat denbora kontatzen hasiz. Sakatrc
hosrek ose bapatekoa izan behar d u
sakatze-akatsik izan ez dadin. 1-lau
lortzeko, eragiketa asko egin behar
da eta ariketa bakoitzean egindako

sakatae-akatsak nahiz icakurketa-akatsak kal kulatu, arituaren arituz
m u g a hertsi hatzuren barnean sartsea lortseko.
t Iori egi teko, beste denbora-neurgailriren hat behar da eta normalean,
erlojii normala erabili ohi da, eragi keta gtintien iraupn-denhra osoa
cmateko. PartziaIen eta osoaren arteka difcr~nttiaizango dugu akatca.

Kronometraketa egften den akats
erlatihox kalkulatzeko, ondorengo
konizrptu hauck hartu behar dira
kontutan:

H, = IIasierako ordua, ErlojUaren
rninuteroko nrdu zehatxa izan
ohi da eta kronometraketako
orrian idaztcn da, une herberean kronometroa martxan
jarriz.

Sh = Hasierako sinkronizazioa. Hasieraka ordutik langilea lanean
hasi arteko denhra da eta
minutuak ahazteke idazten da
kronornetraketako orrian.

S, = Arnaierako sinkronizazioa. Azkeneko elementuari dagokion
irakurketa egitean, aurrekoetan bezalaxe zerora itzuli eta
kronometroa erlojuko ordu
zehatz eta juxtu batera iritsi
arte ibiI dadin uzten da. Une
horretan, kronometroa geratu
egiten da eta pasatako cegundoak idazten dira, hots, S,-ri
dagozkionak.

7'k

= Laneko denbra edo kronometraketako denbora. Xedearen
eragiketa desberdinen edo elementuen denbora deitb zuta-

E, = Akats erlatiba =
Ea

-x100=

T

T-Ti

x 100
Ti

Ikus dezagun honen adfbide bat.
dezagun, kronornetraketako
akatsak kalkulatzeko 10 segundo
iragatecln zerorako itzulera egitea
agindu dela 5 minutuko denboraldi
orokorrean zehar. Datuak:
Eman

sh =

27 S; Sa = 37 S: Tk =
irakurketa)

410 s (41

Ti = Ha - H, = 8 min = 8 x 60 =
480 S

bean idazten diren denbraldi

guztien batura da.

Ha = Arnaierake

ordua. Aurreko
atalean erlojuan finkatukka
oidua, kronometraketako orrian S,-rekin batera idatzi dena

ale&

1' =

Kronometroak
neurtutako
denbora = Sh Tk + Sa

+

F.:, = Akats absolutua = T - Ti

10 lkasle desberdinek egindako
saioetan, honako akats erl atibaen
emaitza hauek lortu dira: - lP6,
- 1 2 -2,05, -2,
-0,83, + l , t ,
-0,4, -2,1, -2,5 eka -2,s. Balore
hauekin, ondorengo grafikoa marratzen da ( l .irudia).

1. irudla: Akats e r l a t i h a k

Eta hatezbecteko akats eslatiha:

Hnu bera egin daiteke bapateko
seinalea ematean egin erazitako zerorako itzulerekin ere. Adihidez, argi
hat piztean edo itzaltzean, hots bat
entzutean, etab. Praktikan gaineta
honela egiten da kronornetratzaiIcascn trcbetasuna rrogatzeko.

Esan beharra dago hestetik, irnkurketa hauen segurtasuna asko hohatzen deln Thornpson-en Orrnti:
Atzernniledun krenornetroak era'hiliz,
heti crc. sakatzerakoan zertan irakurririk cz dagoenez ctii bigatren
orratzak markatzen duen denbora,
rirratza geldi dagoela isakur daitekeenez.

Langileak bere lana cgitcrakoan
darabilen trebetasuna, iaiotasuna,
lastertasuna eta gainerako tasun ongarri guztien bildurnari deritzo iharduera. L'lertzckoa da noski, aenhriit
cta ihatduera hohca erabili, orduan
eta denhnra lnhurragoan eginqo
duela langitcak berc lana. Halcrc, c x
da nahi kon laster egitea, egindnko
Innak halioduna izan bchar du cta.
1)rnbrirn-azterketa. lan dcsbcsdinetarako denibora-mota jakinak finkatzcko crabiltzen da hcrcziki. HesL~ilrlrnrdea. heharrrzkoa dri dcnbora-

Xede hati dagakien denhrak

Ikucitako lanaten erritmoa, ibar-

finkatu aurrez ordca, knrnenigarria
da metodo-azterkcta egitea, honek
ezaguterazten du eta lanaren izaera
eta baita askntan gehiegiako esfortauak deuseztu ere, ahalmenei etckin
hobea aterax. Beraz, iharduera normalaren esedu bat hehar da, lan-mota
horsi dagokion iharduera normalaren
kontzeptua finka ahal izateko, batezbesteko langileak izango Ilikeen hori
ezartzeko a l e ~ i aMoni,
.
ihardunaren
brrlorazioa deritzo eta egitasmo,
kontrol eta sari-sisternak ezartzeko
oinarri bezala hartzen da.

duera norrnalari dagokionarekin zu-

Iharduera normalak, baditu era
dcsberdinetoko ihardunckiko czarritnko zenbait definizio eta hana ondoren horietako batzu:

*

Higidura neurtzeko:
- I harduera normaltzaf hartzen
da, hatezbesteko ahatrnen tisikoak dituen gitona, orduhetean
4,8 - 5 km ihiltzea (Amcriketan
4.830 m) hide zelni, lnun eto
lerro zuzcnekoan,, tenperatura
cpelarckin eta kargarik gahe.
Esku-trchetasunnk neurtzeko
- Iharduera normaltzat hartzen
da, 52 karta minutu erdian
30x30 cmku karratra haten ei.pinetan Itiu pila~xntan ulziz
baniitzvu eta hnita oholska hatean den'boraldi berean 30 iltze
jostea cre.

Reste horrela-mduzko dcfin iziarik ere hadago noski, prestatu eta
frogatutako zenbait ariketaren arahera.

zenki crkatzeko, esperientzta handia
eta, ikusitako eragiketen ezawtza cakona hehar dira
Metodo-hobakuntza, trebaketa-denhoraldi ?abur samarrean norheregana daitekccn arren, deobora-finkapcna ez d a ~ opraktikan benetan
esahiltzen hasterik, praktika-aldi luze haten ondoren cz bada eta sasi-sistema ezastzcko erabili behar bada,
zer esanik ere ez.
Kronomctratzailea
iharduera
rrorrnalarekiko ideia zehatzri bereganakzera he1 dadinerako, ariketa-praktika ugari eginak izan hcharko
ditu, herorietako baltzu adihide gisa
klase~tariere ikas ditzakeelarik eta
gero Froga praktiko hatzuren hidcz
hcsrikusi eta praktikan azter ditzakeelarik. A u r r e r a x e a ~ ojkusiko dira
hatzu
5.- DENBORA NORMALA ETA
IHAK13UN-FAKTOREA

Lan bat egitean, elemcntu cdo
eragiketa soilak egiten iragandako
denhnrrik, berorietan erabili diten
iharduerekiko alderantsiz psoportxionaEak dira. Adibiderik egokiena cz
bada ere, gnrbi illusten laguntzeko
helio duelakoan aipatzen da jarraian
datorrenn. A eta R hirien a r t ~ a n100
kmko luzeradun autoestrata dago.
IOO km/h ahiitdurarekin lihoakecn
aiitonk ordiihetc bcharko luke hntctik
hcstcra jo:tlrrko eta 200 km/h¿irrkin
li hoakeennk berriz osduerdiii; 50
kmlh nhiaduran lihonkcenak aldiz 2

cirdii,

Eskala batzu hadaude eCa beroriek, iharduera normalari ematen
za ion bal ioaren arahcsa ezagutzen

hots, ahiadura bikoitza hada-

t-;ima íihardiiera), drnhorarcn erdia
1ii.híirk~idu cta ahiiidurarcn erdia barI;irama liharduera), dcnihnra hikoitza
ii~bliarkodu. Ileste horr~nheslteesan
litrkr trrh~tnsiinnzcrri cta hori ere
Siri-din-bcrdin nciir daiteke oni:i/qiiizki rgindako pirzcn hidcz, nahiz

dira. Raina, kontutan hnritu heharra
dago, nahiz cta iharduera normalarcn kontzeptuak berbcrak izan eta
crizpidea ongi emana izan, esrazki
pasa ahal izango dela eskala batetik
hestera, beraz, funtsean, ez du
garrantzi handirik eskala bata ala

iriakina eta trliisnen tratamenduz,
tatah.

bestea erabiltzeak. Eskalarik erabilienek, honako iharduera normal
hauek dituzte: 100,60 eta 75.

'1', = denhora norrnala
'I',, = neurtutako denbosa
A, = iharduera norrnala
A,, = ikuskatutako iharduera

T
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T , lortzeko T, biderkatu behar
AJA,
zntiki honi, ihar-

rlirn faktorea deritzo eta. Fa idatziko
~Ezigir:

l

l

100 oinarritzat dutenak bat baino
gehiago dira: R.T.E., Gornbert
HEFA cta Amerikarra, haina
gero rninirnoa eta Raikorrena edo
Optimoa zehattesakoan dituzte
alderik. Amerikarrak 70 eta 140
erabiltzen ditu muga horiek
zehazteko eta besteek aldiz 66 eta
133.

60 oinarritzat duena bakarra da:
Bedaux.

75 oinarritzat duena aldiz CREA
izenekoa da.

Iharduera normala: 100.- Eesteak
beste amerikarsari lotuko gatzaizkio.
Kronornetratzaileak

Ilrnhora-irakurketa bakoitzari
cgite-ahiadura edo iharI
r bat dagokio. Kronametra7 / ; t i l ~ r i k , heraza neurtzeka, rnailaz11i:tll;iko esknla hatera jotzen du,
hoi S , halorazio-eskala deitusa.
I;iricilearcn

Otik

140rako

eskala du bere esku. Zeroa, egote
ahsolutuari dagokio. 140a herriz,
langile normal batek bere lana denh r a r i k galdu gahe eta higjdnirarik
gutxienekin segurtasunik handienean egi teasi; hots, iharduera baikorrari. 100 bersiz iharduera norrnala
de. Psaktikan, langilearen iharduera,
70etik 140ra ibil daiteke, 70ekoa
(minimoa) txiki samarta bada ere.

Esan beharra dago bestetik,
langile batzuk 14Okoa gainditu ere
egin dezakctela. Kiroletan bezalaxe,
Ianak ere bere txapeldunak eta
marka-jaitzaileak badiltu eta. Gainera hauek, gehiefi behartu gabe ere,
hatezbcsteko iharduera handiagoa
eman ohi dute.

Bedaux sisternan, iharduera baikorraren eta nnrmalaren arteko
cslazioa 801fiíi = 1,33 da, hau da,
ihardiicra baikorríi izanik, denbora-tipos baino 1,33 aldiz txikiagoa
izango da iharduera baikortasi dagokian d e n h r a .

Ikusi ditugun hiru- sictemetatik,
azkeneko biak dirudite erabilienak.

lharduera normala: 60.- B d a u x
izenez ezagutzen da. Iharduera norrnalari 6Oko balioa ematen dio eta
ordubeteari dagokionez eta honek 60
rninutn di tuenez, puntua, minutu
bakoitzari atxckitzen zaio. Honekin
kalkuluak asko errasten dira eta
Iangileek herek ere askoz errasago
ulertzen dituzte. Unitate horietiko
bakoitzari puntua deitu ohi zaio eta
iharducra norrnalak orduan 60 Ordu-Puntuko etekina darnaigu. Esa honetan, egin beharreko xedeak edo lanak
puntutan jar daitezke baloratuta.
l'untua B letraz IRedaux)' edo eta
O.P. Ordu-Puntuaz ere adierazten da
(Ilspainieraz P.H.). Iharduera baiknrrari 80 puntu dagozkio cdo eta
80ko iharduera. Cutxicneko iharduera minirnoari hcrrix, 40 puntu.

7.- K R O N O M E T R A T Z A l L E A HEN PRESTAKWNTZA

Kronometratzaileak,
oholskan
ipinita daukan inprimakian, l a n ~ leak elernentu bakoilza egiten pasatxen duen denbora eta darabilen
iharduera idatzi hehar ditu aldi
berean.
Pasatzen duen denbosa, kronometroan ir:ikurtzcn du eta iharduera
berriz, besak begiz eta buruz esizten
duena idatzi behar du, beti ese,
ikusten duenaren eta norrnaltzat duenaren artcko erkaketa eginez.

Ksonometratzaile ona izatera heltzeko, praktika handia hehar da.
Kronornetroarcn erabilpen-prakt ikak
nola egin hehar dircn ikusia dugu
lehen. Orain aldiz, iharduerarenak
nola egin ikusika dugu.

Iharduera normrila: 75.- Iharduera
baikorrari E OOcko balioa dagokio etii
minimoari 60 Hana ondoren balrire
Rauen baliokidetza-tauta.

CREA

Arnerikarra

Raikorra

I

140

1

100

Bedaux

1

80

Normala

F O0

75

60

Minimoa

70

RO

4O

1. kasua: Eman dezagzin 52 karta
hanatu behar dfrela 30x30 c m k o
karratu hatcn erpinetan lau pilatan
utziz, pila hakoitza beti ere bestcengandik ondo beresita ~eldituz.

Ariketa hau egiteko, k a r h k 6
,ildiz eman dira iharduera desberdirink erabiliz eta batezbesteko ihardura-estimazioak honako hauek izan
(lira
1

;ildia: Estirnatutako hatezbesteko
ihnrducra 55. Kronometraketako denhora 28'Ylered~inrenarahera 65 legokio-

kei.
2 ,ildiri: Ectimatiitiiko hatezbesteko

iharduera 80. Kronometraketako denbora 20" lereduaren arabera 90 legokioke)
:j

4 1

,ildia: Estirnatutako batezbesteko
i haduera 70. KronometraIretako denhora 23" (ereduaren arabera 80 legokioke).

:ildia: Estimatuta ko batezksteko
iharduera 45. Kronometraketako denhora 40" lereduaren arabera 50 legokioke)

5 :ifdia: Estirnatutako batezbecteko
iharduera 65. Kronometra-

Lehen aipatua denez, 30" da denbora
normala. Orduan, A,.T, = A,.T, formula erahitiz, denbara eta iharduera-ereduen Eaulatxci hat e ~ i t e nda:

ketako denbora 343" íereduaren arabera 50 legokiokeS.
6 . aldia: Estimatutako

batezbesteko
iharduera 25. Kronometraketako denbora 82" (ereduaren arabera 21,95 legokioke).

Crafikoki rnarraztuta, elipse inguratzailea (puntuak elkatuz lortua
eta bese luzetarako ardatza ageri dira
(2. irudia).
Ardatz hori, joera-ardatzarekin
erkatzen da. Onena noski, biak bat
etortzea litzateke, baina kronometratzailerik onenek ere ez dute lertzen
hori guztiz eta osore, nahiz eta asko
gerturatu. lrudia ikusiz iharduera
txikiebrako g-ehiegian eta handietarakn gutxiegian estimatu dela esan
nahi du. Joera hau, normala izan ohi
da hasiberriengan.

Errealitatean berez, adibide honetan baino askoz ere puntu. gehiagorekin egin behas da elipse i n p -

2. irudia: Iharduerenjoerak

ratzailea, puntuz hetetako laino itxura duelasik. FIlipsearen ardatzak beti
izango du desbideraketa txiki hat
joera-ardatzarekiko Elipsearen asdatz na~usi~ri,j~era-l~rroa
deritzn.
2. kasua: Oraingoan 10 mko ihilaldia
cgin bchnr da. Rrildintzak hauck dira.
Altuera l,fi5 m, urratsa 0,75 m,
Tenperatura normala 18°C 1 Iezetasun erlatiboa 7050, kargarik gahe. liO
O.P. izateko, 4,B km/h abiadwsii
erarniin behar du. IIcriz, 19 m
ihiltze ko:

Qatu honekin eta A, . T, = A, .
T, formula erabiliz, hooako ihar-

duera-ereduen taulatxria egitcn da:
Demagun aipatutako datudun
gizon batek, lau ibilaldi egiten
dituela eta kranomctratzaileak honriko datuok idazten di tuela:

1 aldia: Estimatutako

batezbesteko
iharduera 75. Kronometratutako denbora 6 S Iereduaren arabera 75 legokioke).

4. aldia: Estimatutaka hatczhcsteko
iharduera 65. Ksonomctratutnko dcnhorii 6,2 s ( c r r duarcn arahcru 70 I c ~ n k i o -

kc).
2. aldia: Estimatutaka batezbesteko
iharduera 70. Kronometra-

tutako denbora 6 s (ereduaren iharduera 75 legokioke),
3. aldia: Estimatutako batezbesteko
iharduera 60. Kronametratutako denbora 8 s tereduaren arabera 55 inguru legokioke).

Praktikan, lau cstimazio hauek
nahikoak noski, hainü hemrn
adibidetarako balioka digunes, elipsea marrotu egingo dugu (3. irudiaE.
ez dira

Ikusten denez, ti7tik ~ o r a k oihsirduerentznt iharduera txikicgia hartu
da eta handik heherakoentzat aldiz
handiegia. 4

