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Nork dio elektrizitateari beldur gehiago,  
adituek ala ez-adituek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarrera 

 
Elektrizitatea 

 
Elektrizitatea, hainbat formatan, inguratzen gaituen ia gauza guztietan aurki dezakegu: 
ekaitzetan sortzen diren tximistetan, bidaiaren ondoren autoa ukitzean sentitzen 
dugun txinpartan eta molekulak atomotan elkartuta mantentzen dituen indarrean. 
Elektrizitatea hainbat eratako teknologia-gailuetan agertzen da, bonbilletatik hasi eta 
ordenagailuetaraino. Teknologia gero eta gehiago erabiltzen duen gizarte honetan, 
garrantzizkoa da ulertzea elektrizitatearen funtsaz nola baliatu herritarrei duela zenbait 
hamarkada pentsaezina zen ongizatea eman ahal izateko.  
  
Elektrizitatea aztergai dugula, karga-kontzentrazioek gorputz batean eragin ditzaketen 
efektu ikusgarriak aztertuko ditugu. 
  
Zientzialariek historian zehar egin dituzten esperimentuen eta diseinatu dituzten 
makinen bidez, karga elektrikoa zer den azalduko dugu, fenomeno elektriko horiek 
ulertzeko. 
 
 

 
Elektroestatikaren eremua ezezaguna da gehienontzat. Izan ere, naturan oso gutxitan 
gertatzen dira berez era horretako fenomenoak. Hala ere, tximistak horren adibide 
erakusgarria dira. 
  
Guk ekaitz-egunetan ikusten ditugu normalean, baina gaur ikusiko dugu tximista batek 
nola egiten duen hegan aretoaren gainetik gu arriskuan jarri gabe, edota argi 
fluoreszente bat nola pizten den inon konektatu gabe. Ikusiko dugu ‘goi-tentsioa’ 
sortzen duten kargekin lan egiteko kontu handiz ibili behar dela, baina, aldi berean, 
funsgabeko beldurrak uxatzen ere saiatuko gara, jakintzaren bidez. 
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Maitasun elektrikoa 

 
Elektrizitatea 

 
Lurrerantz erakartzen duen grabitate-indarra (pisu deitzen diozun hori)ondo ezagutzen 
duzu. Pentsa ezazu orain zuregan eragiten duen indar batean, grabitatea baino milaka 
milioi aldiz handiagoa dena. Halako indarrak paperezko orriaren lodierako orban 
bihurtu arte konprimituko zintuzke. Baina pentsa ezazu indar handi horretaz gain 
aldarapen-indarra ere badagoela, hura ere grabitatea baino milaka milioi aldiz 
handiagoa. Zuregan bi indar horiek eragitean, batak bestea orekatuko luke eta ez 
zenuke eraginik nabarmenduko. Kontua da badirela zuregan etengabe eragiten duten 
bi indar: indar elektrikoak. Indar horiek karga elektrikoen artean sortzen dira. 
Aldarapen-indarrak zeinu bereko kargen artean sortzen dira, eta erakarpen-indarrak 
zeinu desberdineko kargen artean. 
  
Oro har, bi objektu elkarren ondoan uzten badira, ez da ezer gertatzen, nahiz eta 
gorputz guztiek nolabaiteko propietate elektrikoak izan. Hala ere, bi globo beren artean 
marruskatzen baditugu, erakarpena sortuko da bien artean, eta bakoitza artilezko oihal 
batez igurtziz gero, aldaratu egingo dira. Propietate horiek adierazteko  eta 
zenbatesteko, karga deituriko magnitudea erabiltzen da. Bi motatako kargak daude, 
positiboa eta negatiboa, eta kontutan hartu behar dugu materialeek, berezko egoeran, 
bi kargetako kopuru bera (egoera neutroa) izaten dutela. 
  
Materia atomoz osatuta dago, eta atomoak, era berean, protoi, neutroi eta elektroiz. 
Oro har objektuek protoi (karga positiboa) eta elektroien (karga negatiboa) kopuru 
bera dute, eta ez dute karga elektriko garbirik. Baina kopurua orekatuta ez badago, 
objektua elektrikoki kargatuta dago. Elektroiak gehitzean edo kentzean sortzen da 
desoreka. Horixe gertatzen da globoak oihal batekin marruskatzean, elektroiak batetik 
erauzi eta bestera pasatzen dira. Fenomeno horri marruskadura bidezko karga deitzen 
zaio. Beraz, batek elektroi gehiegi izango ditu (karga -) eta bestean protoiak nagusituko 
dira (karga +).  
  
Kontutan hartu behar da atomoaren barne-elektroiak nukleora oso sendo lotuta 
daudela, baina zenbait atomoren kanpo-elektroiek lotura ahula dutela nukleoarekin 
eta erauzteko errazak direla. Elektroia erauzteko behar den energia-kantitatea aldatu 
egiten da material batetik bestera. Zenbaitetan, nahikoa izaten da pixka bat igurztea, 
eta, besteetan, metodo sofistikatuak erabili behar izaten dira. Esaterako, globoaren 
plastikoaren elektroiak sukaldeko paperarenak baino sendoago loturik daude. Hortaz, 
globoa sukaldeko paperaz igurztean, elektroiak transferitzen dira paperetik globora.  
 
 
 

Tailerrean gertatzen dena:  
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Maitasun elektrikoa 

 
Elektrizitatea 

 
Marruskadura-fenomenoak ohikoak izaten dira buruko ilea orraziz orrazten dugunean, 
ileak altxatu egiten baitira. Ikusiko dugu katu bat ferekatzean haren ilea ‘elektrizatu’ 
egiten dela. Gauza bera gertatuko litzateke besaulki baten plastikozko estalkian irrist 
egingo bagenu (ikus irudia). Material bat beste batekin marruskatzean, elektroiak 
batetik bestera transferitzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globo kargatua neutroari gerturatutakoan, nahiz eta ez elkar 
ukitu, neutroan kargak birbanatu egingo dira: globo kargatuko 
kargek aurkako zeinukoak erakarriko dituzte eta haren ondoan 
kontzentratuko dira eta zeinu berekoak aldaratu egingo dituzte 
eta haietatik ahalik eta urrunen kokatuko dira. Elkar erakartzen 
duten kargak elkar aldaratzen dutenak baino gertuago 
daudenez, erakarpen-indarra handiagoa da. Fenomeno horri 
indukzio elektrikoa esaten zaio. 

Tailerrean gertatzen dena:  
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Maitasun elektrikoa 

 
Elektrizitatea 

 
Ikasi ditugun ideien aplikazio gisa, enpresa askotan eguratsera isurtzen dituzten keak 
arazteko erabiltzen duten sistema burutsua daukagu: “Hauspeagailu elektrostatikoa”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEAK EZABATZEA. Instalaziotik datorren aire zikina zeharka hari finez zeharkatutako 
hodietatik pasarazten da. Potentzia handiko elikatze-iturriak karga positiboa 
transferitzen die hormei, eta hariak negatiboki kargatuta geratzen dira. Elikatze-iturriak 
10.000 volt inguruko potentzial-diferentzia ezartzen du, eta, hala, kableetan pilatzen 
den karga negatiboaren zati bat aire zikinak garraiatzen dituen hauts partikulei 
(airearen kutsaduraren erantzule direnei) transferitzen zaie. Negatiboki kargatuta 
geratzen direnez, hodiaren hormek erakartzen dituzte (gogora dezagun karga positiboa 
dutela) eta hara itsatsita geratzen dira. Hormak ez dira leunak, tolesdura txikiak edo 
zeharkako trenkadak dituzte, airea igarotzean partikulak itsatsita gera daitezen eta 
aire-korronteak bultzaturik kanporantz joan ez daitezen laguntzeko. Zikinkeria 
hormetan pilatzen da geruza bat sortu eta kentzen den arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplikazio soil horren ondorioak ikusgarriak dira: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tailerrean gertatzen dena:  
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Maitasun elektrikoa 

 
Elektrizitatea 

 
MIKROUHIN-LABEA: Molekula polar deritzegun horietako asko daude, eta zeinu 
desberdineko kargak dituzte parez pareko muturretan. Molekula horietako bat eremu 
elektriko baten dagoenean, harekin bat egiten du. Eremu elektrikoak norabidea 
etengabe aldatuko balu, molekulek ere oszilatu egingo lukete harekin bat egin nahian. 
Molekula polarren (ura da horietako bat) jokabide horretan oinarritzen da mikrouhin-
labeen funtzionamendua. Etengabe aldatzen diren eremu elektrikoak sortzen dituzte 
mikrouhin-labeek, eta, ondorioz, molekula polarren agitazioa gertatzen da jakien 
barruan (nagusiki ura). Agitazio horrek barne igurzteak eta -talkak eragiten ditu jakien 
molekuletan, eta horrela berotzen dira. Horregatik zeharkatzen dituzte mikrouhin-
labeek beirazko edo zeramikazko ontziak berotu gabe, mikrouhin-labeek molekula 
polarrak daudenean soilik lan egiten baitute. 
 
 
 
 
 
 
 LABURBILDUZ 

 
Ikusi dugu objektuak hiru modutara karga daitezkeela elektrikoki: 
 

1-Igurtzita: bi gorputz elkarrekin igurztean, elektroiak batetik bestera aldatzen 
dira. 
 
2-Ukituta: kontaktu fisikoagatik soilik, elektroiak gorputz kargatu batetik beste 
batera transferitzen dira. 
 
3-Indukzio bidez: kanpoko karga batek gorputz neutro baten elektroien barneko 
birbanaketa eragiten du, eta, ondorioz, dipoloa sortu. 

Tailerrean gertatzen dena:  
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Plasmazko bola 

 
Elektrizitatea 

Beirazko esfera handi bat daukagu, eta, haren barnean, beste esfera zentrokide bat 
(baina askoz txikiagoa) ikus dezakegu. Bi esferen arteko espazio librea esfera txikitik 
irten eta handirantz doazen arrosa eta urdin koloreko tximista txikiz beteta dagoela 
dirudi. Barneko esferak potentzial jakin bat du, eta kanpoko esferaren potentziala 
zertxobait handiagoa da. Elektroiak kanpoko azalerantz abiatzen dira plasman zehar. 
Esplosore edo eremu-detektagailua esfera inguratzen duen eremura gerturatzen 
badugu, haren inguruan sortzen den eremu elektrikoa dela eta, deskarga txikiak 
sortuko direla ikusiko dugu. 
  
Bi esferen arteko potentzial-diferentzia txiki hau da tximista-formako deskargak sortzen 
dituena. Tximisten kolorea esferen arteko espazio librean dagoenari zor zaio, ez baita 
airea, plasma baizik. Plasma gas jakin bat da baldintza berezi batzuetan jarrita. Gas hori 
potentzial-diferentzia baten (esferenaren) eraginpean jarrita dago, eroale bihurtzen da 
(haustura dielektrikoa) eta aipatu ditugun tximista-formako deskargak sortzen dira. 
Tximisten kolorea erabilitako gasaren eta argitasun-mailaren araberakoa da.  
  
Gure esku-azpia kanpoko esferaren gainean jartzen badugu, ikusiko dugu koloretako 
tximistak eskua jarri dugun aldean kontzentratuko direla. Hori gertatzen da gure eskua 
zero potentzialean dagoelako eta kanpoko esferaren gainean jartzen dugunean esfera 
inguru hori zero potentzialera konektatzen dugulako. Beraz, plasmak karga gehiago 
bideratuko du esferaren alde horretarantz, eta, ondorioz, tximista gehiago eta kolore 
biziagokoak (intentsitate handiagokoak) izango dira inguru horretan. Gure esku 
librearekin gure kide baten eskua ukituz gero, bion artean txinparta sortuko da. Izan 
ere, eskua esferaren gainean jartzen dugunean, gure gorputzak esferatik datorren 
karga jasotzen du, eta, ondorioz, gu ez gara zero potentzialean egongo. Beste pertsona 
baten hatza gerturatukoan, deskarga txiki bat sortuko da, bien arteko potentzial-
diferentziarengatik. 
 
 
 

Tailerrean gertatzen dena:  
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Tximistekin dantzan 

 
Elektrizitatea 

Oraingoan beirazko hodi bat izango dugu artelazkizko bolatxoz beteta. Hodiaren 
muturren artean potentzial-diferentzia handia egongo da. Oraingoan tximistek ez dute 
gasan zehar beraiek nahi duten bidea egingo, esferaren kasuan gertatzen zen bezala, 
baizik eta artelazkizko bolatxoen azalean zehar bidea bilatuz joango dira. Hodiaren 
alboan txalo edo zarata ozen bat eginez gero, tximistek forma aldatuko dute, eta, guk 
nahi dugun bakoitzean, argi-izpi desberdinak sortuko dituzte. 
 
 
 

 
KONTUZ ELEKTRIZITATE ESTATIKOAREKIN! Gerra-galeoi handien garaian, 
“bolboramorroiek” lehergai-zakuak garraiatzen zituzten sotoetatik kanoietara. Morroi 
haiek oinutsik egin behar izaten zuten lana gorputzean karga pilatu eta txinparta txiki 
gisa deskargatzea saihesteko, bolborari su harrarazi eta itsasontzia lehertzeko arriskua 
baitzegoen. Gaur egun, zirkuitu elektroniko delikatuak garatzen eta probatzen jarduten 
direnek ere neurriak hartzen dituzte elektrizitate estatikoa pilatzea saihesteko. 
Lantokia lehertzeko arriskurik egon ez arren, elektrizitate txinparta txiki batek zenbait 
osagai kaltetu ditzake. 
 
 
 
 
 
 

Tailerrean gertatzen dena:  
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Jacob-en eskailera 

 
Elektrizitatea 

  
Makina apur bat behatuz gero, berehala ikusiko dugu haren oinarritik irteten diren bi 
“antenak” ez direla guztiz paraleloak; makinaren oinarrian daude bata bestetik 
gertuen, eta bien arteko distantzia handituz doa oinarritik aldentzen doazen heinean. 
Makina konektatutakoan, bien artean potentzial-diferentzia handia ezartzen da. Hala, 
airearen etendura dielektrikoa gertatzen da eta eroale bihurtzen da berriz. Bien artean 
arku elektrikoa sortzen da bata bestetik gertuen dauden aldean. Arku elektriko hori 
eroalean zehar (kasu honetan airea) kargek egiten duten mugimendua besterik ez da, 
eta hori bat dator korronte elektrikoaren definizioarekin. Aztikeria balitz bezala, arku 
elektrikoa igotzen ikusiko dugu, eta, gorantz doan heinean, gero eta luzeagoa egingo da 
“antenen” arteko distantzia handiagoa delako. Arku elektrikoa gorantz joatea beroaren 
ondorioa da.  
  
Airearen etendura elektrikoa gertatzean arku-elektrikoa sortzen da eta bi “antenen” 
artean korronte elektrikoa agertzen da. Korronte horrek inguruko airea berehala 
berotzen du, eta, aire beroa hotza baino arinagoa denez, igotzen hasten da. Airearen 
etendura dielektrikoa bi faktoreen menpe dago: bi punturen arteko potentzial 
diferentzia eta bien arteko distantzia. Berotzean airearen eroale-propietatea hobetu 
egiten denez, aire hotzean sortutako arkua manten dadin, hasierako baldintzak aldatu 
ditzakegu, bai potentzial-diferentzia gutxituz, bai antenen muturren arteko distantzia 
handituz. Oraingoan antenen arteko potentzial-diferentzia konstante mantenduko da, 
eta, aire beroa igotzen hastean, arkuak jarraitu egingo dio, bien arteko distantzia 
handitu eta arkua mantendu ezingo den punturaino. 
 
 
 

Tailerrean gertatzen dena:  
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Van Der Graaf  
sorgailua 

 
Elektrizitatea 

Boluntario bati (zenbat eta ile luzeagoa izan, hobe) eskatuko diogu eserleku batera 
igotzeko eta esku-azpia esferaren gainean jartzeko. Karga-sorgailua martxan jarri 
ondoren, esferara iritsiko den karga gorputzera pasatuko zaio. Hortaz, buruko ile 
guztiek gorputzaren karga bera hartuko dute zeinu eta magnitudeari dagokionez. 
Ondorioz, haien artean aldarapen-indar elektrikoak agertuko direnez, adatsa harrotu 
egingo zaio, eta baita ileak zutik jarri ere. 
  
 
 

Van Der Graaff-en sorgailua karga sortu eta bere 
metalezko esfera handian biltzeko diseinatutako makina 
da. Nahiz eta tailerrean erabiltzen den modeloan ez 
ikusi, barnean motorrez mugitzen den zinta bat dago. 
Motorra biratzen denean, zintak etengabe igurzten ditu 
metalezko zenbait pieza (oro har kobrezkoak), eta, 
ondorioz, 
 zinta kargatu egiten da (azaldu dugu dagoeneko 
marruskadura bidezko kargatze prozesua). Metalezko 
piezetako bat begiratzen ari garen esfera handira 
konektatuta dago, eta, han, zintaren marruskaduraz 
sortutako karga biltzen da. Karga-kontzentrazio horri 
esker behatu ahal izango dugu hainbat fenomeno eta 
portaera elektriko. 
  
 
 
 

Ondoren aluminiozko zenbait budinontzi bata bestearen 
barruan jarri, eta sorgailuaren esferan ipiniko ditugu. 
Abioan jartzean, karga esferatik budinontzietara 
pasatuko da. Denek elkar ukitzen dutenez, karga bera 
lortuko dute. Kargatzen direnean, aldarapen indar 
elektrikoak sortuko dira beraien artean, guztiek zeinu 
bereko karga baitute. Orduan, goiko aldean kokatuta 
dagoen budinontzia hegan irtengo da gorantz, behetik 
azpian duen budinontziarekiko aldarapen-indarrak 
eragingo baitio. Budinontziak bata bestearen atzean 
hegan irtengo dira goialdean geratzen diren heinean. 
 
 
 

Tailerrean gertatzen dena:  
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Faraday-ren kaiola 

 
Elektrizitatea 

Hasteko, kaiolan pertsona bat sartu eta Van der Graff sorgailura konektatuko dugu 
kaiola. Aurreko esperimentua gogoratzen badugu, jakingo dugu esferako karga kaiolara 
pasatuko dela. Hortaz, kaiolari lotu zaizkion paper-zerrendak igotzen hasiko dira 
aurreko kasuan boluntarioaren ilearekin gertatu den bezala. Hala ere, ez dirudi kaiola 
barruan dagoenari ezer gertatuko zaionik eskuak kaiola barruko hormetan jartzen 
baditu ere (garrantzitsua da kaiolako hormako zuloetatik hatzik ez ateratzea). Kaiolari 
transferitu zaion karga azal guztian uniformeki banatzen delako gertatzen da. Baina 
gorputz itxia denez eta karga guztiak zeinu berekoak dituenez, elkar aldaratuko dute 
eta bata bestetik ahalik eta gehien urrunduko dira; hau da, kaiolako kanpoko azalera 
joango dira. Marrazkian kaiolako hormen ebakidura ikus daiteke: Kaiolaren azaleko 
konfigurazioa dela eta, haren barnean indar elektrikoak deuseztatu egingo dira, eta, 
ondorioz, ez da eremu elektrikorik egongo. Hau da, kaiolako kargak antolatzen diren 
moduagatik, barnean eremu elektrikoa zero izango da. Kanpoaldean ez da gauza bera 
gertatuko. Beraz, kanpoko paper-zatiak nola mugitzen diren ikusi ahal izango da. 
  
Faraday kaiolaren jokaera berezi hori enpresek erabili ohi dute garrantzizko sekretuak 
babesteko. Areto jakin batzuk metalezko sarez estalita “kaiola efektua” lortzen da, eta, 
hala, ordenagailuak, komunikazioak... babesten dira. Bestalde, auditorioetan, zinema 
aretoetan... erabiltzen hasi dira, telefono mugikorren ondorio gogaikarriak eragozteko. 
 
 
 

 
MARRAZO ELEKTRIKOA. Elektrostatikaren aplikazio bitxi bat topa dezakegu naturan. 
Marrazoek elektrohargailu sentikorrak dituzte. Pertsona bat uretan igerian dabilenean, 
harekiko marruskadura sortzen da, eta karga-kopuru bat biltzea eragiten du horrek. 
Karga-kontzentrazio horrek sortzen duen eremu elektrikoak marrazoen 
elektrohargailuek detekta dezaketen eremu elektrikoaren gutxieneko intentsitatea 
baino mila aldiz intentsitate handiagoa du. Horri esker, marrazo “giza jaleek” hamar 
metrotik gorako distantziatik detekta ditzakete igerilariak. 
 
 
 
 
 
 

Tailerrean gertatzen dena:  
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Tesla sorgailua 

 
Elektrizitatea 

Inolako arriskurik gabe tximistak gure aurretik pasatzen ikustea ahalbidetuko digun 
esperimentu ikusgarria.  
 
 
  
EKAITZ ELEKTRIKOAK: Ekaitz elektrikoetan, hodeiak kargatu egiten dira, eta karga 
negatibo kopuru handia kontzentratzen dute behealdean. Hodeietako karga negatibo 
kontzentrazio horren ondorioz, indukzioa dela eta, karga positibo kopuru handia biltzen 
da lurrazalean. Karga-kontzentrazioa oso handia bada, airea ionizatu egiten da eta 
elektroiak deskargatzen dira hodeietatik Lurrera; horrela sortzen dira tximistak. 
  
Batzuetan, elektroi-deskargak Lurretik hodeietara ere gertatzen dira, eta, askotan, 
deskarga horiek hodei kargatuen artean ere gertatzen dira. Ez da harritzekoa 
hegazkinean goazela hodeien artean tximistak ikustea, lurretik gertu ekaitzik egon ez 
arren. 
 
 
 
 

Tailerrean gertatzen dena:  
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• Zure ustez, zer gertatu zaio globoari oihalarekin marruskatzean? 
 
 A) Garbi-garbi gelditu denez, paper puskak erakartzeko gai da. 
 B) Marruskatzean, kargatuta gelditu da, eta, horregatik, erakartzen ditu paper 

puskak. 
 C) Aireak paper puska bultzatzen ditu, gelako tenperaturaren arabera.  
 
Lehenago esan dugun bezala, gorputzak marruskatzean elektroi-transferentzia 
gertatzen da batetik bestera. Gogoratu behar dugu hasieran bi gorputzak egoera 
neutroan zeudela. Marruskatzean, bietako batek elektroiak eman ditu, eta haren 
barnean karga negatibo baino karga positibo gehiago gelditu da: positiboki kargatuta 
geratu da. 
Besteak, aldiz, aurrekoak emandako elektroiak irabazi ditu, eta karga negatiboak 
nagusitu dira haren baitan: negatiboki kargatuta geratu da. 
Paper puskak kargatutako globoaren ondoan jartzerakoan, globoak paper pusketetako 
kargak orientatu ditu, globoak paperak erakarri dituelarik.  
 
 
•Globoak ba al zuen kargarik marruskatu aurretik? 
 

A) Bai. 
 B) Ez. 
 C) Ez, karga airean zegoen. 
 
Berriz ere gogoratu beharko genuke gorputz guztiek dutela karga, nahiz eta haien 
berezko egoeran karga positibo eta negatiboen kopurura orekatuta egon eta 
horrexegatik iruditu kargatuta ez daudela. 
 
 
• Zure ustez, zer da marruskadura bidez kargatzea? 
 
Bi gorputz elkarrekin marruskatzean, batetik bestera elektroiak transferitzen dira. 
Bietako batek elektroiak ematen ditu, eta egoera neutrotik positiboki kargatuta 
egotera pasatzen da. besteak elektroi horiek irabazten ditu, eta egoera neutrotik 
negatiboki kargatuta egotera pasatzen da. 
 

Maitasun elektrikoa (1) 

 
Elektrizitatea 
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•Noiz da neutroa gorputz baten egoera? 
 
 A) Elektroiak gehiago direnean. 
 B) Protoiak gehiago direnean. 
 C) Protoi- eta elektroi-kopuru bera duenean. 
 D) Protoi- eta neutroi-kopuru bera duenean. 
 
Oro har, gure inguruan, gorputz guztiak daude egoera neutroan, hau da, karga positibo 
zein negatibo kopuru bera dute. 
 
 
•Paper puskak marruskatu ez ditugun arren, aurretik marruskatutako globora itsatsi 
dira. Zer gertatu da? 
 
 A) Gorputz kargatu bat gorputz neutro batera hurbiltzean, kargak banatzen 

ditu, eta dipolo bat sortu. 
 B) Globo batek karga positiboa du, eta besteak negatiboa. 
 C) Globoa kargatuta dago, nahiz eta ez marruskatu. 
 
Gorputz kargatua beste neutro bati gerturatzean, kargadun gorputzak behartu egiten 
du gorputz neutroa bere barneko kargak birbanatzera. Demagun positiboki kargatutako 
gorputza gorputz neutro bati gerturatzen diogula. Gorputz neutroko karga negatiboak 
berriz kokatu eta gorputz kargatuaren ondoan kontzentratuko dira (erakarpen 
elektrikoa dela eta). Aldiz, urrutien geratzen den aldea karga positibo gehiegirekin 
geratuko da (aldarapen elektrikoa). Ikusten da gorputz barnean bi alde ditugula eta 
haietan aurkako zeinuko kargak kontzentratzen direla. Horri dipolo esaten zaio. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Maitasun elektrikoa (2) 

 
Elektrizitatea 
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•Bola bat zer den badakizu, noski, baina zer da plasma? 
 

A) Aire koloreztatua. 
 B) Arrosa edo urdin koloreko substantzia. 
 C) Gas ionizatua, ioi positiboek eta elektroiek osatua. 
 
Plasma ionizatutako gasari esaten zaio, hau da,  
potentzial-diferentzia baten eraginpean jarri den gasari, gure esferaren kasuan bezala. 
Plasmak duen berezitasuna da polarizazio-baldintza horietan elektrizitatea oso erraz 
eroaten dela. 
 
 
•Koloretako tximisten ibilbideak era nahiko uniformean lotzen du esfera txikiaren 
edozein puntu esfera handiaren edozein punturekin. Zergatik? 
 

A) Tximisten koloreagatik gertatzen da hori. 
 B) Azal osoa potentzial berean dago. 
 C) Kanpoko azala oso potentzial altuan dago. 
 
Kanpoko esfera osoa potentzial berean dago, beraz, barneko esferaren erdian sortzen 
diren tximistak kanpoko esferako edozein puntutara joango dira, bereizi gabe, eta ez da 
egongo tximista edo deskarga gehiago kontzentratuko den punturik. 
 
 
•Hatza esferaren gainean jartzean tximistak inguru horretarantz abiatzen dira. Azaldu 
zergatik gertatzen den. 
 
Hatza edo esku-azpia esferaren gainean jartzean, esferako alde hori zero potentzialera 
konektatzen dugu, gure gorputzak duen potentzialera. Ukitzen ez dugun esferaren 
zatiko potentziala zertxobait handiago denez, elektroiak karga negatibo kontzentrazio 
txikiena dagoen ingurura joango dira, hau da, zero potentzialera konektatu dugun 
lekura. 
 
 
 

Plasmazko bola 

 
Elektrizitatea 
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•Plasmaren ordez, bolatxo txuri txikiz beteta dago orain tutua.  
Nondik doaz orain ikus daitezkeen tximistak? 
 
Elektrizitateak beti bilatzen du bide elektriko errazena puntu  
batetik bestera joateko. Oraingoan artelazkizko bolatxoen azala  
zeharkatuko du, betiere erresistentzia txikiena jarriko dion bidea 
 bilatuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tximistekin dantzan 

 
Elektrizitatea 

Jacob-en eskailera (1) 
 

•Zergatik sortzen da tximista makinaren antenen artean? 
 

A) Elkarrengandik oso hurbil daudelako. 
B) Airea eroalea delako. 
C) Potentzial-diferentzia handia dagoelako bien artean. 

 
 
 
Antenen artan potentzial-diferentzia handia dago, eta horrek airearen etendura 
dielektrikoa eragiten du. Airearen etendura gertatzen denean, eroale bilakatzen da, 
eta, antena batetik bestera korrontea eramango duen arku elektrikoa sortzen da. 
antenen arteko distantzia txikiena den gunean sortuko da arkua. 
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Elektrizitatea 

 
•Tximista pixkanaka igotzen doala ikusi duzu. Saia zaitez azaltzen zergatik gertatzen 
den hori. 
 
Korronteak airea berotzen du zeharkatzean. Airea berotzen denean, haren propietate 
elektrikoak nabarmen hobetzen dira. Bestalde, aire beroak gorantz egiteko joera du, 
aire hotza baino arinagoa baita. Bi faktore horiek kontuan izanik, aireak gorantz egingo 
du, eta arku elektrikoa berarekin eramango du. Gorantz doala, antenen arteko 
distantzia gero eta handiagoa izango da. Baina beroak airearen eroale-propietateak 
hobetzen dituenez, arkua mantendu egingo da antenen arteko distantzia gehiegizkoa 
izan arte, eta, orduan, desagertu egingo da. 
 
 
•Zer gertatuko litzateke arku elektrikoari putz egingo bagenio tximistak gorantz 
egiten duen bitartean? 
 
Putz eginez arkua garraiatzen duen airea hoztu egingo da; beraz, bere propietate 
elektrikoek okerrera egingo dute eta arkua desagertu egingo da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacob-en eskailera (2) 
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•Sorgailua ukitzerakoan zure ikaskidearen ilea harrotu egin  
da ia tentetu arte! Zergatik gertatu da hori? 
 

A) Indukzio elektrikoaren ondorioz. 
 B) Esferak ilea erakartzen duelako. 
 C) Ilea kargatu egiten delako eta ileek elkar aldaratzen  

dutelako. 
 
Sorgailua ukitzen zuenez, karga ikaslearen gorputzera pasatu da, 
eta haren azalean banatu da. ile guztiek zeinu bereko karga lortu dute, eta, horrela, 
adatsa harrotu eta ileak zutik jarri zaizkio. 
 
 
•Zer gertatuko litzateke ikasle batek esku bat sorgailuaren gainean eta beste mahai 
baten gainean jarriko balitu? 
 

A) Lehenago gertatutako bera. 
 B) Mahaia altxatu egingo litzateke aldarapen elektrikoaren ondorioz. 
 C) Ezer ez. 
 
Mahaia zoruaren gainean dago; hortaz, sorgailua lurrera konektatuko genuke 
ikaslearen gorputzaren bitartez. Sorgailuko kargak zuzenean joango lirateke lurrera, eta 
horrek boluntarioaren gorputza kargatzea eta aurrerago deskribatutakoa gertatzea 
eragotziko luke. Prozesua ez litzateke horrelakoa izango mahaia lurretik erabat 
isolatuta egongo balitz (eta hori ez dugu oraingoan aztertuko). 
 
 
•Zergatik egiten dute hegan budinontziek? 
 
Sorgailuak karga budinontzi-pilara transferitzen du. Kargak zeinu berekoak direnez, 
budinontziak bata bestetik aldaratzen dira. Pilaren gainean dagoen budinontzia hegan 
irteten da, gainean ez baitauka atxikiko duen ezer. 
 
 
 
 
 

Van Der Graaf 
sorgailua 

 
Elektrizitatea 
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•Azaldu zure hitzekin zer gertatzen den kaiola bati karga jakin bat aplikatzen 
zaionean. 
 
Karga uniformeki banatzen da kaiolaren kanpoko azalean, eta barneko indar eta eremu 
elektrikoa ezabatu egiten dira. 
 
•Ikusi dugu kaiola barruan dagoen pertsonari ez zaiola ezer gertatu. Zer funtzio du 
kaiolak fenomeno honetan? 
 
Kaiola da gertatzen denaren erantzule bakarra. Kaiola kargatzen denean, kargak 
birbanatu egiten dira barneko eremua nulua izan arte; beraz, barruan dagoenari ez zaio 
ezertxo ere gertatzen. Kaiolak eragozten du kanpoko perturbazioak barnera pasatzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faraday-ren kaiola 

 
Elektrizitatea 

 
•Zergatik pizten dira kaiola barneko fluoreszenteak, ez baditugu inora konektatu? 
 
Tximistak sortzen dituen makinak eremu elektriko handia sortzen du bere inguruan; 
hortaz, bata bestetik oso urrun ez dauden puntuetan potentzial-diferentzia handiak 
izaten dira. Lanpara fluoreszenteak sartutakoan, haien muturrak potentzial diferentzia 
handiaren eraginpean daudenez, barneko gasa ionizatu egiten da, eta, ikusezinak diren 
izpi ultramoreak (UV) jaulkitzen ditu. UV izpi horiek hodiaren fosforozko estaldurarekin 
talka egiten dute eta ikusi egiten dira. Gas- eta estaldura motaren arabera, kolore 
desberdinak ikusten ditugu. 
 
•Zergatik ez dira kaiolatik kanpo daude fluoreszenteak pizten? 
 
Aurreko moduluan ikusi dugunez, kaiolak kanpoaldea eta barnealdea erabat isolatzen 
ditu. Kasu honetan, tresnak sortutako eremu elektrikoa karga barnean isolaturik 
geratzen da. Kanpoan ez dago fluoreszenteak ‘pizteko’ eremurik, ez potentzial 
diferentzia nahikorik. 
 
 
 

Tesla sorgailua 
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