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SARRER A

Natur Zientzien helburua naturan gertatzen diren fenomenoak
azaltzea da. Helburu hori lortzeko, materiarekin harremanak
izateko, bide batzu behar izan dira, eta gizakiak, bidetzat,
bere zentzuak erabili izan ohi ditu. Hotsak entzunez, substantziak usainduz, dastatuz, ukituz, inguruarekin erlazionatzen da;
baina, dudarik gabe, ikusmena da materiaren informazio gehien
ematen digun bidea. Hain da ikusmena informabide narrantzitsua,
beste informabideak baztertzen ari da, eta, gaur egun, naturan
gertatzen diren fenomenoak, eta gure zentzuak senti ez ditzakeenak nabarierazteko, ikusmenera jotzen da: espektroskopia guztiek, mikroskopiak, irrati-astronomiak... ikusmenaren nagusigoa
ari eta garbi azaltzen dute.
Hala ere, normalki, naturalki, aparatu gabe, senti genezakeen materiaren karakteristika bat estudiatuko dugu: KOLOREA.
Lehendabizi, kolorea intuitiboki tratatuko dugu, gero kolorea
argiaren eta materiaren elkarrakzio gisan, teorikoki, estudiatuko dugu, eta praktikan kolorea duten substantzziak ikusiko ditugu: Substantzia organikoak eta ez-organikoak; beraien koloreak azaltzeko eraiki diren teoriak,eta, ahal den neurrian,
ko!orearen erabilera industrialak.
Ez genuke bukatu nahi hitzaurrea Natur Zientzien batasunaren adierazgarri den gai interdisziplinario hau. Espezializazioak mugatu egiten gaitu, eta askotan, materiaren alor baten
mutur bat erakusten digu, beste alorretan ezagumendua herren
geraturik. Hemen, koloreak, fisika, kimika, biologia eta fisiologia zuzen zuzenean elkartzen ditu, eta lateralki, geologia,

artea, medikuntza, psikologia... Dena hiskuntza zientifikoa,
matematikak, erabiliz.
Pena da kolorearen mutur fisiko—kimikoari mugatu beharra;
eta mutur hau ere ez da behar den sakontasunez tratatzen; hala
ere, gaia irekita dago: nahi duenak, har dezala gonbitea.

KOLOREAREN KLUTZEPTU INTUITIBOA

Edozein fenomenoren estudio zientifikoa egiteko, fenomeno
horretaz dauden datu eta ezaugarriak jakin egin beh,r dira, eta
fenomeno hori tratatuko dutenek "hiztegi" berdina erabili beharko dute, behatzen duten propietateak elkarri jakinerazteko eta
gaztigatzeko. Beraz, sentsazioa denok --gehienok-- dugun zerbait delarik, eta hiztegia, hitz-kera, finkatzeko asmoz, orain,
kolorearen sentsazioan oinharrituriko jakituria fenomenologikoaren laburpen bat egingo dugu, gero, metodo zientifikoa jarraituz,
kolorea teorikoki azalduko delarik.

I.- KOLOREA IRHADIAZIO GISAN
Edozein sistema estudiatzerakoan, sistemaren egoeraren
adierazgarri bat tenperatura da, zein sistemak du(bn energiaren
nolabaiteko neurgarri baita. Edozein sistema horrek inguruarekin
elkarrerlazionatzen duenean, inguruari energia bat egotziko dio,
eta ingurutik energia bat hartuko du. Elkarrakzioa ekilibrioan
badago, harturiko eta egotziriko energiak berdinak dira; elkarrak
zioa ekilib•io bat ez bada, harturiko eta egotziriko energiak
desberdinak izango dira. Normalki, sistemak ekilibrioa lortzeko
joera du, hots, harturiko eta egotzirik,o energiak berdinak
izateko joera du.

Elkarrakzio hori, bai ekilibrioan eta ba
energia garraiatze batetan datza, eta energia garraiatzeko bide
bat irradiazioa da. Beraz, sistemak inguruarekin elkarrakzionatzeko duen bide bat trradiazioen bidea da.

II.- GIZA ERRETINAK SENTITZEKO, EHRADIAZIOAK
UKAN BEHAR DITUEN KARAKTERISTIKAK

Erradiazioak argi izena hartzen du, zentzu zabalean, eta
argiaren karakteristiketatik batzu kolore izenez ezagutuak dira.
Kolorearen definiziotzat, Optical Society of America delakoaren
Kolorimetriako Batzordeak gomendaturikoa emango dugu hemen:
"Kolorea denbora eta espazioa ez diren argiaren karakteristiketaz osoturik dago, argia irradiazio-energiaren aspektu bat izanik, zein gizonak, erretinaren estimuluaren
bidez, sentituriko sentsazio bisualetaz nabaritzen baitu".
Definizioan agertzen diren karakteristikak hiru dira:
-

Argi-fluxua

-

Uhin-luzera nagusia

-

Purutasuna

Ikus ditzagun karakteristikok.

ARGI-FLUXUA
Energia emititzean, beti foko emisor bat dugu dugu, eta,
beraz, erradiazio-fluxua argia emititzen duen fokoaren arauerakoa
izango da. Irradiazioaren fluxuak erretinarekin txokatzen duenean
distira izeneko fenomenba produzitzen du.
Baina erretinaren erantzuna, hots, gizonak duen detektorearen erantzuna, ez da berdina irradiazio-fluxu-desberdinekin,
erretinaren erantzuna erradiazioaren uhin-luzeraren arauerakoa
delarik, hots, distiza sentsazioa erradiazioaren uhin-luzeraren
arauerakoa da.

Numeroak jarr1_, giza erretinak ez du distira sentsaziorik
erradiazioaren uhin-lL
edb 400 nm-takoa baino

700 nm-takoa baino handiago denean,
ikiago denean.

400 < argiaren uh n-luzera < 700

tarte hau argi-espektrua ere deitzen da.
Beste edozein erradiazio moetak ez du sentsazio bisualik
ematen, eta ez da argia, ez da kolorea.
400-700 nm-tako tartean argiak --irradiazioak-- distira
bat du, eta, beraz, bwgiz nabari dezakegu. Beina distira hori
nola neur ?
Ez dago metodo absoluturik. Soilik metodo erlatiboak
daude: demagun gris neutroz inprimituriko koadro zerrenda bat,
lehena zuria eta azkana beltza, tartean, mailaketuta,grisa*koadro batetatik bestetara.Mabardura batez aldatzen delarik.

Edozein argik distira bat du, eta bere magnitudea jakiteko
grisen koadroen zerrendarekin konparatzen da, beste karakteristikak kontutan hartu gabe. 'florrela, eguzkitiko argiaren distirak
maximo bat du, berde-horiaren zonan, nahiz eta eguzkiaren irradiazio-fluxua berdin xamarra da espekttru guztirako. Galdera bat
datorkigu: zergatik argi-emisorearen fluxua espektru guztirako
berdin xamarra da, baina argiaren distirak maximoa da espektruaren erdian, eta minimo bat espektruaren muturretan ?

Arrazoia oso erraza da: erretinak, beste edozein detektore bezala, soilik eguzkitik egozten diren erradiazioen parte
bat sentitzen du, beste guztiak sentitzen ez dituelarik.
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Animalien er etinak, aldiz, beste detektore desberdinak
dira, eta, beraz, sentsibilitate mugak desberdinak dira.

Distira gizonaret erretinaren karakteristika bEtt da, baina
erretina, bere aldetik ,, Jertsonatik pe:tsonara desberdinak dira,
eta normalizaketa helburuekin, Iluminazio Batzorde Internazionalak luniinositate kurba txantiloia prestatu du, behatzaile pila batekin, ondorioa kurba hau delarik:

400
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Nola egiten da kurba txantiloi hau ?
1.-

Irradiazio fluxu bat hartzen da.

2.-

Fluxu horren uhin-luzera bat aukeratzen da monokromadore
baten bidez. Horrela behatzaileak soilik uhin-luzera bakar bat sentitzen du.

3.-

Iluminazio on baten pean, behatzaileak duen sentsazioa grisen koadroen zerrendarekin.

4.- Luminositate maximoari 1.0 balorea ematen znio, eta beste
balore guztiak balore horrekiko kuantifikatzen dira.

Oharrak:
Kurbak, muturretan, asinptotikoki jokatzen du, eta ezin
daiteke esan non bukatzen den eta non hasten den erretinaren sentsibilitatea.
Iluminazioa guttitzen denean, izarren argi pean edo gela ilun batetan, adibidez, sentsibilitatea handitu egiten da, eta luminositate kurba aldatu egiten da, kurba
honela geratzen delarik:
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hemen ere intentsitatearen maxim p a unitatetzat harturik.
Efektu hau, luminositatearen desplazamendua iluminazioarekiko, Purkinje efektua deitzen da.

Argi-fluxua neurtzen. Lumena
Edozein energi iturriak argi-energia emititzerakoan distiraren sentsazioa ematen du. Definizioz, argi-fluxua zera da:
Irradiazio-fluxua distira produzitzeko kapazitatea
Adibidez, demagun 1 watt-etako energi iturri batek 555
nm-tako argi bat emititzen duela. Uhin-luzera horretan distira maximoa da, eta argi-etekina zera da:
Argi-fluxua

Argi-etekina =

685 lumen
1 watt

Irradiazio-fluxua

Argi-etekina maximoa denean --uhin-luzera 555 nm-takoa denean--, eta irradiazio-fluxua 1 watt-etakoa denean, argi-fluxua 685 lumen da.
Demagun orain uhin-luzera 600 nm-takoa dela, eta irradiazio-fluxua 1 uatt dela; argi-fluxua orain guttiago izango da,
zeren 600 nm-tako argi-fluxua 555 nm-takoa baino 0,6 aldizkoa
da, eta,beraz,

Argi-fluxua

Argi-etekina

Irradiazio-fluxua

0,6 . 685
1

lumen
watt

Argi-fluxu hau 411 lumen/watt-etakoa da.
Argi-etekina lanparei ere aplika dakieke, aldakuntza ttiki
batekin. Lanpara batek potentzia bat hartzen du, eta argi bat
emititzen du. Kasu honetan:
Argi-etekin totala

lanparak ematen duen argi-fluxua
lanparari emaniko potentzia

Argi-etekin maximoa 685 lumen/watt-etakoa da, baina lanpara normaletan (Wolframiozkoak, adibidez), 12 lumen/watt lortzen
da, eta lanpara fluoreszentetan, 58 lumen/watt, potentzia 40
watt izanik.
Zergatik etekin hain ttiklak ?
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Irradiazio-fluxuaren argi-etekina erradiazio iturriaren
tenperaturaren arauerakaa da, eta grafikoki hau da, —gorputz
beltza suposatuz--:

6600
$>000
4b00
Tew-PeR_A-ruiza (‘')

Ikusten denez, zenbat eta tenoeratura altuago izan, argietekina altuago da, 6500QK-taraino, bertan guttitzen delarik.
(Eguzkiaren azalaren tenperatura hori da, gutti gorabehera).
Horregatik, zenbat eta argi-iturria tenperatura horren hurbilago
egon, argi gehiago lortzen da. Inkandeszentziazko lanparetan
wolframioa erabiltzen da, berak 35004K-tako tenperaturak lortzen
baititu funditu gabe.
Fluoreszentziako lanparak ez dira lege berdinez gobernatzen (hots, ez dute Planck-en legea segitzen), baizik eta emititzen duten energia ultramore zonan dago, eta gero, ontziaren
ormetan txokatuz, argi bieiblea emititzen dute.

Fotometroak

Bi argi-ibmrrien intentsitateak konparatzeko bide asko
dago, bat lehendabizi ikusi gero beste ikusi eta ondoren zein
den intentsitate handiagoduna erabaki. Baim kuantitatiboki egiteko, fotometroak erabili ohi dira.

Fotometroak bi argi-itu-

rrien intentsitateak konparatzeko balio duten tresnak dira.
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Praktikoki, fetometroa hau da: pantaila bat alde batetatik
foko batez argitua; beste aldetik beste Fokoz argitua. Biak
konparatzeko, pantaila ikusten da:

Intentsitatea distantzia karrad

2

d2
2

tuaren inbertsua da

Praktikan, Lummer-Brodhin-en fotometroa erabiltzen da:

Fotometroa erregulatuz, bi argi-iturrien intentsitateak konpara daitezke.
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ARGIAREN KROMATIZITATEA: UHIN—LUZERA ETA PURUTASUNA

Argiaren karakteristika kromatikoak uhin—luzerak eta purutasunak ematen dute, lehenak "kolore—sentsaziow" ematen du,
Mabardura ematen du

kolore bat "gorri", "hori", "berde" edo

beete bat dela esaten aplikatzen dugu karakteristika hau--. Bigarrenak, purutasunak, kolorearen "saturatze" ematen du, hots,
kolore bat zuriarekin nahastuz lortzen duen kantitatea purutasuna da. Beste era batetara esanik, purutasunak kolore baten intentsitatea edo ahultasuna ematen digu.
Koloreak egiten
Oso entzuna da esaldi hau: "Hiru koloreen gehiketaz —fun
damentalak— beste kolore guztiak lor daitezke." Esaldi hau ongi ulertzeko, experimentuetara jo dezagun.
Demagun hiru linterna ditugula, A, B eta C (osagaiak).
Hirurak projektatuz, honelako irudiak lortuko ditugu:

koloreen nahaste aditiboa
Zer esanik ez dago nahaste bakoitzak besteengandik desberdina dela, Sta nahaste bat ikusten dugunean nahastearen osagaiak
ez dakizkigula bereizten (ikusmena ez da zentzu analitikoa).
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Demagun orain beste linterna bat, X, eta konpara dezagun
A + B + C argiarekin. A, 8 eta C linternek emititzen duten argi-fluxua kontrolgarria bada (erteostato baten bidez) zera ikusiko dugu:

X kofbrea askotan lortuko dugula A 4 B + C koloreen

gehiketa aditiboz eta proportzio egokiekin. Honela, X kolorea
herdin A + B 4 C dela esan genezake (intentsitate errespektiboekin, noski).
Baina, nahiz eta askotan X lortu ahal izan, kolore guztiak ezin daitezke lor, eta ez A, B eta C linternen aukera desegokiaren kausaz, zeren beste edozein koloretaz egingo bagenu,
(A; B', C', gehiketa asko lortuko genituzke --X barnean dagokelarik--, baina oraingoan beste kolore X' ez genukeen lortuko.

Laburki esanda, A, B eta C koloreen gehiketaz ezin dira
kolore guztiak lortu, nahiz eta A, B eta C arbitrarioak
izan,

Hala ere, X kolorea A, B eta C-ren gehiketaz lortu ezin denean, X-en eta A-ren edo B-ren edo C-ren gehiketa beste biren
gehiketara berdin daiteke, hots:

X 4- A = B

C

,edo X+B=A+Cedo eta X+C

A+B ).

Berez, aurreko esaldia honela ulertu behar da:
H kolore guztiak beste hiru koloreen bidez determina daiteke,
eta konposizioa hiru osagaien funtzioan neur daiteke, eta
neurriaren erresultatuak hiru numerotaz expresa daitekeu.
Hiru numerook osagaien kantitate•ak ematen dizkigute. Hiru
osagaiak aditiboak direnean, numermak positiboak dira. Osagai
bat kolore ezezagunari gshitu behar zaionean beste bien gehiketa

bat

emateko, osagai horren numeroa negatibotzat hartzen da.
XwA+84 C

X

+A=B+C

;

(positiboak, aditiboak)

X=B+C-A (er-aditi,boak)
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Kolore guztiak lortzeko ez dago hiru koloreen multzo bakar
bat, baina berdeak, gorriak eta urdinak elkarrekin konbinatuz,
kolore gehienak ematen dituzte. Etar horregatik, kolore primarioak deitzen dira.
Experimentalki zera ikusi izan da: espektruko edozein kolorea lortzeko osagai bakoitzaren kantitateak kalkula daitezke
baldin kolore horretan dagoen osagai bakoitzaren fluxu irradian'
tea ezagutzen bada.
Hiru osagai erabilienak --gorria, berdea, eta urdina-kurba hauk dituzte:

GoRRIA

BERDEA

UR.DINA
Soo

UH im- LozattA

600

loo
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Edozein kolore bat (adibidez, 535 nm–tako kolore bat) honela idatz daiteke:

X535

A

gorria

C

Bberdea

urdina

(irudietan ardatzen pean dauden baloreak negatiboak dira,
negatibo hitzaren zentzua aurrerago esanikoa dalarik).
Iluminatze Batzorde Internazionalak (I.C.I.–k) kolore nahaste guztiak hiru osagaien bidez adierazteko erabakia hartu
zuen --numero negatiboak ez erabiltzearren. Hiru osagaiak ez
dira kolore errealak, baina edozein kolore beren gehiketa gisan
idatz daiteke: ;, Y, z. Honela, H kolorea honela idazten da:
4-

H =

13•

1 .4

-

0.2.•
...
6o0

500

700

U 41 1.1.)Z5Rik

Hiru osagai standardak koefiziente batzu daramatzate, Wolore batetan osagai bakoitzaren partea adieraZten dutelarik. Koefizienteok balore triestimuladeitzen dira.
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Adibidez, 500 nm—tako kolore batek balore triesstimulu hauk
ditu:

Hsbo

= 0,005

0,272

4 0,323

Hiru numeroekin kolore hori zeharo determinaturik dago
Grafikoki errepresentatzeko diagrama tridlmentsionalak beharko
genituzke (balore bakoitr,ari ardatzaren puntu bat atxekiz),
baina ez da beharrezko, ondoko magnitude berriak definituz:

Y—

X

l

Y,

z
+ g + Ē ,

yla

X, Y eta Z koefiziente trikromatikoak direlarik
eta X 1 Y L Z = 1 denez, nahiko izango da bi magnitude.
(normalki X eta Y) koloreori errepresentatzeko:

X =

0 005

0 323

0,600

0,600 '

X = 0,0082 ; Y = 0,5384 ;

0.272

Z

0,600
Z = 0,4534

Kolore hau hi ardatzetako sistema koordinatu batetan errepresentatzen da; ardatzak, X eta Y dira,

Z

11‘

0.5

soo n m

O.

0.3

0.1

al

az 0.3 0.4

0.5 46

0.1

a8 K

1 —

X

—

Y delarik.
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Espektruan agertzen diren kolore guZtiekin gauza berdina
eginez, hunelako kurba bat lortzen da:

$io

0

0•;

0.2 0.5

0,4

QS ab

al

X
O.

Kurba hooek kolore_puru guztien konposizioa ematen du, X-en,
Y-ren eta Z-ren funtzioan. Kurba hau espektruaren kurba-tokia
edo diagrama kromatikoa.
Kolorearen kromatizitatearen propietate guztiak kurba hone
azaltzen dira.
Koefiziente trikromatikoen kalkulaketa
Aurrerago 500 nm-tako argi baten koefizienteak kalkulatu
ditugu. Hala ere honelako argi monokromatikoak ez dira existitzen, eta, kurba experimentalek duten koefiziente kromatikoak
determinatzeko integrazio bide bat eraman behar da.
Argi experimental batek irradiazio-fluxu bat du, f, zeinek
erradiazioaren uhin-luzeraz dependitzen baitu f(). Uhin-luzera konkretu batetan, irradiazio-fluxua f(

da.
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Eta irradiazio guztia

izango da. Baina argi horrek hiru osagai ditu,

Y,

Bakoitzaren kantitateak (balore triestimuluak) hauk izango dira:

5i = j ><.f(),)d

7 =

(

,' .f('X

)ci 'X

z =f .;.f(X)“

eta koefiziente kromatikoak
—

z—
+ Y +

X 4. i7, 4. Z

Adibidez, har dezagun uhin—luzera bakoitzean fluxu—irradiante berdina duen argia (energia konstanteko espektrua).

Orduan:

X = 0,333
Y = 0,333
Z = 0,333
hots, honelako argi batetan
parte hartzen duten osagaiek
energia berdinarekin

--irrten-

tsitate berdinarekim— parte
hartzen dute.
Horrelako argi bat puntu

batez

errepresentatuta egongo da
diagrama kromatikoan (E).
Eguneko argi medioak ia berdina den distribuzioa du, eta
errepresentatzeko puntua C
izango da.
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UL_Kolorearen aplikapen bat: Espektrofotometria
Materiaren propietateak estudiatzerak an, begietake lehenetariko bat kcolorea da, eta kolorearen arauera materia estudia
daiteke. Egiatan ezin daiteke esan substantzia batek kelorerik
duenik, baizik eta isladatzen duen argiak kolore baat duela esan
behar da.
Isladaturiko koloreak objektua jotzen duen argiaz eta isladatze prozesuak atgia aldatzen duen eraz dependitzen du. Isladatze faktorea, hots, isladatzen den argia intziditzen den argiarekiko, uhin-luzeraren funtzioa da, eta isladatze selektiboa
dela esaten da.
Objektu baten isladatze faktorea neurtzeko metodoak espektrofotometrian estudiatzen dira.
Espektrofotometro baten eskema:

[ SAIAKUN'IZA
eGITEKO
S u rERFI ZIE

A

A

argi-iturri bat

B : prisma bat. Prisma nonetan argia barreiatu egiten da,

bere osoagaietan Ofananduz.
C : Argiaren osagai .atik uhin-luzera konkretu bat duen

iizpi

bat auker'atzen da bitarte oso hertsia duen zi-

rrinarte baten bidez.
D : Aukeraturiko izkia D ispilu erdigardenetik pasa

20

erazten da, izpia bitan banatzen delarik; bi izpiek
bide desberdina segitzen dute.
E : Bata E ispiluan zehar isladatzen da eta neurtu nahi

dugun muestran jotzen du.
F : Bestea superfizie zuri standard batetan jotzen du
(magnesio oxidozkoa). Bi izpiok elkarrekin konparatuz,
standarda distiratsuago agertzen da muestra baino, eta
F mekanismoaren bidez, biak distira berdinekoak agertzen dira. Adibidez, standarden gainean jotzen duen
argia 70% batetan guttitu behar bada distirra berdina lortzeko, muestraren superfizieak 70% isladatzepoterea du, uhih-luzera horretan.
Beste argi guztietarako neurketak berriz eginez, muestra baten isladatze- faktorea jakin genezake argi-iturriak emititzen
dueA espektru guztirako.
Horrela eginik, honelako irudiak lortzen dira:

loo

lo

(NERDE KOLOREA
Doe» iluecrok

Bwr)

400500

60o
ow#J-Luz£Wk

loo
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Kolorea karakterizatze,
Ikusten denez, muestra berde izan arren espektru goztiko
zati ttiki bat isladatzen du. Ez da, beraz, egia superfizie berdeak soilik berdea isladatzen duenik; horiak soilik horia, eta
abar.
Datu horiekin- koefiziente trikromatikoak kalkula daitezke:
Demagurr rl isladatze–faktorea dela (faktore honek uhinluzeraz dependitzen du).
Demagun F( X )crX superfiziean intziditzen duen fluxu–irradiantea dela. Isladatzen den fluxua hau izango da:
f(1)dX =

.F(X )dX

Balore triestimuluak hauk izango dira:

3(=

f

X.r), F(Ud-X

= f

.

2 =

F(

x d

r.x F(X)dÂ

f
eta koefiziente trikromatikoak:
Z

z—

4.

s7

Koefiziente “ikromatikoekin diagrama kromatikoetan errepresenta daiteke kolorea, purrtu bat lortzen delarik.
Hala ere, nola r) erabiltzen den

-ren arauerakoa denez,

I.C.I.-k hiru argi-iturri eredutzat proposatzen ditu, A, B eta
C, zeintzuren erradiazioak 2848QK, 4800QK eta 6500QK dituzten
gorputz beltzen erradiazioen berdinak direlarik. C argi-iturria
egun argiaren medioa da, gutti gerabehera, eta A delakoa wolframiozko lanpara bat erabiliz lortzen dena, hau ere gutti gorabehera.
Demagun kasu praktiko bat: C argi-iturriarekin iluminatzerakoan, kolore bat G puntuaz errepresenta daitekeela diagrama
kromatiknan
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Argi zuriaren definizio zehatzik ez dago. Guk egun argi..ren
medioa zuritzat edo akromatikotzat hartuko dugu, eta diagramako
C puntua puntu zuria deituko dugu
Bi koloreren gehiketa aditiboz lor daitezkeen kolore guztiak bi koloreok lotzen dituen zuzenean daude.

P kolore

0 kolore

Q kolore

Q kolorea P—tik hurbil badago, P—rer kantitate gehiago
egongo da.
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P edo 0 koloreetatik bata C (zuria) dela suposatzen
badugu, edozein kolore G, T kolore hutsaren eta C zurlaren
gehiketa dela, proportzio egokietan, n List-ef,

a..

Hain zuzen, T kolore hutsak kolore baten uhin-luzera nagusia
ematen du.
Beste alde batetatik, kolore puru batek T ez du zuririk
eta duen purutasuna 100% dela esan genezake. Zenbat eta G
kolorea C puntutik hurbilago egon purutasuna guttitu egiten
da, eta C puntuan 0% da. Praktikan G puntua lortu badugu,
G kolorearen karakteristikak hauk dira:
distira

r),-k-emanikoa, grafikoki ikusten dena

uhin-1u2era nagusia

T koloreak ematen duena

GC distantzia

212LUIU'212

. 100 expresioz jakiten dena

TC distantzia
Distira, normalki,

-ren balore medio bezala

ematen da.

Beraz, kolore bati buruz hitz egitean, zera esan behar dugu:
- argi-iturria C dela
- isladatze-faktorea batezbeste bezala ematen dela
- Uhin-luzera nagusia, nm-tan
- Purutasuna, ehunekobestetan
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Beste adibide bat kolorea karakterizatzeko
Demagun urdin kolore bat.
Espektrofotometro baten bidez, rx -ren balorea determinatzen da:

( ugmim KotoReA

Duem HVEsT ► A
1347)

-ren laguntzaz koefiziente triestimuluak kalkulatzen
dira:

2 =f

.

F(

.

)

.r

,7 =,

d

"; .

-›

r()

r) -Y .

vu

)dX

d

f
Eta, beraz,

x

Y

X

=

2

4-

+

Z

X 4

7
, +2

X eta Y-ren baloreekin, kolarea diagrame kromatikoan errepreaentatzen da, puntu bat lortzen delarik:

00

GC zuzena luzatu egiten ia kurba ebaki arte. Ebakidura
puntua (T) uhin—luzera nagusia da: 481 nm.
Purutasuna:
GC

. 100 =

60 % da

TC

Kasu berezia
Demagun kolore bat K—n errepresentaturik dugula.
CK luzatuz, U puutuan ez dago kolorerik, eta K kolorea
ezin daiteke zuria (C) gehi V kolorez forma.
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CJH trianguluan dauden koloreak ezin dira zuria j beste
kolorez forma. Kolore hauk kolore ez—espektralak deitzen dira
(purpura eta magentak dira).
Kolore horietakoen uhin—luzera nagusia zuzen hori luzatuz
lortzen da (T). Kolorea eta uhin—lusera nagusia elkartuz
(T) (K), zuria lor daiteke. Honelako koloreak, (T) eta (K)
konplementarioak deitzen dira, eta uhin—luzera nagusia idazterakoan c bat jartzen da.
Purutasuna, kasu honetan, honela definitzen da:

Purutasuna _

CK . 100
-CV

Koloreen gehiketen propietateak azaltzen
Edozein kolore erreala kurba barnean egon behar da, kurba
barnean dauden puntuen gehiketaz lor baitateke. Baina orain
ikusten

dia

oso ongi nola hiru kolorez ezin daitezkeen beste ko-

lore guztiak sortu:

1,o

0.9

0.6

0.0

0.1

Demagun hiru koloreok

F, G

eta H direla. Gehiketaz, triangu

lu barnean dauden koloreak lor daitewke, baina ez triangulu
kanpoan daudenak, X bezala. Edozein aukera egin arren, beti
egongo dira zenbait puntu triangulutik at. Hala ere, X
kolorea determinatzeko nahiko dira

F,

G eta H koloreak, zeren
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H .} X = I eman dezakete
eta

Beraz,

G

F = I ere eman dezakete

G}F=H}

X

hasieran esaten genuenez,
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PINTUREN ETA TINDEN KOLOREAK

I.— Koloreen nahasketa metodo substraktiboz

Demagun bi filtro ditugula, bata horia eta bestea urdina.
Argi zuria pasa erazten badugu bietatik zehar sortzen den argia
ez dela sartzen den argiaren berdina nabarituko dugu.
Lehen filtroa pasatzerakoan, urdina, argiaren transmisio
portzentua errepresentatuko dugu; eta alboan bigarren filtroaren transmisio portzentua:

lo

FRTRD
URDINA

LL

x

2o

40o

So*

600

7oo 400

inf-Lyzep..A

The
Coo
L1414)-UnegA

700

eta elkartuz,
0

L

4oe

fb
Vif

o
I

Co*
ZOERA

70*
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Kurba honek uhin-luzera batetan duen absortzio portzentua
berdina da filtro horiak duen absortzio portzentua uhin-luzera
berberan bider filtro urdinak duen absortzio portzentua uhinluzera berberan.
Absortzio portzentuak uhin-luzera guztietan eginik, berde
koloreak duen absortzio portzentuak lortzen dira. Horrela, berde kolorea lortzeko bide bat horiaren eta urdinaren bidez egin
daiteke,(metodo hau metodo substraktibo deitzen da).

2.- Kolore zuria tindetan eta pinturetan
Demagun pintura zuri bat. Pintura edo tinde horren oinharria, euskarri likido bat da, ohituraz linazi olioa. Euskarri
hau zeharo kolorgea eta gardena da, eta bertan, suspentsioz, beste partikula ttikiak daude, hauk ere gardenak eta kolorgeak
(berun, zink edo titanio oxidoak).
Argi zuri* superfizie batetan jotzen duenean, argiaren parte bat isladatu egiten da, superfizie horrHk errefrakzio indizeak ,
desberdinak bereiztten dituenean. Gauza berdina kolore zuria
duten pinturetan eta tindetan:

Argiak pintura jotzen du. Superfiziean parte bat isladatu
egiten da. Beste parte bat absorbatu egiten da. Beste partikula
bat jotzean, absorbaturiko argia parte batetan isladatu egingo
da, beste partetan absorbatu egingo da...
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Isladatzea beti gertatuko denez, pinturak espektruko argi
guztiak isladatuko ditu, eta isladaturiko argia zuria izango
da.
Oharra: kolore zuria ez da lortzen partikula zuriak susiondituz, baizik eta isladatze prozesu hutsetan oinharritzen da.

3.— Koloredun pinturak eta tindak
Koloredun.1 substantziak lortu nahi badira, euskarrian dauden partikulak tindatu egiten dira, edo pintura zuriaren ei 3karrian nahi den kolorea duten partikulak sartzen dira. Koloradun
partikuiak beraien zehar igaroten den argiaren filtroen gisan
aritzen dira, argiaren parte bat absorbatuz. Honela, jotzen duen
argiaren distribuzio espektrala aldatu egiten da, zeren irteerako
argiak filtro asko iragan behar izan baitu.
Adibidez, kolore berde bat nahi badugu, kolore horia eta
urdinak nahastatuko ditugu. Argiaren izpiak seriean dauden bi
filtro bezalako efektua pairatuko dute, eta, argia zuria bada,
emitituriko argia berdea izango da.

uRDIAm

'lg

///d
1/4

j

HoRiA

Prozesu berdina trikromia izeneko inpreslo prozesua..Prozesu horretan tirtda bat bestearen gainean inprimatzen da, eta,
beraz, tindak gardenak izan behar dira --argi gehiena transmititu egin behar da eta--. Horretarako suspentsioan dauden partikulen errefrakzio indizea euskarriaren bendintsua izan behar
da.

Geruza batetan kolore bati dagozkion partikulak faltatzen
direnean, argiak ez du galduko kolore hori, eta isladatzen denean koloreduna agertuko da.
Batzutan beltzak hobe markatzeko, kolorE, guztien gainean,
beltzez zehazten dira koloreen arteko mugak.(4 koloreetako prozesua).

k

!
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ARGIAREN

NATURA

I.-SARRERA

Argia oso ezaguna da denontzat eta bizitzarako garrantzi
handikoa; horrega-tik, betidanik argiaren natura zein den jakiteko ardura handia egon da. Beste hitz batez, zer da argia?.
Filosofo grekoek, argiaren naturari buruz teoria batzu
desarroilatu zituzten. Ordurako argiaren propietate batzu
ezagunak ziren: Linea zuzenean hedatzen zela, adibidez. Euklidesek K. A. 300.ean, isladatzearen legeak enudziatu zituen, propieta_
te hau aintzinagotik ezaguna zelarik: esate batetarako, ispiluak
K.A. 1200. urteetan erabiltzen ziren. Alexandriako Hero-k argien
propietate guztiak azaldu zituen hau es:nez, argiak bi punturen
artean trajektoria laburrena errekorritzen duela. Platon-ek, bere
n Errepublika o liburuan, deskribatzen du nola obje‘tuak uretan
sartuta okertuta ikusten diren (errefrakzioa); fenomeno hau
Ptolomeok estudiatu zuen, eta intzidentzi anguluetako zein zen
errefrakzio angulua taulatu zituen, inguru askotarako.

Grimaldi-k (1618-63) argia trajektoria zuzenetik desbida-
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tu egiten dela ikusi zuen; halaber argi-iturri ttiki batez palu
bat iluminatuz gern, argi-bandak ikusten zirela nabaritu zuen
eta fenomeno honi "Difrakzio" deitu zion.

Baina argiaren natura azaltzeko teorie.garrantzitzuenak
XVII. mendean desarroilatu ziren. Mende honetan bi teoria nagusi agertu ziren: alde batetatik Newton-en teoria korpuskularra
eta bestetik, Huygens-en unin-teoria

ir.-NEJTON -EN TEORIA KORPOSKOLARRA(1642-1727)

Newton-ek argia partikulen abiadura zuzenaren eta uniformearen erresultante bezala kontsideratu zuen. Eta oropietate
guztiak ex p likatzeko mekanikak3 legeak aplikatu zituen. Teoria
honekin argia linea zuzenean propagatzen dela oso erraz explika
daiteke. Newton-ek suposatzen zuen argia foko batek (eguzkia)
emitituriko partikulak zirela eta distira edo argi-sentsazioa,
partikulen akzio mekaniko batez, erretinan produzitzen zela.

1.- Isladatzea eta errefrakzioa

Propietate hauk explikatzeko Newton-ek indar batzu kontsideratu zituen: inguru biak bereizten dituen superfiziean,argikorpuskuluak "fase" diferentetan heltzen dira, eta,fase batetan
helduz gero,indarrek argi-partikulak aldaerazi egiten dituzte,
eta argia isladatu egiten da; eta,beste fase batetan helduz,gero
indarrek argi-partikulak erakarri egiten dituzte eta argia errefraktatu egiten da. Indar hauk superfiz»aren perpendikularrak
dira.

Fasea azaltzeko Newton-ek zera esan zuen: "Argi-izpi bar-
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nean bi eratako tarteak dutn: bata, isladatzeko

erraza dena,

eta bestea, crrefraktatzeko erraza. Hau justifikatzekn, arnia
formaten duten kurouskuluak bibratzen ari dira, bibrazio hauen
abiadura argiarena baino handiagoa delarik. Partikularen fasea bi
eratakoa denez, (bibrazio batetan gora eta beherako higidurekin
asozia daitezkeenak), partikulek bi eratako bidea hartuko dute;
batzu isladatu egingo dira eta beste batzu errefraktatu ( superfiziaren eta partikularen arteko elkarrakzioaren kausaz sortzen
diren errepultsio eta atrakzio indarrek eraginik)k!.
-k

Argi-izpia argi-korpuskulu batek segitzen duen bidea da.
Demagun:
SS' inguru biek bereizten ditu®n superfiziea dela
I intzidentziako argi-izpia dela
v argi-izpiaren abiadura, airetan,. dela
E isladaturiko argi-izpia dela
I' errefraktaturiko argi-izpia dela eta
v' argi-izpiaren abiadura, uretan, dela.

Inguru biek,bereizten dituen superfiziean abiaduraren
osagai tangentzialak berdinak izan behar dira.
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I izpia errefraktatu egiten dela kontsideratzen badugu,
zera daukagu:

v sinN

sin
sina

v-

Horrega_tik zenbat eta o( ttikiago izan v - handiago izango da.
Newton—en teoriaz, argia uretan airetan baino bizkorrago hedatzen da.

I izpia isladatzen bada, zera daukagu:

v sind

v sin r

C( = r

Zeren argiak inguru berdinetan abiadura berdina eduki behar
baitu.

2.—Dispertsioa

Newton—ek argiekin experimentuak eginez zera ikusi zuen:
Argi zuria, prisma batez deskonposatuz, kolorezko argiak ematen
zituela; gero kolorezko argi hauk ezin zitezkela gehiago deskonposatu, eta, azkenean kolorezko argiok batuz, argi zuria lortzen
zela berriz.

60ORIR AuWEQAMEW
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Experimentu hauekin Newton-ek hau ondoriatu zuen:
Arcli zuria kolorezko argien nahaste bat zela, eta kolore hatetako argiaren korouskuluak ingurua bibrazio karakteristiko batetan exzitatzen duela. Argi morea ingurua bibrazio laburrenean
exzitatzen duena da, eta gorria bibrazio luzeenean. Horregaitik
abiadura handiena argi morearena zela eta, halaber, p t " ttikiena,
gehiago desbidatzen delarik; eta gorriaren kasuan alderantziz
gertatuko da.

3

Difrakzioa

Newton-ek difrakzioaren fenomenoa ere teoria korpuskularraren bidez explikatu zuen.

PPNIA-ru4
Horretarako zirrinarte hertzetan erakartze eta alderatze
indarrak ( superfizietan gertatzen diren bezalakoak) zeudela
suposaten zuen. Eta zirrinartetik pasatzen diren argi-izpiek
beren trajektoriak aldatu egiten dituzte eta horregaitik difrakzio formak ateratzen dira.
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III.- ARGIAREN

UHIN - TEORIA

Argiaren teoria korpuskularrekin batera, Huygens-ek
(1629-95) uhin-teoria anlikatuz argiaren propietateak azaldu
zitezkee1a ondoriatu zuen. Eta, beraz, argia uhina zela eta
ez korpuskulu multzo bat.

Uhin-teoriaren elementuak

Uhina higidura periodiko bat da; higidura hau perturbazio bat

(y )

abiadura (v) konstante batez direkzio batetan

higitzen denean (inguru isotropikotan) lortzen da. Perturbazioa
mugitzen dagoenez, posizioaren'(x) eta denporaren (t) funtzioa
izango da:
= f ( x,t )
Uhin transbertsala lortzeko, perturbazioa

bibrazio elas-

tiko bat, y-direkzioan, izan daiteke -hau errezena delarik- eta
honen ekuazioa:

yE

= A sin (wti- '41)

eta errepresentatuz, (x=x;)
puntu baten bibrazio elastikoa:
0
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Bibrazin ountua (x)
denboran honela aldatuku da:
o

Baldin Perturbazioaren pronagazioaren abiadura x—dirck
zioan (v) konstante bada, puntu berrira, x l —ra, perturbazioa
heltzeko denbora t

-

tardatzen du, inguru elastiko batetan :

1-0

Horregaitik uhinen ekuazio generala hau izango da:

`1,

= y = A sin [w

t - ÷ )
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[111,

Ikun

hiqidura periel-n_koa

hai denboran,

periodo T delarik, eta bai esoazioan, periodoa X-delarik;

AA
.
• • A••V

errepresentatuz:

(1.<C;WS n;1\1" k)

V

X n PUNTU n=11V
^3a kro Rea

n3 n4

X

-t=trx kOrvsIRIVTn4)

FolON

MOmENIU

BATIN

Uhin-ekuazioko elementuak hauk dira:

Periodoa, T , perturbazioak (y) bibrazio oso bat egiteko behar
duen denbora tartea da.
Uhin-luzera, uhinak, periodo (T) batetan, errekorritzen duen
bidea da. Uhinak v abiadura konstantea badauka :
)s= v . T
Frekuentzia,-N.) , perturbazioak denbora unitate batetan egiten
duen bibrazio osoen kopurua da: .1) = T-1
Frekuentzia anqularra , w , perturbazio higidura zirkular bezala
errepresentzen badugu , w , higidura zirkularren
abiadura zirkularra da. w = 2 tr = 2MQ _ 2Ti

V
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..-

FaSEB ,

sinuen argumentua fase bezala esagutzen da:

,

( t - -- L• )

=

+

, hasierako fasea baita, x =0 eta t = 0 denean

non

Uhin-ekuazioa, berdintza hauekin, honela ipin daiteke:

7

211-(
,)
t -

y = A sin

‘1

) +

(1)

[
Matematikoki uhinen ekuazioa deduzituz hau dela ikusiko
dugu :

a

1

v

2

•

2

y

at

2

a

2

y
x2

non ,v, uhinen abiadura baita; y, uhina baita eta ,x, uhinen
propagazioaren direkzioa izanik.
(1) Expresioa ekuazio diferentzialaren soluzio bat dela ikus g
daiteke.

Uhina espazioko hiru direkziotan propagatzen bada, ekuazioa honela geratzen da:

a2w

a'y

v t2
•

ax2

1
2

2

a Y

d
2
dy az2

Orain arte, perturbazio (y) elastikoa dela kontsideratu
dugu, baina beste edozein , perturbaziok, y-k, higidura periodikoak
eman ditzake, eta abiadura konstante batez propagatzen bada, uhira
da. Funtzio periodiko denak funtzio harmonikoen konbinatzio linealez ezpresa daitezkeela ikus daiteke, Fourier-en transformazioen
bidez, eta, beraz, goiko expresioak uhin guztietarako balio
digu.

Uhin-teoriaren beste elementu bi hauk dira:
Uhin-frontea, fase berdina duten superfizieak, edo, lekuak
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dira.

Argi-izpia, uhinak propagatzen diren direkzioan dagoen linea
imaginarioa da (perpendikularki uhin-fronteari).

.- Huyclens-en printzipioa

"Uhin-fronteko puntu bakoitza beste uhin aekundarioen
iturria da eta uhin aekundarioak uhin printzipalek duten abiadura berdinekin propagatzen dira, eta uhin-fronte berria uhin
sekundarioen enbolbentea da."

RRGH"gbitow:
tuRsn
13,ERW1Y1

Baina uhin sekundarioak direkzio-guztietan propaga-
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tzen dira. Honola argia uhina bada direkzio guztietan propagatuko
da, eta ez zuzenki; hau da Newton-ek uhin-teoriari ipintzen zion
oztopo handiena. Argia zuzenki propagatzen dela explikatzeko,
Huygens-ek zera postulatu zuen':
"Uhin sekundarioen puntu guztiek ez dute argia —edo perturbazioa-- eramaten. Soilik uhin sekundarioen puntu batek eramaten du. Puntu hori uhin sekundarioak batzen dituen enbolbentean dago."

Honela 0 argi-puntu bat bada, eta PP - oztopo bat, argipuntuaren eta pantailaren artean, oztopoaren ostean ez da
egongo argirik.

3

.-Isladatzea eta errefrakzioa

Uhin-fronte bat (argi-iturrik urrun) bi inguru bereizten
dituen superfizie batetara heltzen denean, bi inguruak berdinak
badira uhin-fronteak superfiziea pasatzen du aldatu gabe. Baina
bi inguruak diferenteak badira (airea eta ura ) uhin-fronteen par-
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te bat superfiziera heltzen denean isladatu egiten da eta bestea
errefraktatu egiten da, eta uhin intzidenteen direkzioak diferenteak dira.

X

Demagun, uhin-fronte

planu bat, AA' direkzio batetan pro-

pagatzen dela, XX' superfiziera heltzen dela, eta bere abiadura
bigarren inguruan ( uretan) lehen inguruan (airetan) baino ttikiago dela: v>‘/ . . a runtua superfiziera heltzen denean t denbora baten barru --d puntua superfiziera heltzeko adina--, zer
gertatzen den, Huygens-en konstrulzioa erabiliz, ikus dezagun.
a untutik bi uhin sekundario sortzen dira: bata airetan propagatzen da eta bestea uretan; airetan doanaren abiadura v da eta
uretan doanarena v' da.t denbora geroago, uhin hauek vt eta v't
distantziak errekorrituko dituzte. b Puntua b'-ra heltzen denean,
bi uhin sekundario sortuko ditu isladatua eta errefraktatua,
uhin sekundario hauek beranduago hasten direnez, espazio ttikiago
errekorrituko dute. Beste puntu guztietarako berdin gertatzen
da . Uhin sekundarioen tangeoteek uhin-fronte isladatua eta errefraktatua formatzen dituzte. Kontutan hartu behar dena zera da:

//
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uhin-frontoak E:spazioan anertzen d rela eta irudia ebakidura bat
baizik ez dela.

Uhin-fronte intzidonteak superfiziarekin angulu hat formatzen du eta intzidentzi angulu44 , deitzen da, eta errefraktaturikohhin-fronteak formatzen duena errefrakzio angulu,lr, eta
isladaturiko uhin-fronteak superfiziarekin formatzen duena isladatze angulu,r,deitzen da.

AA; intzidentzi uhin-fronte4 izanik , II; isladatze uhinfrontea, eta,EI, errefrakzio uhin-frontea izanik.

Ikusi dugunez, A'I= vt ,

AI' = vt , eta AE = v't;

hiru trianguluak zuzenak direnez,

AI =
sin

AI'

AI.
r

AE
sin x4'

hemendik hau deduzitzen da:
sin
sin

Huygens-ek isladatze eta intzidentziako anguluak berdinak
direla ondoriatu zuen, Newton-en moduan. Baina Newton-en alderan-
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tziz, inguru dentsuetan astiroago propagatzen dela, eta esate
batetarako, uretan abiadura ttikiagoekin airean baino propagatzen
dela.

Dispertsioa

Zenbat eta uhinak frekuentzia handiago eduki, abiadura
ttikiagorekin propagatzen da inguru batetan; argiaren kolore ba
koitzak frekuentzia diferentea badauka, eta argi zuria argi
koloredunen gehiketaz for matuta badago; prisma batetan koloreak
bereizten dira.

Horregals tik, argi gorria izango da frekuentzia ttikiena
duena eta morea frekuentzia handiena. Honela gehien desbidatzen
dena morea da eta gorria guttien desbidatzen dena.

5 .-

Difrakzioa

Huygens-en printzipioa dagoen moduan enuntziatuta, difrakzio fenomenoa ezin daiteke explika.
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Fresnel-ek (1774-1826), Huygens L en printzipioan beste
puntu bat gehitu zion, hau esanez:

"Uhin-fronteko puntu bat momentu batetan uhin sekundarioen
iturria da, eta honen frekuentzia uhin primarioen berdina da.
Uhinaren elongazioa edozein puntutan uhin sekundarioguztien superposizioa da, elongazioa eta fasea kontutan harturik."

Uhinen superposizioa:Puntu batetan uhin-fronte bi edo
gehiago tppatzen edo gurutzaten badira, puntu honetan uhinek
interferitzen dutela esaten da.

Superposizio printzipioak zera esten du: Puntu honetan
uhin-fronteen erresultantea uhin-fronte guztien elongazioak kon4binatuz lor daiteke, fasea kontutan harturik.

(ij

(2)

1. Irudian ikusten da bi uhinen superposizioa, a eta b ,
'biak fase berdinean.2. Irudian uhin biek fase desberdinak dituzte (A

x).4x

berdin

2

bada, bi uhinen anplitudea berdina

bada,erresultantea ez da uhina
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Difrakzioa explikatzeko, 0 argi–iturri bat kontsidera
dezagun eta argi–iturriaren eta pantailarako bide – erdiskn
zirrinarte ttiki bat (AB).

PAn.rtSILY
P puntura argia heltzen den ala ez ikus dezagun. Zirrinartera heltzen diren argi–izpi guztiak fasean egongo dira, uhinfrontea planu bada. Baina P puntura heltzeko A puntutik doan
izpiak B–tik doanak baino ibilbide handiago ibili beharko du.

Horregaitik, P–ra heltzen direnean izpiek fase diferenteak
edukiko dituzte. 0 puntura heltzen diren izpi guztiak,( A puntutik eta B puntutik) ibilbide berdina dute, horregaitik 0 puntura denak fasean helduko dira, eta beren anplitudeak gehitu egiten dira eta 0 puntuan argi-puntu bat agertzen da. Zenbat eta

P, 0-tik urrunago egon, izpi batek,A puntutik C puntutik baino
ibilbide handiago egin beharko du; ibilbide diferentzia hau
berdin uhin-luzeraren erdi. a denean, P puntuan uhin en erresultantea ez da uhina , Ppuntuan uhinek anulatu egiten dira.
AP - CP =

desfasea

2

=
DP BP
-desfasea
Honela P puntuan ez dago argirik, Berdin :

AP -

cp =

3 ñ
2

2

5),
2

ez dago argirik.
Eta,
AP

-

CP

= 0 ;

,

3a

2), ,

,....

argia dago.

Nola: AP - CP
AC (<

AC denez . Uhin-luzera X>>AC bada,

eta honela beti egongo da argia. Uhin -luzera

bada, AC >>

.4(1:1C

eta argi-puntuak eta puntu beltz asko ikusiko

dira, elkarren ondoan, eta difrakziozko figurak ikustea zaila da.

Difrakzio figurak ikusten dira,

2

denean.

Eta

azaldu dugun teoriarekin, non egongo den argia eta non ez,
ikusk daiteke.
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6 .—Arcliaren uhin—teoria eta teoria korpuskularra

Teoria korpuskularrekin eta uhin—teoriarekin argiaren
propietate ezagunek explika daitezkeela ikusi dugu. Baina ondorio desberdinetara heltzen dira:
Teoria korpuskularrak: argiaren abiadura uretan airetan
baino handiago da.
Uhin—teoriak: argiaren abiadura uretan airetan baino ttikia
go da.

Argiaren abiadurak neurtzea inguru diferenteetan da bide
bat , argiaren natura egiaztatzeko. Nahlz eta teoria biak argien
propietate guztiak explikatu, teoria korpuskularra uhin—teoria
baino onhartuago zen.

Foukault—ek 1858) argiaren abiadura neurtzeko metodo bat
asmatu zuenean eztabaida hau bukatu zen, eta erresultatua, argiaren abiadura airetan, uretan baino handiago zela izan zen.
Hau ikusita klaru zegoen argia uhina dela edo uhin—teoriaz explika daitekeela eta ez teoria korpuskularraz.

Baina uhinek hedatzeko inguru bat behar dute eta inguru
hori ,Yetert ft deitu zitzaion. Argiaren abiadurek explikatzeko ,
Michelson—ek (1878) argiaren abiadura hutsean neurtu zuen
( v=c = 2.997 x 10 8 m/seg), etertak materialtoso zurruna izan
behar duelarik( F = — Kx , K oso handia). Halaber konprobatu zen
ezen argiaren abiadurak ez duela argi—iturriaz dependitzen eta
soilik inguruaren naturaz dependitzen duela.
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ELEKTROMAGNETIKO GISA

117.- RC"

Argiaren uhin-teoria eta teoria korpuskularra desarroilatu
ziren denboratan, beste alde batetatik ari ziren elektrizihatea
eta magnetismoa aztertzen. Estudio hauk Maxwell-ek(1831-79) ekuazio batzutan batu zituen. Eremu elektromagnetikoa uhin traosbertsal baten moduan inguru "eterikoan" propagatzen zela konprobatu
zuen. Erresolbitu ondoren uhin honen abiadura, argiaren bezalakoa
zela ikusi zuen. Horregaitik zera ondoriatu zuen:
"Argia perturbazio elektromagnetikoa, uhin formakoa, zela,
"etere" inguruan propagatuta."

d.- Maxwell-en ekuazioak eta uhin elektromagnetikoak

Maxwell-en ekuazioek ere,u alektriko eta magnetikoaren pr6
pietate guztiak expresatzen dituzte.

Faraday-en indukzio legea:Eremu magnetiko batek,
rarekiko aldakorra, eremu elektriko perpendikular bat ,
tzen du,

denbo-

r,

krea-

aldatzen dan puntu guztietan.

V x E =

T3D

-

(1)

t

Ampereien legea : Eremu elektriko batek,
kiko aldakorra

r,

denborare-

dena eremu magnetiko perpendikular bat ,

kr.eatzen du .

x

=

(

E d E
t

inguru haten permeabilitatea haita,

5› ,

korrontearen
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dentsitatearen desplazamendua, eta

, inguru baten permitibi-

tatea baitira.

-a
Ohm-en legea aplikatuz:

= G • E . Non

inguruaren

kondutibitatea baita.
Inguru e7-konduktorea bada, zero izango da eta 5)ere.
Horregatik, Maxwell-en bigarren ekuazioa inguru ez-konduktore
(dielektriko) batetan hau da:

t

_a

E ?

x

(2)

Gauss-en leqeak:

a.- Eremu elektrikotan: Superfizie hertsi batetan sartzen eta
ateratzen diren eremu elektrikoaren ,

, fluxuak berdinak

dira, superfizie honetan eremu elektrikoaren iturririk ez
badago.

V
Non

=

• E

kargen distribuzio superfiziean baita.

Superfiziean ez badago kargarik, dielektriko bada,

e zero

izango da.

.•

-a
E

= 0

(3)

b.- Eremu magnetikotan: Superfizie hertsi batetan sartzen eta
ateratzen diren eremu magnetikoaren, fluxuak berdinak
dira.

•

E-r =

0

(4)

Ikusten denez Maxwell-en ekuazioak eremu elektriko eta
magnetikoarentzat simetrikoak dira.

Maxwell-en 2. ekuazioaren errotatzionala kalkulatzen badugu:
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V x(

x

Q

=

g> )

Maxwell-en 1. ekuaziorekin geratzen da:
x (

Cz

2 ->
B

-

x

t2

C7 • (

2

,
B ) -

B

= t
2 ->

7 ->

B

a

v B =

`t

2

1. ekuazioarekin berdin eginda hau geratzen da:

2 ->
E

2 E
-a t 2

B eta E bektoreak direnez, kartestar koordinatuetan sei ekuazio
dira:
2

7)-

Ex
x2

2
,'"D Ex
y2

4

-3 Ex
z2

2 Ex

fLE '3

t

2

Berdin, E , E , B ,B ,eta B -rentzat.
y
z
z
x y
Baina uhin-ekuazio diferentziala, hiru dimentzioetan
hau da:
2

1/441

x2

2

4)
y2

2
`4'

z2

1

ca24,

-b

t2

Ekuazio biek konparatuz, zera ondoriotzen da, uhin elektromagnetikoen abiadura hau dela:
1
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Argiaren abiadura hutsean c deitzen da, eta

e

etap.

Paloreak experimentu elektromagnetikoen bidez kalkula daitezke

1

c

3 x 10

8

m/seg

Ikusten denez, Michelson–ek kalkulaturiko balorearen berdina da.

Uhin elektromagnetikoaren abiadura inguruaz dependitzen
du,

E

eta? baloreen bidez, hots inguruaren propietate elektri-

ko eta magnetikoez. Dielektrikoa, material ez–magnetikoa bada,
/14, –ren baloreaAizango da, eta abiadura propietate elektrikoetaz dependitzen baitu.

Uhin elektromagnetikoaren abiadura hutsean, zati , inguru
batetako abiadura, inguru honen errefrakzio indizea (n) deitzen
da:
n = --v

Karga bat mugitzen bada eremu elektrikoa aldatu egingo da
karga ondoan, eta aldakuntza honak eremu magnetiko bat sortuko
du. Baina karga azeleratuta badagoez da konstantea
t
izango eta, orduan, lortzen den

ir 'ez

da konstanteaizango eta

honek sortuko du eremu elektriko bat eta honela pultsu baten
bezala jarraituko du.

Maxwell–en 3. ekuaziotik E–ren dibergentzia zero dela
ikusten da:
V.

Orduan

E.

= 0

( x , t ) eta ez du z–ren eta y–ren dependentzi-

arik, beraz,
f-Ò Ex0

x

=
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honek, zera esan nahi du E x propagazioko direkzioan (x) ez
dela aldatzen. Baina E. y-direkzioan orientatuta badago eta
konstante edo zero badira, zera daukagu:

E eta E

x
z

Ey
x E

zeren

B

-

Vx -.› ..,-

denez

t

')1;)
-b t

2_..j.-

•-b

-a B
r-es

'-dEz

'"-Ò z

x

-

(-Ò z

Y

t'a E x

B

B z
t

kartertar koordinatuetan jarririk:

^c Ez
'b

a

a

x

-

x

x

t

PaBY
'–dn t

E y

Ex

e

x

Y

t

eta B konstanteak dira eta

y

B

soilik euki dezake z konpo-

nentea eta uhin elektromagnetikoa transbertsala da.

Uhin elektromagnetikoaren , ekuazio diferentzialaren
soluzio bat hau izango da, hutsean:

E

E ( x,t) =

sin [w ( t Yo

y

Zelan,

B

•.b

z

=

r-d B

.

1

yo

C

rb x

sin
W

Ikusten denez,
c

yo

+ MJ

2_LY-

z

•zs t

x

)

B

zo

t

55

non,E

yo

, . E'ffi . ,:uhinaren anplitudea baita eta,
y

zo

,

z

—ren

anplitudea baita.

Hemendik zera ondoria daiteke: espazioko puntu guztietan
E y eta

B

z

fasean daudela, eta soilik eskalare batetan desber-

dintzen direla.

2 .—

Isiedetzea eta erreftakzioa

Ikusi dugu erradiazio elektromagnetikoek uhinen ekuazioa
betetzen dutela, horregatik uhinen propietate guztiak beteko
dituzte, Huygens—en eta Fresnel—en printzipioak, errefrakzio
eta isladatze legeak eta beren anguluen arteko erlazioak.

Baina uhin—teoriak ez zuen explikatzen zein argi—kantitate errefraktatzen eta isladatzen dan, bakarrik legeak. Uhin
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elektromagnetikoekin explika daiteke.

Kontsidera dezagun uhin elektromagnetikoa linealki pola->
rizatuta dagoela. Honek esan nahi du puntu fixu bakoitzean Eren intentsitatea zuzen batetan dagoela eta --Er-rena berdin.

%

Irdietan ikusten denez, eremu elektrikoa z-direkziotan
polarizatuta dago eta 8 y-direkziotan. Propagazioko direkzioa
x bada eta E ez badago z-direkziotan edo y=direkziotan polarizatuta, beti egongo da yz- planuan.
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—›
Nola yz—planuan, E—k probabilitate berdina dauka direkzio guztietan polarizatuta egoteko, horregatik espera daiteke
E bektoreak propagazio direkzio inguruan simetrikoki distribuituta egongo direla. Argi naturala ez dago polarizatuta.

Eremu elektrikoa intzidentzi-planuari paraleloki polarizatuta badago. Airetik uretara pasatzean errefraktatu eta isladatu
egingo da.

Eremu elektrikoak superfizie limitean baldintza batzu
bete behar ditu eta berdin eremu magnetikoak:
—)
E-ren osagai tangentzialek berdinak dira superfizie
limitean
-1

.8-ren osagai tangentzialek
dute

berdinak izan behar
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Eremu magnetikoaren eta elektrikoaren intentsitatea 0
puntuan maximoa dela kontsideratzen badugli:
wk

E

I

cos

–

E

B

BI
1-4Airea

cos r

Is

E' cos

(1)

Is

"Airea

PUra

Nola 8 = E / v denez, eta intzidentzi izpiek eta isladatuek
abiadura berdina dutenez, eta

1
(

E

I

+ E

eta r berdinak direnez:

Is

1

)

E'

"r."Ur.

Inguru biek dielektrikoak badira (ez–magnetikoak

=/P.Ura'k‘o

honela,

n Airea ( E I

EIs ) = nUra E'

1. ekuazioa eta konbinatuz:

tg

E

E

tg

Is

(

kr?

+

)

sin \()
2
sin r n{) + ker )

cos 1/4.()
cos (

–

E

Errazonamendu berdinekin E intzidentzi–planuaren perpendikularki polarizatuta badago, hau lortzen da:
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E

sin
sin

=

Is

2
sin
E—
sin

Non

k.

eta

)
)

-.
(

E

c o s

(

E
n.)

I

intzidentziako eta errefrakzioko anguluak baitira.

Argiaren intentsitatea eremu elektrikoaren anplitudearen
karratuaren proportzionala da. Isladatzen den kantitate propor
tzionala, E intzidentziako planuari , paraleloki eta perpendikularki polarizatuta dagoenean, hau izango da:

Paraleloki:
2
E
Is
2

2

(s-e

tg
2
tg

EI

(

•)

nf'')

+

Perpendikularki:
E

E

2
Is
2

sin2

(

—uQ')

sin2

(

-)

Argi naturala polarizatuta ez dagoenez eta 7—k probabilitate berdina dauka direkzio guztietan polarizatuta egoteko,

2—en

kantitate berdina egongo da paraleloki eta perpendikularki

intzidentziako planuarekin. Honela isladatzen den argi kantitate
proportzionala hau izango da:

IIs

1
2

tg2
2

tg (

(

1/4{) –

n.()

x.(1 ')

\.()

1

sin2

( n-f

2
sin 2

(

–

')
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eta orrefraktatua:

I"

2 sin

2 sin 2cos2

2

,n,

s,v

cos2

'11

r

sin2

cos2

(

(

-

4)1

)

siñ 2

(

-

Ikusten denez intzidentzi eta errefrakzio anguluekin dependitzen dira. Eta honela inguru bien errefrakzio indizearekin.
Intzidentziako angulua (\-1?) zero bada eta lehen ingurua airea
bada eta bigarEena ura, errefrakzio legeak aplikatuz, zera daukagu:
2
( n Ura

( n Ura

is

n Airea

I

Is -

=

1

eta

nAirea )
, 2
nAirea )

n
= 1.5
Ur
a

= 0.04 , 4% ; ehuneko lau isladatzen da, bestea errefrak-

tatu editen da.

Ondorioz: Errefrakzioko eta isladatzeko intentsitate erlatiboak intzidentziako anguluaz eta inguru blen propietatetaz
dependitzen du.

3

Difrakzioa

Huygens-en eta Fresnel-en printzipioarekin non agertzen zen
argia eta non ez explikatu dugu, baina, argiaren intentsitatea
puntu bakoitzean ez dugu explikatu. Uhin elektromagnetikoaren
bidez explika daiteke .
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Kontsidera dezagun: uhin-fronte planua zirrinarte batetara
heltzen dela, uhinak zirrinartera fasean heltzen dira.Zirrinartea,
Ay tamainoko zatietan zatikatzen badugu:

-->

1.144IN-FRONtEei

Pgx\ra4L.A
Honela,45,y-ek,,sortutako uhin sekundarioek duten anplitudea

4 y-

en tamainoaren proportzionala da.

P-puntuan daukagun eremu elektromagnetikoen intentsitatea,
y-etik heldutakoa, hau da:

L1 E =

m

Non,

K,

K

.

dy

konstante bat delarik

Uhinen frekuentzia bada, eta C

4-

Ay puntuak kreatzen

duen uhin sekundarioak kontsideratzen badugu, P-puntuan eremu elek
trikoaren intentsitatea hau izango da:

= ljn E m sin [
K. y sin

Distantzia

y

2[iN)

t

-v)

tf.]

=

[ 2iT'J ( t

gorago produzitzen den uhin sekundarioak P puntira
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heltzeko distantzia gehiago errekorritu beharko du. Uhin - fronteen fasea 2rf-an aldatzen dela kontutan hartuta, AP-izpiaren
CP-izpiaren fase diferentzia, hau izango da:

AP - PC

Baina pantailea zirrinartetik urrun badaga:

AP - CP

2

P-puntuan eremu elektrikoaren intentsitatea, Ay

tar—;

teak, kreatzen duen uhin sekundarioek lortutakoa da:

E

= AE

sin

m

[2 ST

)

(

s in

211

P-puntuan, intentsitate,' erresultantaa, uhin sekundario
denak lortutakoa da, eta A y ttikiak badira zirrinarte guztietarako integratuz:
0/2

E

K

sin 211V
( t - —x—)
[

v

.=

+ Vi --t1

-D/2

sin0 /X, )

sin (11D

sin

= K D
D

211

(

t

-

÷

sin

Uhin erresultanteakA y puntutik doan uhinetik ez dauka fasediferentziarik. Eremu elektrikoaren anplitudea P-puntuan hau
izango da:

E

m

=

K D

sin

sin 8/1
D sin (9- f'X

)
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Eta, K eta D, puntu guztietarako, konstanteak direnez puntu
baloreaz dependitzen du.

bakoitzeko E-en
balorea, sin
m

Argi intentsitatea eremu elektrikoaren anplitudearen
karratuaren proportzionala denez:

I

non z

E

2
m

K

2

D

2

-

(sin z/ z )
( sin z/ z ) 2 "'="
m
2

no sin

( sin z / z ) 2

errepresentatuz puntu bakoitzeko inten-

tsitatea ikus daiteke.

-rr

-sz

_2). -1

0

3ri

0

Bigarren maximoa zentrala baino hoge .i aldiz ttikiago da
eta besteetan oraindik ttikiagoak.

11Dispertsioa

Argi zuria, inguru huts batetan propagatzen bada, bere kon.
ponente guztiak abiadura berdinarekin propagatzen dira ; baina
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argi zuria inguru dielektriko batetan kolorezko argietan dispertsatu egiten da. Uhin-teoriak explikatu zuen hau esanez:
" Argi zuria kolorezko argiez osotuta dago eta denak
abiadura diferentez propagatzen dira".
Hau inguru bakoitzal, kolore bakoitzako, errefrakzio indize diferentea duela esanez, azal daiteke.

Errefrakzio indizea argiaren frekuentziaz dependitzen
duela, uhin elektromagnetikoen teoriaz explika daiteke. Uhin
elektromagnetiko bat, inguru dielektriko bati aplikatzen badiogu, inguru honen kargen distribuzioa aldatu egingo da. Inguruan
momentu dipolar bat kreatzen dugu ; momentu dipolarra, bolumen
unitateko,

P deitzen

da eta inguru dielektrikoan P eta -? propor-

tzionalak dira:

E-

)E

= .1?

Dispertsio fenomenoa azaltzeko, dielektrikoaren egitura
bat behar dugu. Partikulak (atomoak edo molekulak) partikula
negatiboz (elektroiz) eta positiboz( nukleoz) formatuta daudela,
eta slektroiak nukleokin bibratzen daudela, suposatuko dugu. Eredu hau klasikoa da.

Kanpoen dauden elektroiak eta .nukleoa bibratzen badaude,
bere errekuperazio indarra hau izango da:
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F

=

e

2
o

WIT•

elektroiaren masa baita , wo
, elektroien eta nukleoen
Non, m
.e
arteko frekuentzi angularra eta, y, ekilibrioko separazioa baiti
ra.

Uhin elektromagnetio ( r(t) ) bat dielektroari aplika-

F;) bat

tzen badiogu, elektroiari indar (

F

=

E (t)

q

aplikatzeh diogu:

,

e

E

elektroien karga da.

Uhin elektromagnetikoak frekuentzia w badauka zera edukiko dugu:

=

F

q

E

e

Eo

cos

IW (

t -

c)

4.11

Elektroiak bi indar dauzka, eta Newton-en legea aplikatuz:

qe E

w

-m

)

( t -

cos

e

D

2
0

y

d

= m
d

2

t

2

ekuazioa erresolbituz hau daukagu:

ge / m e
2
2
ww

y (t) =

cos [w ( t -

E

) -1.`f]

o

O

edo zelan w = 2 S1

Y(t)

ge
•

4 n

2

denez

/ me
(0 -__• \)

2)

E

cos
0

t -

)

,f1
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Uhin elektromagnetiko gabe elektroiak '120 frekuentziare-)
kin bibratzen ari dira eta E aplikatuz
baino ttikiago den
frekuentzja hatekin.
Beste alde batetatik polarizazio elektronikoa hau da:
P = ge . y . N
Non, q,
elektroien karga baita, y, kargen desplazamendua eta
e
N , kargen ni_mieroa Pdo Plmktrolen numeroa.
Honela:

4 Fr
Nola n

->
E . N = (£, £_ 0 ) E>

qe

P = qe

2

(

2
0 -

2
-N)

c/v= \I ' E
).A 0 juo

)

-

E
Eo

£o

die-

lektrikoa ez-magnetikoa bada. Horrela hau lortzen dugu:

n 2 ( ))_

=

N.

2
cle

1
2

2

Ikusten denez, zenbat eta uhin elektromagnetikoaren frekuentzia (N) ) handiago izan, errefrakzio indizea handiago izango
da. Horregatik argi morea gehien desbidatzen dena da, frekuentzia
handiagoa baitauka, eta , alderantziz, gorria guttien desbidatzen
dena.

g

Espektru elektromagnetikoa

Espektru elektromagnetikaa kontinuoa da, lortu diren uhin
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elektromagnetIk3en, frekuentzia handiena eta ttikiena, hauk di3
-1
22
relarik: 1) = 10 seg (H2) — 10
H z . eta honen bien
artean espektrua kontinuoa da. Argia espektru elektromagnetikoaren parte ttiki bat da.

Espektru elektromagnetikoa zonatan klasifikatzen da; eta,
hauk dira espektru elektromagnetikoaren zonak:
(-1)

.-Q-T1.1 nqTEA%<
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Zona bakoitzak iturri diferenteak dauzka eta detektatzeko formak ere diferenteak dira; argia begiz detekta daiteke
baina beste zonak ez. Argi bisiblearen frekuentzia-tartea
14
14
3.84 x 10
da. Argi bisiblearen iturria
Hz -- 7.69 x 10
Hz
askotan, hari edo materiale gori-goria da (bonbilak).

St.- ARGIAREN TEORIA KUANTIKOA

Teoria elektromagnetikoak explikatzen zituen 1900. urterarte ezagutzen ziren argiaren propietate guztiak. Eta pentsatzen
zen argia uhin elektromagnetiko bat zela. Baina Hertz-ek 1887.nean, experimentu batez argiaren beste fenomeno edo propietate
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bat aurkitu zuep: n Efektu-fotoelektrikoa n . Teoria elektromagnetikoa ez da gai argiaren propietate hau explikatzeko.

Efektu-fotoelektrikoa

Uhin elektromagnetikoekin experimentu bat eginez Hertz-ek
zera ikusi zuen: " Bi elektrodoren artean, elektro bat argiz
iluminaturik hazegoen, txispa handiago zela." Baina fenomeno
hau ez zuen gehiago aztertu.

Halwachs-ek-segitu zuen experimentu honekin, zera konprobatuz:
(41,26-11=

Zink xafla bat erradiazio elektromagnetikoz (argiz) iluminatuta badago, partikula negatibo batzu emititzen, dituela.
Partikula honen karga/masa erlazioa neurtuta, elektroiak zirela
konturatu zen. Ondorio bezala : Materiale bat argiz iluminatuta
hadago, elektroiak emititzen ditu; eta,bakarrik materialea iluminatuta badago, baina ez espontaneoki.

Fenomeno batzuk gertatzen dira efektu-fotoelektrikoan,
eta hauk dira:
-Elektroien abiadurak argiaren intentsitatekin ez du de-
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penditzen, baizik eta uhin elektromagnetikoaren frekuentziaz. Zenbat eta frekuentzia handiago izan abiadura
handiago da.
- Korronte fotoelektrikoa gehitu egit p n da , argien intentsitatea aumentatzen denean, baina elektroi gehiago
emititzen direlako da.
- Materiale batek elektroiak emititzeko argiz iluminatuta dagoenean, argiaren frekuentzia balore kritiko bat
baino handiagoa izan behar zuela; konprobatu zen balore
kritikoa materiale diferenteentzat diferentea delarik.

Uhin elektromagnetikoen teoriaren bidez, materiale batek,
iluminatuz gero, elektroiak emititzea explika daiteke; baina
intentsitatea aumentatuz elektroien abiadura ez gehitzea ezin du
explikatu.

2.-

Planck-en legea

Planck-ek (1900) desarroilatu zuen teoria bat, ekuazio
enpiriko baten bidez, "gorputz-beltzen" erradiazioa explikatzeko.
Superfizie batek , bertan intziditzen erradiazio guztia absorbatzen badu "gorputz-beltza" deitzen da.

Gorputz beltzaren erradiazioa explikatzeko, ez du balio
teoria elektromagnetiko klasikoak; eta horretarako zera suposatu zuen: osziladoreak, bakoitzak, frekuentzia diferenteetan bibratzen duela. Baina osziladore b,koitzaren enerria ez da arbitrarioa, baizik eta beren frekuentziekin proportzionala da:

E =

non

h .

-1)

osziladorearen frekuentzia, eta h konstante
-34
bat, Planck-en konstantea; h = 6,6256 . 10
j . sg
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Eta, nahiz eta oszilador p ak energia ez izan kontinuoa,
erradipazioa ba da kontinuoa, eta horrega-

honek emititzen

tik teoria elektromagnetik'laren bidez explika daiteke.

3

Einstein-en fotoien kontzeptua

Teoria elektromagnetikoaren bidez argiaren propagazioa
explikatzeko inguru eteriko bat behar da. Enbestigazio asko
egin zen XIX. mendean eterearen propietateak aurkitzeko.
Einstein-ek, 1905.ean, erlatibitate teorian argiak ez
duela behar etererik propagatzeko postulatu zuen, argia abiadura konstantez (c) espazio hutsean propagatzen delarik.
Einstein-ek PEanck-en legea anpliatu egin zuen zera esanez: argi-izni baten energia uhin batetan, ez dago uniformeki
distribuituta, baizik eta pakete batzutan dagoela; pakete honei
argi-kuantua edo fotoia deitzen zaie.
Fotoi baten energia hau izanez:

E

=

h

Suposapen honekin efektu fotoelektrikoa explika daiteke:
fotoi batek materialearen elektroi batekin txokatzen duenean,
fotoiak bere energia transmititzen dio eta elektroiak energia
honen bidez materialearen superfizietik atera daiteke. Elektroiak
fotoiarenE energia guztia hartu behar du, edo ezer ere ez.
Elektroia materialearen superfizietik ateratzeko, energia bat

(1)

behar du, zenbat eta elektroia barrurago ^non

energia hau handiago izango da.
Hau kontutan hartuz, elektroien energia zinetikoa, materialetik ateratzen denean, hau izango da:

1

v2
2 Me max

=

h

•

1.)

—

§
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elektroiek materialetik ateratzeko, erradinzinak (fotoiak) frekuentzia ,,inimo bat eduki behar du. Hau izanez:

h

-

= 0

h
/h baino handiagoa iz,n behar da, eta
q
frekuentzia baknitzarekin elekteoiak abiadura berdinarekin atefrekuaitzia

ratzen dira materialetik.
Frekuentzia minimoa ()) 0 )
koitzarako, zeren

diferentea-da materiale ba-

diferentea baita.

potentziale deitzen

da.
KonklusiOz, argia ez da uhina bakarrik, partikula ere bai.

17

Partikulak eta uhinak

Maxwell-en ekuazioetatik, uhin elektromagnetikoen energia
eta momentua erlazionatuta d udela demostra daiteke.

E = c . p
non

E energia baita, c, uhinaren abiadura hutsean
eta

p

momentua baita.

Beste alde batetatik, partikula baten energia eta momentua ere erlazionatuta daude (erlatibitate teoriaz)

E = c( m

2

c

2

4

2 1/2
p )

non m o partikularen masa, geldi dagoenean, c, partikularen abiadura,eta p momentua, baitira.

Fotoia uhin eta partikdila bezala konportatzei denez, ekuazio biak berdinak izan behar dira, eta fotoien masa geldi daudenean zero denez,

(m o =

o) ,

fotoien energia hau da:

72

E = m . c

2

m
m
v
c

2
2

m zero denez, fotoien abiadura c izango da beti,
o
energia zinetikoa da.
zeren m finitua baita; eta bere
Hor egatik erradiazioa (argia) masa baleuka bezala
konportatzen da.
fotoien masa, higidura c delarik

m= -2
c
eta momentua

p = m . c =

E=
c

h. »Q
c

Fotoia uhin-a eta partikula bezala konportatzen da.
Urte hatzu beranduago Frantzian De Broglie–k fotoien
eta beste partikulen artean analogia bat ikusi zuen. Partikula
bak itzak uhin bat asoziatuta daukala proposatu zuen, uhin honen frekuentzia hau izanez:

'

–1)

222*

h
zenbat eta paritula batek momentua handiagoa eduki, asoziatuta duen uhinaren frekuentzia handiagoa izango da, eta zelan
h ttikia denez, partikula makroskopikoen frekuentzia oso handia
izango da, eta uhin–luzera ttikia.

De Broglie–ren hipotesia konprobatzeko experimentuak egin
ziren (1927-1928. inguetan), eta De Broglie–ren hipotesiak balio
zuela ikusi zen, zeren elektroiak, helioa, eta abar, difrektatu
egiten baitira, argiaren moduan, edo uhinen bezala.

!

!
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MATERIAREN EUTURA

SARRERA

flateria estudiatzerakoan lehen problema informabidea lortzea da. Nondik eskura ditzakegu materiari buruzko datuak, gero
legeak ateratzeko eta hauekin teoriak lortzeko ?
Kolorea --eta argia— informabide oso balios izan da, eta
materiaren egiturari buruzko zenbait eredu finkatzeko. Gero,
ereduak landuz, propietate berriak aurkitzen dira, eta propietateok, experimentalki lortzen diren datuekin konparatuz, ereduaren baliagarritasuna emango digute.
Metodo hau aplikatuz, gauza bertsua egingo dugu: materiaren propietate bat azaltzeko --gorputz beltzaren argia--, energiaren eredu bat egin zen. Materiaren beste propietate bat
azaltzeko --espektruek dituzten lineak--, Bohr-ek atomben eredu bat prestatu zu n. Propietateotan oinharriturik, materiaren
eredu teoriko edo matematiko baten puntuak i.kusiko ditugu.

MATERIAREN EGITURA ATOMIMA
Fisikaren historian materiaren naturari buruzko eztabaida
asko sortu izan da. Grekoengandik hasita --kontinuitatea eta
diskontinuitatea-- fisikoek materiari buruz eredu asko proposatu dituzte, batZu kontinuitatearen ideiari jarraituz (materia
eremu batzuren bortizeak izanikb eta beste batzu.diskontinuitatearen ideiari jarraituz (materia partikula zatikaezinez asotuta dagoelarik).
Partikulak

eta diskontinuitateak— denbora luzetan

irabazi zuten, Newton-en mekanikak fenomeno asko azaltzen zi-
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tucnean, eta gero Materiaren teoria atanikc-molekularrez (Dalton, 1802) materiaren aldakuntzaren propietateak azaldu zituenean.
Dalton-en teoriaren arauera, propietate kimikoak zatikaezinean oinharritzen ziren, eta atomoak partikula zurrunak beza1, tratatu behar izaten ziren.
Baina materiaren eredu atomistikoak ez zen nahiko, blde
batetatik materiaren propietate elektrikoak (Faraday, 1830)
edo argi-propietateak (espektruak, Fraunhofer, 1814) azaltzeko.
Hain zuzen, argi-propietateek eta propietate elektrikoek
emango dute atomoaren kontzeptu kuantikoari (Bohr-Sommerfield).
Kontzeptu berri hau oinharritzeko, argia izan zen bultzatzaile
dudarik gabe,
Historia, laburki, hau da:
1666.ean, Newton-ek argiaren errefrakzioa azaltzen du.
1814.ean, Fraunhofer-ek eguzkitiko argiaren espektruan 700 linea baino gehiago ikusi zituen.
1848.ean, FoucOult-ek sodieak emititzen duen arc;iaren espektruan
linea bat ikusi zuen, eta neurtu ere. Linea berdina absorbatzen
du sodio baporeak argi zuritlk.
1859.ean, Kirchhoff-ek gorputzen absortzio eta emisio legea
postulatu zuen: Gorputz batek uhin-luzera batetan absorbatzen
badu, uhin-luzera berdinean emititzen du. Beraz, espektruetan
agertzen diren lineak (eguzkiaren argiaren Fraunhofer-en lineak)
eguzkftan edo atmosferatan dauden elementuak absorbaturiko hutsuneak , dira. Elementuak banan banan zeintzu lineak absorbatzen
dituen ikusiz, eguzkitan dauden elementuak aurki daitezke.
1861.ean espektroskopikoki Cs eta Rb deskubritzen dira: espektroskopia aplikatzen hasten da analisirako.
1885.ean, hidrogenoaren espektruaren bisible partean (hots,
knlerea duen partean), dauden lineen'artean, Belmer-ek erlazio hau aurkitu zuen:

74

-

1

non

R r

1

1

22

n2

R = 109677,581

cm-1

= linea dagoen puntuaren uhin-luzera
n = numero oso bat, n > 2
Ho(

Adibidez, hidrogenoaren linea gorria

n = 3 denaan

= 656,28 nm ; linea urdina , H

lortzen da:

, n = 4

= 486,13 nm, eta abar.

denean lortzen da,

Bisible ez diren lineak ere agertzen dira ultramorean eta
infragorrian, Balmer-en erlazioa honeal idazten denean:

1

=

R I

1

2ni

-

1
n2-1
2

ni= 1 ultramorean agertzen diren lineak
n i = 3 infragorrian agertzen diren lineak
n 1 = 4, 5,... infragorrian
ere

Espektruen azalpen teorikoa
Espektruen azalpen teorikoa ezin zen egin materiaren
egiturari buruzko ereduak hobeagotu arte. Dalton-enak ez zuen
explikatzen ez propietate elektrikoak ez espektroskopikoak.
Propietate elektrikeak eta erradioaktibitatea azaltzeko, Thomson-ek eredu bat proposatu zuen: atomoa positiboa da, eta bere
barnean, elektroi negagiboak, karga posibiboa neutraltzeko adina.
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Eredu ha , Rutherford-en exierime-ntuekin baztertu egin behar zen, eta Rutheiford-ek, bere aldetik, beste bat prusentatu
zuen, nukleoaren propietateak azaltzeko batez ere. Eredu honetan
atomoak masa gehiena puntu batetan du (nukleoa), positiboki kargatua, eta elektroiak negatiboki kargatuak nukleoaren inguruan
biratzen ari dira.
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Eredu honek elektrodinamikaren legeen aurka zihoan: eleke
troiak geldirik badaude, nukleora erakarriak dira eta atomoa
neutralduko litzateke eta atomoa desagertu; elektroiak higitzen
badira, energia galduko lukete eta azkenean nukleora erotiko
lirateke, atoajoa desagertuo.
Beraz, ez zegoen atomoaren eredu egokirik.
Eta eredurik ezin zen egin 1900.ean Planck-ek emaniko hipotesia aplikatu arte; hipotesi hau fenoeno fisiko bat azaltzeko egin zen, hots, gorputz beitz,batetan gertatzen den erradioazioaren energia kuantifikatuta egon behar da, eta ez bakarrik
kuantifikatuta, energia erradiazioa sortzen duen osziladorearen frekuentziaren arauerakoa da:
E = h .

non E energia,
baitira.

frekuentzia eta h Planck-en konstantea
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1912.ean Niels Bohr–ek atomoaren eredu bat postulatu zuen
ordurarte egon ziren faecto experimental gehienak azalduz.
Bohr–en arauera
1.–

Espektruko lineak atomoaren kausaz azaltzen dira.

2.–

Elektroi batek linea bat ematen du

3.–

Rutherford–en atomoak balio du

4.–

Energia eta momentu angularra kuantifikatuta daude, eta
egoera batetatik beste egoera batetara salto egiterakoan,
saltoak kuantifikaturik daude.

5.–

Elektroiaren momentu angulatra hau da:

L

6.–

=

n

h

(Ehrenfeat–en araua)

Elektroia saltoa egiterakoan bi egoerak parte hartzen dute,
egoerok estazionarioak deitzen dira.

7.–

Egoera estzionarioen artean, Planck–en ekuazioa betetzen
da, hots,
h

= E

–
1

8.–

E
2

Elektroiaren konportamentua egoera estazionario batetatik
beste egoera estazionBrio batetara doanean, ezin daiteke,
edo ezin genezake klasikoki explika ez ikusi.
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Ikus dezagun nola Bohr-en atoinoak Balmer-en erlazioa
hidrogenoarentzat betetzen duen:

ota

L, momentu angularra bada,

L=m.

v

n . h

.r-

(1)

2 -11.
n : numero kuantiko nagusia
Elektroia ekilibrioan dago, beraz, indar zentripetoa eta
indar elektrostatikoa berdinak izan behar dute:

Z • 8

2

m

V

2
(2)

4n or 2
indar elektrostatikoa

(1)-etik

indar zentripetoa
n . h

v =

2 1-1 m.r
v

2

-

2 2
n .h
2
4 -1-1

2
m

(2)-an substituituz, eta

r

(3)

2
askatuz

n 2 h2E0
2
r - -hm Z e

hidrogenoaren kasuan, eta n = 1 denan,

(4)

r = a
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h = 6,626 . 10

-34

; m = 9,109 . 10

= 3,141
Z = 1

; e = 1,602 . 10
Honela e h inek,
a

o

1

(hutsean) =
0

J . sg ;

-31
-19

411. 9. 10

--

9

Kg
Coul.

eu
= 5,292 . 10 -11 m = 0,529

A

: Bohr-an atomearen leen
h
orbitaren erradioa.

Balmer-en erlazio experimentala ikus dezagun, Bohr-en arauera.
Elektroiaren energia
E

k

E= E

4 E
2

k

m . v

: energia zinetikoa =

2

Z e

2

E : energia potentzial = P
41 Enr
m . v

E

2

Z e

2

(5)

4nor

2

2

v -aren eta erradiearen halorea bubstituituz, (3) eta (4)

erabiliz:
E _

Z e

2

Z

+

4n E o r

e

2

_ - —Z e

811Çor

8

2

n

Berriz errediba substituituz,

E = -

4 2
m e Z
8E 2 h 2

1
n2

Elektroiak bi maila energetikoen artean salto egiten duenean
atomoak erradiazi Ja emitituko du. Suposa dezagun n i eta n2
mailok direla; orduan,
m 04 z2

E - E

Eta beraz,

2

=-

B2 2
E0 h

,
2
n1

2

n2
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4
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1

2

m e

Z

8

h3

1
---2
n2

1
2-n1

Parentesi aurrean dagoen faktorearen balorea kalkulatuz,
109737 cm

-1

balorea lortzen da.

Ikusten denez, konstante honen balorea eta Balmer-ek experimentalki aurkitua oso ongi elkarkorresponditzen dira. Korrespondentzia hobeagotu egin daiteke mekanika klasikoaren puntu bat
kontutan hartuz. Puntua hau da: elektroia ez da biraka ari protoiaren inguruan, baizik eta elektroiak gehi protoiak formatzen
duten sistemaren masaren zentruaren inguruan. Beraz, elektrojaren masa erabili beliarrean, sistemaren masa erreduzitua erebili
behar da:
m m
e
p

tk m

e

m

p

m t proteiaren ma5a delarik = 1,67 . 10 -21 kg
Horrela eginik, lorturiko faktorearen balorea 109678 cm

-1

geratzen da.
Honekin hicAogenoaren kolorea eta hidrogenoaren antzeko
atomo monoelektronikoen

kolorea (zehazkiago

filiW0-

genoaren antzeko ioiak, hots, masa positiboa eta elektroi bakarra duten ioiak, hala nola He 4. ,

Be34....). r

Bohr-en eredu atomikoa konfirmatzeko hidrogenoaren espektruaren neurri zehatzagor,k egin ziren, eta espektroskopo normaletan linea hutsak bezala agertzen ziren Itinea batzu multiplete
gisan ikusten ziren. Gauza berdina espektruak eremu magnetiko
batetan egiten zirenean, lineak ugaritu egiten ziren. Horrela,
Sommerfield-ek eta Zeeman-ek gehigarri bi erantsi zioten Bohren atomoari, eta hidrogenoak dituen lineak hiru numero desberdinez azaltzen zituzten:
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n : energiaren numeroa, hidrogenoak dituen maila energeti
ematen dituena.
m : Sommerfield-ek sarturiko nureroa..Elektroiaren orbitat,
exzentrizitatea ematen duena. 0a1oreak m = 0-tik m =
= (n-1)-ra doaz, banan hanan.
1 : Zeoman-ek sarturiko numeroa. Elektroiak, karga higikorr
denez, eremu magnetiko bat sortzen du, eta kanpo-eremu
ba.t jartzean, elkarrakzio bat sortzen da, 1 numeroaz au
razia. Baolreak 1 =

E-

m-tik 1 = - m-ra doaz, banan ba 7.

n, m, eta 1 numeroak teoria kuantiko aaharraren oinharri
dira. Teoria honek arrakasta handia zuen eta du, eredua oso
tuitiboa baita, baina hala ere zenbait akats ditu.
-

Espektruen linea experimantalak ez ditu denak azaltzen:
lineak dobleteak bezala agertzen dira, eta teoria honen
arauera singleteak izan behar dira.

-

Hidrogenotik edo hidrogeno-antzeko ioietatik kanpo, beste
elehentuen espektruak ez ditu azaltzen: eredua oso espetifikoa baita.
Beraz, teoria zabalago bat behar da.
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MEKANIKA KWATIKOAREN OINHARRIAK

Gaur egun kimikak tratatzen ditiien problemak erresolbitzeko
mekanika kuantikoa behs-Ir du, azken mendean --cta oraingoan-mekanika klasikuaren oinharriak behar zituen bezala. Nahiz eta
oso liluragarria izan, ahalegina egingo dugu mekanika kuantikoa
bere tokian uzten, hrts, printzipio nagusiak eman eta bertatik
kimikari bati interesatzen zaizkion puntuak atera. Horrela,
lehendabizi postulatuak emango ditugu, gero hidrogeno atomoari
ematen dion erantzuna teoria kuantiko zaharrarekin konparatuko
dugu, problema fisiko batzu erresolbituko ditugu, eta azkenean
egitura molekularfarekin sartuka gara, eta hemendik kolorea,
hau egiturarekin oso lotuta baitoa.

MEKANIKA KUANTIKrAREN POSTULATUAK
Postulatua erlazio bat da, zPinetik beste erlazio kuantitatibo ondoria daitaitezke, eta behaketa fisikoekin akort daudenak.
I.

postulataa
Partikula baten egoera fisikoa t denboraunean ahal den
neurrian uhin-funtflo batez definituta dago: (-V-(x,t)

II.

postulatua
8ai(2J--(x,t), bai trere Iehen deribatua eta bai bigarren deribatua koordinatuekiko, kontinuoak, finituak eta balorebakarrekoak izan behar dira, koordinatuen edozein balorerako.

III.

postulatua
Edozein kantitate,fisikoki neurgarria bada, operatzaile
hermitiko batez errepresenta daiteke mekanika kuantikoan.
Operatzaile hermitiko batek propietate hau du; ( F operatzaile lineala delarik):

tiL

Y,
non

ck/

41-

(fx

konplexu konjokatua adirazten baitu eta
sistemaren egoera fisikoak errepresentatzen
baitute.

Kantitate fisiko baten behaketa egiterakoan ezin daiteke
edozein erresultatu atera, baizik eta soilik ekuazio honek permititzen dituenak:

. =

non

F

f

operatzailea baita.
sistemaren egoera fisikoa adierazten duen funzioz

f ineurria edo erresultatua, balore propio deitua
V. postualatua
Edozein magnitue behagarri baten balore medioa ondoko erlazioaz kalkula daiteke:

F E- < F-7 =

)

f

(-1)9 F'Y dx

non F behagarri den magnitudea baita
F

F."7 balore medioa baita

F behagarri horren operatzailea baita
sistemaren egoera fisikoa adierazten duen funtzioa
konjuokatu konplexua adierazten baitu.
Postulatu honek normalizapena suposatzen du, hots,

t

f

ON,
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VI. Postulatua
Magnitude fisiko bati dagokion operatzaile kuantikoa honela
eraikiten da:
a) Magnitude fisiko horren expre:•io klasikoa idazten da.
b) Expresio hori, x—, p-,
t— eta E—ren funtzie bezala
x
idazten da (posizio, mombntu, denbora eta energia)
c) Expresio hori beheko legeak aplikatuz transformatzen da:
aldakari
klasikoa

operatzaile
kuantikoa

operatzailearen
expresioa

/,
x

x

,
P

x

.?/.._
-)c

15

i

r
t

t

t

operatzallea4
egiten duen
eragiketa
atzean datorrena
x—ez
biderkatu
atzean dato—
rren funzioa
x—ekiko deribatu eta (-fi/i)—z
biderkatu
atzean datorrena
t—z biderkatu

,
E

E

-

fi

-__ ---

i

atzean datorren funtzioa
t—rekiko deribatu eta (=fi/i).
—z biderkatu

VII. postulatua
Uhin-funtzioalr (x,t) SchtUdinger-en ekuazio denboradunaren soluzioa da:

(x,t)

i h-S1(x,t)
t
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Non

H operatzaile hamiltondarra baita. Operatzaile hau

mekanika klasikotik ateraLzen da:
H = E

E k : energ 4a zinetikoa

kE

: energia potentziala

E
2
H- px

(klasikoki)

U(x,t)

2'm

2

,Í1 2

U(x,t)

H = -

(kuantikoki)

x2

2 m

Schr3dinger-en ekuazioa, hiru dimentsd_otan, hau da:

.t.12
H = -

U(x,y,z;t)
2 m

h

2

r,2
, 4-

V 1

U(x,y,z,t

i
t

2 m
Baldin U = U(x,y,z)

U(t)

SchrSdinger-en ekuazioah aldakariak honela bereiz genitzake:
i E t

(1r-(x,y,z,t) =

(4r(x,y,z)

e

1-

-1

Substituituz,

-

h
2 m

E t

i E t

2

ii

114W-(x,y,z) e
„--

U(x,y,z)

e

E t
`- [e

=

(x,y,z)

E e
t

i E t
fi
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Eta beraz,

2 m
edo eta
H

= E

Non E , sistema estazionaricen energiaren balor a bezala
interpreta daiteke. Materiaren egitura estazionazioa estudiatzeko hau iz,nno dugu abiapuntua.

Schri3dinger-en ekuazioaren_latorria

Uhin-higiduraren expresioa, diments o batetan, hau da:
2y
x

-3

2

-

v

2

2y

?, t2

(6)

ci

Ekuazio hau erreselbitzeko zera hartzen dugu kontutan:
Ekuazioaren koefizienteak konstanteak direnez, soluzioa
aldakariak bereiztuz saiatuko ditugu, hots,

y(x,t) = X(x). T(t)
beraz,
2
-- Y
x2

T(t)

=

X(x)

'- ' 2
 y

) x2



.

2

X
x2

--e, 2T

) t

2
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(G) -an substituituz,

d:I

X(xl_
2
v

dt

T(t)

d

2

2

dx

X

2

edo eta
2
d T
2
dt

1

T(t) v

2

1

d

X(x)

2

dx

X

2

Berdintza honetan bi atalek aldakari desberdinetaz dependitzen dute; soluzio bakarra biak kon9tante bati berdintzea
da. Har dezagun konstante bat :

1
T(t) v

d
2

2

dt

-

. Beraz,
2
v

2
T- w
22

eta
2
d X
2
dx

1
X(x)

w
v

2
2

Eta orain ekuazioak ez dira diferentzialak baizik eta deribatu normalak.
Lehena erresolbatuz
2
d T
2
dt

-

w

4-iwt

2

erantzuna

T

non

T = e

w = 2T11) -- 2 11

da
baita.

?Tl it) t
Beraz,

jartzen badugu, (6)-a honela

y = X(x)e

geratzen da:
2
d X
2
dx

4 11-

2

4-

v

2

/_)

2
X

= 0

(7)
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Beste alde batetatik, partikula bate;, energia energia potentzial gehi energia zinetikoa da.
2
E=E Ep
k

__E__

=

•

2 m

2 m ( E - IJ )

h

De Broglie-ren erlazioaz,
M

V

h
\12 m (E-U)

P

denez,

vf-A

Nola

2

(E - u)

L) 2 - v
-A2

h

2

(7)-an substituituz,

2

d X 1
dx

2
m

B T"/

2

h

(E-u)

2

x = o

X izena aldatuz eta bere ordez
d2y
dx

81-1

2

2

2

h

jarriz:

m
— (E-U )1,) = 0

hiru dimentsiotarako,
2

2

8

T1

h

2

Birrodenatuz, eta

m

(E-u)

=a
h/2-n, denez, ekuazioa honela

geratzen da:
-r1

2

\-/, 2

2 m
Edo eta
H

=

U = E

88

ZENBAIT PROULEMA FISIKC ERREZEN

SCHRODINGER–EN

SnLUZILIAK

EKUAZIUARE

1.– PARTIKULA ASKATUA
Definizioz, partikula askatuak U = 0 duena da. Beraz,
kasu honetan,
2
(dimentsio batetan)

= E
2 m

Berrordenatuz,
d
dx

2

h

2
2

0

E

Ekuazio hlIenierantzuna hau da:
= A sin k x 4- B cos k x
non

A, B determinatu gabeko konstanteak diren
eta
211

k –

(2mE)

1/2

baita.

h
2.–

ARTIKULA BAT KUTXA BATETAN
a

U= 0,

Kasu honetan,

x

U =oz) ,

a

Partikula ezin da atera kutxatik
Beraz, kutxatik kanpo

1)= 0

da.

Ekuazioa hau da:
2
d
dx2

0

8 11
h

2
2

m

(E – U)

= 0

Baina U–ren baloreak x–ez depen-

0

x

ditzen du.
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Honelak , problemak kontorno problemak deitzen dira, eta
kasu orokorrrako erresolbitu ondoren, kontorno baldintzak
aplikatuz, soluzioak ateratzen dira.
Hemen kasu orokorra partikula askea da, zeinaren soluzioa
hau baita:

=

A sin k x

B cos k x

Kontorno baldintzak.
kutxaren muturretan (x= 0 eta x= a)

= 0 izan behar

da, partikula kutxatik atera ez dadin:
x = 0,
= 0 = A sin k . 0

B cos k . 0

Beraz, B = 0 izan behar da

= A sin k a = A sin

211

(2mE)

1/2

a

Bi posibilitate daude:

sin 2a. (2mE) 1/2 a = 0
h
Lehen posibilitatea ezin daiteke gerta, zeren gertatuko
balitz,

1)

= 0 bailitzeke beti, eta beraz, ez legoke paTti-

kularik.
Bigarrena gertatzekJ„ angulua languluaren multiplo oso bat
izan behar da:
2 11

(2mE)

1/2

a = n 11

h
Eta bw • az, sistemak ukan lezakeen energia hau da:

E —

n

2

h

2

m a

2
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Ondo r ioak :
1.- Energiaren haloreak numero oso batez deoenditzen du, n-z.
2.- Zenbat eta partikula kutxa handiago batetan egon (a handiago)
partikularen energia ttikiago da; hemendik dator deslokalizapenaren garrantzia sistemaren energia kalkulatzeko.
3.- Hiru dimentsiotako erantzuna honela dator:

E -

h

2

8 m a

n2 4.
2( ' 1

n 2 4. n 2 )
2
3

Hiru dimentsiotan, hiru numero kuantiko behar dira, bat dimentsio bakoitzarako. Hemendik kontzeptu berri bat sortzen
2
2
da: DEGENERAZIOA. Demagun n 4 n
4 n = 6 dela. Hau
1
2
3
hiru eratara lor daiteke:
nl

n

1

1

2

1

2

1

2

n

3

1

2

Beraz, sistemaren energia berdina izan arren, sistemak hiru
egoera desberdin ukan ditzake. Zenbait egoera desberdin energia berdinarekin deqeneratuak dira.

3.- Osziladore harmonikoa

(LO Oo

re
#x
Osziladore bat sistema hau da: bi masa, m i eta m 2 ,
eta masa gabeko malguki bat biak lotzen. Ekilibrio distantzia
r da, eta, bibratze denboran, distantzia r x da. Sistee
e
ma honen energia zinetikoa
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2

1

Ek

2

2

-

1
2

= — m

1

m

p, v

=

. x_

m2
1 4

. m

2

cYt

.
j.

1
2

ml

x

m2
m

2

Beraz, sistema honek duen energia zinetikoa beste sistema
honek duenaren berdina da:

re
r-

Ft + X

Baina honela sistema bat Hooke—ren legeaz higitzen da, eta
kasu honetan:

F = — k . x

k : indar—konstantea

Suposa genezake partikula potentziale batez higitzen dela,
hots,

u

F

x

Eta, beraz,

U

= -12

k x2

Beraz, sziladore harmonikoak duen kurba potentziala hau
da:
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k

›,z

X
-

ctzsi Q.Kt ic,

Sistemaren Schr5dinoer-en ekuazioa honela geratzen da:

d zyp
_
2
dx

2
jk

8

h

( E - -1-k x 2 )
2

2

y)

o

Ekuazio hau erIesolbitzeko k ez-ezaguna da, eta ezogun
diren magnitudeen funtzioan jarri behar da.
Higidura harmonikoa estudiatuz, zera ikusten da:
d2x
-

jA.- dt 2

-

k x

Ekuazio honen soluzioa hau da:
1/2
x = A sin

m

higidura harmonikoaren abiadura angularrarekin konparatuz,
x = A sin (k..) t
/2
CA)

2 11

= [

2
2
Cc = 4 T1 14_ 1)

Beraz,

Schrtidinger-en ekuazioa honela geratzen
d 2 i)
dx

2

8 112,,
h

2

r-

E - 2

( 4 11

2

2

x

u)

= 0
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Ekuazio hau erresolbituz, azkenean problemaren erantzuna
edukitzeko, baldintza hau bete behar da:

E

= ( v

h .
2

non E osziladore harmoniko monodimentsional baten energia
v numero osoa (beraz, energia kuantizaturik agertzen da)
osziladore harmonikoaren frekuentzia baitira.

Energiaren balore honekin uhin-funtzioaren balorea determina
daiteke. Funtzioak grafikoki errepresentatuz:

FuntZioen expresio matematikoa hau da:
2„
(4) = N e"

H( )
V Y

+12
non N

v

normalizazio konstantea baita

N _
v 11/2 2 v v!

Hjy): Hermite-ran polinomioak
v = 0 denean,

H

v = 1

H

v = 2
v =

3

,t

=

1

= 2 y
1
2
g
= 4 y
- 2
2
3
- 12 y
H = 8 y
3

e‹.=
1.4.k
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Polinomio hauk lor.tzeko, ekuazio hau erabil daiteke:
2

2
H v (y) =

(-1) v

dv e"

eY

dyv

4.- Errotore zurruna
Errotore bat sistema bat da, seinetan bi partikula higitzen
ari dira, baina beren masa-zentrua geldirik dago.

Problema hau beste honen berdina da:
masa erreduzitua duen partikula
bat originarekiko biratzen ari
da r distantziara.
Energia potentziala U = 0 izango da, eta SchrBdinger-en ekuazioa

=

E

2p.
koordinatu polaretan jarriz, ekuazioa erresolbituz,zera
ikusten da:
a) numero oso bat agertzen da, m, zeinaren baloreak
4.

4.

m = 0, -1, - 2, ... baitira.
b) Energiaren balorea parametro baten funtzioan agertzen da
4„2
E = t(t4. 1) --»-21tR2
t parametroaren balorea 0, 1, 2, 3,... da, baina
baldintza hau bete behar du:
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Uhin-funtzioak Legendre-ren polinomio asoziatuen funtzioan
agertzen dira:

4) =

fml
P 1 (cos(9) exp(im4)) (harmoniko esferiko deituak)

Beren baloreak hauk dira:

.0.
0

0

1

0

1

1

harmoniko
esferikoak

)

1

1

cosg

z/R

2

0

2

1

3 cosG

2

2

3

3z -R
2
R

(3cos 2 0 -1)
,
(1-cos2&

(1-cos 29 )

Pz

y/R
x/R

(1-cos 2 9 )1/2

2

sirrboloa

/2

k
PY
n
'x

2

yz/R(
xz/R')
xy/R2
(x2_y2)/R2

2

jd
X dYz
xz
d

SIl

xy
.2
2
x -y

5.- Midrogeno atomoa
Sistema hau bi partikulez osetuta dago: protoi bat , eta elektroi bat. Suposatzen badugu higidura translazionala eta higidura
nuklearra arbuiagarriak direla, problema honetan geratzen da:
elektroi bat protoi baten eremuan higitzen,

Beste era batetara esanik, elektroia potentzial kutxa batetan dago, hiru dimentsiotakoa eta simetria nsferikokoa. Potontzialea, elektroiak protoi baten eremuan duean da, hots,
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e
r

2

r

SchrSdinger—en ekuazioa aplikatuz:

v, 2 4).1. 2g .

E 4. Ze 2=
r

Z: nukleearen karga
non

Ze bada (hidrogenoarentzat, Z = 1)

sistemaren masa erreduzitua baita

Problema hau erresolbitzerakoan, lehen pausoa elektroiaren
posizioa konrdinatu esferikoetara pasatzea da, gero

V2

opera-

tzailea ere, SchrSdinger—en ekuazioa honela geratzen delarik:

1

2
r ar

2 .) Y
(r ---)

1

?2Y

1

r2sin29 )+2r2sin

n?Y

—(sinv—)

X;)

2(E4

P
=

X

Uhin—funtzioa, aldakariak bereizturik, honela idatz daiteke:

Y(r,e,y) = R(r)

0 (o)(D(y)

R(r) : parte erradiala

0 ( e ) cf? ( y ) :

parte angularra
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Parte angularraren ekuazioa errotore zurrunarena da.
Beraz, hidrogenoaren funtzioaren parte angularra emanik
dago. Parte erradialaren soluzioa hau da:

3
(n-1-1)!

R(r)

( 2 Z )

3

a

-Zr/nao

nao

2n (n41)!
now

e

21 4-1(21H
na
r41
o

Bohr-en atomoaren 1. orbitaren erradioa izanik
0

Lr

Laguerre-ren polinomio asoziatuak direlarik,

)

erlazio honetatik ateratzen direnak:
ds L r (
d

f) s

8 ('

1.

)

eta
L r)

-

e r 8 -C )

c)er

Beraz, hidrogenoaren uhin-funtzioak hemen dagoen R(r) bider
errotore zurruneaffl aurkituriko harmonikoak dira.
Zerrendaturik:
n

1 m

1

0 0

2

0 0

1 0
2
4
2

2

1 1

1 -1

uhin-funtziea
1 ( Z ) 3/2 o-Zr/a0
ao

9)(1o) ..

fri
,1) (2s)

( Z ) 3/2 (2- Zr ) o-Zr/2a0
'
o
4\7;
ao
,
3/2
( Zr , o -Zr/2a 0 o08
(4,)
1
kl(2o2)._
.
aa)'
o
o
V-2-11

y (2

px)

1

=

1

4FIFI ao

(2p ) _

V
Eta energiarRn balorea:

4 \

o-Zr/2a0

( Z ) 3/2 ( Zr

a

o

0

oiog000

I

ri
8-Zr/2a0 8 . o n
aZ ) 3/2 ( Zr
tia si y
ao '
o
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E

e

n— tIt1 2

2 22
n2

Beraz, SchrOdinger—en ekuazioa eta mekanika kuantikoa aplikatuz, energiaren balore berdina lortzen da.
Ondorioak
1.— Nahiz eta energiak soilik n baloreaz dependitu, uhin—funtzioak hiru numerotaz dependitzen du, n, 1, m. NuMerook numero kuantiko deitzen dira, eta kuantizario berria osatzen
dute.
2.— n: numero kuantiko nagusia, hidrogenoan n berdina duten elektroiak degeneratuak dira, zeren, nahiz eta

t

edo m des-

berdinak ukan energia berdina baitute.
3.— 1: numero kuantiko azimulata edo momentu angularraren numero
kuantikoa. Elektroiak momentu angular bat du, L, zeinaren
balorea kuantizaturik baitago:

=

+

elektroiaren egoerak 1—aren arauera klasifikatzen dira:

1

egoera
s
p

2

d

3

f

• • •

• • •

4.— m: nmmero kuantiko magnetikoa. Elektroiak 1

0 duenean,

momentu angular bat du, eta honen konponente bat (normalki
z ) kuantizaturik dago, eta balorea hau da:
L =
z
Beste konponenteak zero dira.
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Hidrogenoa eremu magnetiko batetan jartzean, erema , magnetikoaren direkzioa da nagusi (

z) eta L-k ezin du edozeJn ba-

lore ukan, grafikoki ikus daitekeenez:

n 7 2

2
4-2, 4-1,

-2

Hidrogenoaren orbitaleak errepresentatuz, hain ezagunak diren erraprusentaziQ esp.ziAl.k lnrhzen dira:

2 ŕz alfztr.

r
Soina
Teoria honetan ez da sartzen experimentalki agertzen den
spina. Experimentalki hidrogenoaren --eta beste atomoren-- espektruetan linea sinpleak bikoitzak zirela ikusi zen. Postulatu
enin zen elektroiak barne-askatasun gradu bat duela, spin izene-
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koa, eta klasikoki ezin daitekeena ezerekin'konpara; askatasungradu hori neurtzekoan, bi balore har ditzake:

eta

Postulatu hau justifikaturik agertu zen Dirac-en teoria erlatibista-kuantikoan,
Beraz, hidrogeno atomo batetan dagoen elektroia zeharo deskribatzeko, 4 numero beher dira: n, 1, m, s; eta energia jakiteko nahiko da bat: n.

Atomoen egitura elektronikoa

Hidrogenoa estudiatuta beste ato oak estudiatzerakoan zailtasun matematikoak handitu egin ziren, problema erresolbitu ezinik geratzen delarik. Helioak berak ere ez du soluwrik, Schrtidinger-en ekuazioko ene gia potentzialean bi elektroietaz dependitzen duen elkarrakzio bat agertzen baita.
Hala ere, hurbilketa bat egiten da: Atomo guztiek elektroietaz
eta nukleo batez osoturik daudenez, elektroiak hidrogenoak dituen maila energetikoetan bezala zailkatuko dira, betetze-ordenamendua Pauli-ren exklusio printzipioa betez.
Pauli-ren exklusio printzipioak zera dio: atomo batetan ezin
daitezke bi elektroi lau numero kuantiko berdinekin egon.
Orduan, helio atomoak, bi elektroi ditu eta bi elektroiok
hidrogenoantzeko den 1s orbitale batetan egongo dira. Bi elektroien lau numero kuantikoak hauk dira:
1
2

1,

0,

0,

1,

0,

0, - —
2

—
1

Lehen hiru numerd'ilk ls orbitalea definitzon dutenez, helioa
ren egitura 1s 2 dela es ten dugu. Beste atomoetan berdin.
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Oharra:
Hidrogenoan maila energetikoak 1,2,3,4... ordenan•doaz,
energia ttikienetik energia altuenera. Baina atomoetan elektroien arteko elkarrakzioen kausaz, ordena energetikoa hau da:

ls, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, ...

Egitura molekularra

Atomoak ez dire gehientean hutsetan agertzen, baizik eta elkartuta. Molekulen egitura estudiatzekobide asko dago.
Lehendabizi, bi eratako konposatua deskribitzen ziren: konposatu polarrak <hala nola NaC1) eta konposatu ez—polarrak
(hala nola CH 4 );
)* erdian pila bat konposatu klasifikagaitz gera—
tzen da.
1904.ean zortziaren araua eman zen: taula periodikoan elementu askori balentzia positibo bat eta balentzia negatibo bat
jar dakioke, bien gehiketa 8 delarik. Adibidez, kloroa C1207
delakoan eta LiC1 delakoan; nitrogenoa N 2 0 5 delakoan eta
NH

3

delakoan, eta abar.
1913.ean Moseley—ren experimentuekin elementuen elektroien

numeroa determina zitekeen, eta berehala 8 elektrott dituen
kanpo—geruza oso egonkorra dela nabaritu zen.
1916.ean, Kossel—ek zera proposatu zuen: atomoek elektroiak
galtzen edo irabazten dituzte gas noblearen egitura lortzeko.
honela konposatu polarrak azal daitezke.
Urte berean, Lewis—ek konposatu ez—polarren azalpen bat
eman zuen, atomoen artean elektroi bikoteak konpartitzen direlarik, atomo bak itzak zortzi elektroiak lort7eko. Bikote bakoitzak lotura kobAlente ttat osotzen du. Biknteen kopurua lotora
ordHna deitzen

1 02

Lotura ionikoa
Bi karga desberdinak erakarriak direnean formatzen den lotura da. Egiatan, lotura ioniko hutsik ez da existitzen, zeren
lotrua guztiek lotura kobalenteren zerbait ba dute; eta gainera
molekula bera ez dago definituta solidoan dagoenean, normalki
konpostd:u hauek sare kristalinoak formatzen baitituzte. Horregatik, lotura ionikoarekin ez gara gehiago sartuko.
lotora kobalentea
Lotura honen jatorria oso erraza da: elektroiek, bi karga
positiboen artean daudenean, karga positiboak estabilizatu egiten dituzte.
Molekulak teorikoki estudiatzeko, ator r oetan hidrogenoarekin
gertatsdn zen bezala, eredu errazena hartzen da, eta hori beste
molekula guztietara hedatzen da.
Molekula errazena H

da, hots, bi protoi eta elektroi bat
2
dituen molekula. Molekula honi mekanika kuantikoaren printzipioak
aplikatuz, Schrtidinger—en ekuazioa honela geratzen da:

v

2 Lp f

8 11

"

h

2

m

2

( E

2 —

2
++
A

2 )
rA8

= 0

rB

—U (energia potentzial)

Problema hau da bakarra soluzie zehatza duena (hidrogenoaren
kasuan bezala, baina orain askoz ere zailago da desarroilo matematikoa, eta ez da hemen ja]riko. Hala ere, gauza bat esango
da, eta oso garrantzitsua.
Problema erresolbitzerakoan, hots, energia mailak eta uhinfuntzieak aurkitzerakoan, nukleoen eta elektrotaren koordinatuan
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aldaketa bat egin behar da, hots,

(x,y,z) koordinatu kartestarre-

etik beste multzo batetara, multzo hau

(),..,)14)

delarik,

koor-

dinatu esferoidalak deituak, eta honela definituak:

/4

k4

0111./0^

~allWr
Ikusten denez, molekula diatomiko guztiek ardatz bat dute
nukleoak lotzen diteen ardatza, hain zuzen, eta ardatz horrekiko
molekula simetrikoa da,
Koordinatuak aldatuta, uhin-funtzioa honela idatz daiteke:

(., y , z ) =, <1? ) =
Simetriaren kausaz,

(ij .m

)

( )

annuluaren depandentzia duen uhin-fun-

tzioaren parte* honelakoa behar du izan:

e

) =

iX,19

non C konstaHte bat da, eta

numero oso bat baita.

Beste alde batetatik, molekularen momentu angularraren z
ardatzarekiko konponentea (atomoak lotzen dituen ardatza, halegia)
operatzaile.batez determina daiteke:

eta uhin-funtzioari aplikatuz,

I- zT(0) =

h

)

Beraz, t z operatzailearen balore propioa -X numero osoa da
(t-ren unitateetan).
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= 0, 1,,2,

Numero horrek

) molekula diatomiknaren

orbitaleak klsifikatzeko balio du, sistema hau delarik:

X

orbitale molekularra

6-

0
1
2

Molekulek orbitaleak dituzte, eta orbitaleok inumeroaz
z
klasifika daitezke, molekula diatomikoetan.
Gehigarria
Molekula diatomiko batzlk inbertsio zentrua dute (hala nola
berak) EEta uhin-funtzioak simetri elementu hori kontutan har2
tu behar du. Horrela uhin-funtzioa simetrikoa izan behar da koor-

H

dinatuak zeinuz aldatzen direnean:

Y(x,y,z) =
Honelako uhin-funtzioako- deitzen
dira (g: gerade, simetrikna)

uhin-funtzioaren balorea
protoiak lotzen dituen
linean zehar

Gerta daiteke ere zeinuak aldatzen direnean, uhin-funtioak
ere seinua aldatzea, eta •orrela:

1(x,y,z)

= -

Honelak uhin-funtzioak

deitzen dira (u: ungerade: ez-

simetrikoa).
Orbitale simetrikoek energia ttiklago dute:

Cr g

E
0-u
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Molekulak estudiatzen.

Orbitale atomikoen konbinaketa lineala.

1molekula estudiatu ahal izan arren beste edozein molekula
2
ezin daiteke estudia zehazki eta molekula estudiatzeko bi bide
H

daude, nagusiki: orbitale molekularrak (0.M.) eta halentzialotura (V.B.).
Metodo biek erresultatu berdinak ematen dituzte, eta desberdintasun bakarra planteamendu kontua da. Interesatzen zaiguna
0.M. izango da.
Orbitale molekularren metodoan zera suposatsen da: molekulan
dauden elektroiak orbitale batetan daude, energia determinatu batekin. Orbihale horik H
molekulan agertzen direnak eta han bezala
2
ordenatuko dira, )n -rekiko, halegia.
Hala ere, molekula konkretuak estudiatzerakoan eta molekularen interpretazio fisiko bat emateko zera suposatzen da:
molekulak atomoez osotuta daudenez, orbitale molekularrak
ere orbitale atomikoetaz konoosatuta egongo dira; eta konposizio-legea konbinazio lineala izango da:

L

P = Z.
i

i, i

N

orbitale
molekularra
, 0-

c

1 ••• )

orbitale
atomikoak
(s, P, d,...)

c iarbitale atomiko bakoitzaren koefiziehtea. Koefi–
ziente honek orbitale atomikoaren parte hartzea
ematen du.
Adibidez:

H 2 molekula
Atomoak

H

a

eta H dira
b

H 2-ren orbitale molekiilarra:

o.n.

= c i (ls a ) + c2(1S13)
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s a eta s b bi hidrogenoen orbitaleak direlarik.
(0.M.) = ls a

ls

4-

b

(0.M.) u = ls a –

eta grafikoki:

0 0

Ci 0

Beste edozein orbitale atomikoekin gauza herdina gertdzen
da, eta orbitale atomikoek orbitale molekular hauk ematen dituzte:

1 crlsg, 1 Cf

2

lsu,

2pu' 3 Cr. 3 s g

2

6 2sg

,

26 2su

,

20-

2pg

, 21,

2pg

, 2 7i

2pu

,

3 5. 3su' 363pg'

Molekula diatomikoen elektroiak erbitale molekularretan jartzen doaz, atomoetan bezala, baina orbitale 0- bakoitzean 2 elektroi sartzen dira, eta orbitale

n

bakoitzean 4 elektroi.

Orbitale molekular.hauk espektru bisiblearen jatorria ematen
dute —eta, beraz, kolorea--.

Hibridazioa
Zenbait atomok, molekula formatzerakoan, orbitale atomikoak
aldatu egiten ditu, molekularen egitura espaziala azaltzeko, baina orbitale molekularra formatzeke ez du axolarik.
Horrela, eskematikoki:
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ATOMOAK

►

Orbitale atomikoak

MOLEKULAK

Orbitale molekularrak

orbitale atomiko
hibrido

Adibidez, karbono atomoak hiru hibridazio moeta ditu, hiru distribu?io espazialaren kausa direnak
sp

3

hibridazioa: karbonoaren azken geruzako 4 elektroiak
tetraedro baten erpinetan kokatzen dira,
karbonoaren tetraedro egitura espaziala
azalduz

sp

2

hibridazioa: karbonoaren azken geruzako 3

elektroiak

planu batetan triangulu ekilatero baten
erpinetan kokatzen dira, 4.a perpendikularki geratzen delarik, lotura bikoitza
duen karbondiaren egitura espaziala azalduz
sp hibridazioa: karbonoaren azken geruzako 2 elektroi
ardatz baten mutur bietan kokatzen dira,
eeste biak elkarrekiko perpendikularki,
karbonoaren egitura espaziala azaltzen
delarik lotura hirukoitza duenean.

Molekuletakoelektroi bikoteak
Esan dugunaren arauera, elektroiak molekuletan hikoteka jartzen dira, eta hiru eratako elektroi bikoteak azaltzen zaizkigu:
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e) Q elektroiak: Cr orbitale batetan dagoena. Adibidez, hidrogenoarena, metanoaren 4 bikoteak.

b)

11

elektroiak: 11 orbitale batetan dagoena. Adibidez, etileno

molekulan daudenak.
c) n elektroiak: molekula formatzerakoan loturan parte hartzen
ez duena; adibidez, uraren oxigenoan dauden elektroi bikote
biak.

!
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MATERIAREN ETA ARGIAREN ARTEKO ELKARAKZIOA

I.— SARRERA
Materiari buruzko egitura teoriko bat ikusi ondoren, egitura hori egiaztatu beharko

da.

Horretarako experimentuetara jo

beharko dugu, eta experientzia moetarik hoberena materiasen eta
argiaren elkarrakzioa da.
Elkarrakzio hau neurtzeko, teknikak ugari dira, eta espektroskopia izenez ezagutzen dira. Hauetatik bat oso arrunta da,
begiz ere egin baitaiteke, eta kolorea da sentsazioa. Ikus dezagun, bada, espektroskopiaren oinharria.

2.— molekulak defimitzen dituzten hiru mailak. Energia
absowbaketa.
Molekulak atomoen elkarteak direla suposatzen badugu —eta
teorikoki O.A.L.K.—ean horrela suposatu da--, molekularen barnean
atomoak elkarrekin lotuta egon beharko dira nolabait, elkarbidea
era askotakoa izanik.
Halaber, atomoek molekula barnean ez dute zertan gerldirik
egon behar, eta higidura bat eduki dezakete, hots, molekula ez
da estatikoa.
Beste alde batetatik, molekula estatiko ez izateak energia
bat absorba dezaketela —eta emititu ere, noski-- esan nahi du,
eta energia hori kuantikoki absorbatu edo emitituko da, Planck—en
hipotesiaren arauera:
E = h

Z.)

Molekulen hiqidura moetak
Zertzu higidura moeta dituzte molekulek ? Bost eratakoak dira:
translazionalak, bibrazionalak, elektronikoak, er'otazionalak eta
nuklearrak.
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Hiqidura translazionalak:
Molekula toki batetara eramaten da, molekula barnean aldatzen ez delarik. Adibidez:

Honelako higidurak ez du molekula aldatzen, eta ez digu ezer
esaten molekularen egiturari buruz. Beraz, ez zaigu interesatsen.
Higidura moeta hau gainditzeko nahiko da molekulari berari andatz
koordinatuak atxekitzea, eta orduan ez da higidurarik egongo,
hots, molekula estudiatzeko molekularen tokian jartzen gara, eta
ez kanpoan edo laborategian.

Hiclidura errotazionala
Molekula baterr energia kuantizaturik dago, hots, mailakatuta dago. Demagun mailak hauk direla:

Ez

eo

1 1 1

Molekulak mailetan egon behar dira, dUten energiaren kausaz,
Energia bat absorbatzeko (edo emititzeko) prozesu molekular bat
gertatu behar da, zeinaren energia bi maila energetikoen arteko
diferentzia izan behar baita:

E = Ei - E .

Prozesu molekularra ardatz batekiko errotazioa izan daiteke:

eta prozesu molekular horretan gertatzen den energia aldaketarekin erradiazio absortzio bat gertatzen bada, erradiazio
horren frekuentzia hau delarik:
E. -

E.
,1

lJ -

h
Hain zuzen, molekula batek errotazioari esker den absortzio
bat emateko momentu dipolar iraunkorra eduki behar du. Adibidez,
HC1-ak ba du errotazio absortzio espektrua, baina N 2 -ak ez.
Honetaz aparte, frekuentzia ez da edonolakoa, eta sistemak
soilik absorbatzen du erradiazio-energia
i = j

1

denean.
Espektroskopia honek molekularen distantzia inter2tomikoak
kalkulatzeko balib du; baina, kolererik ematen du erradiazioa
absorbatzerakoan ? EZ.

112

Maila errotazionalak elkarrengandik oso hurbil daude, eta batetatik bestera posible den trantsizio bakarraren energia—diferentzia oso ttikia da, eta soilik infragorri urrunean “ikus"
daiteke.
Balore tiOiko bat HC1 molekulak ematen duen uhin-luzera da,

1= 1 mm- 10 mm tartean dagp. Erradiazio bat bisible izateko -X
400 - 700 nm-takoa izan behar da.
Errotazioa estudiatzeko eredu teorikoak egiten dira, eta
guk materia estudiatu genuenean horrelako eredu bat ikusi genuen
(errotore zurruna) Eredu honek nahiko ondo betetzen ditu datu
experimentalak , eta datuak ereduarekiko konparatuz, molekuletan dauden atomoen arteko distantziak eta inertzi mohlentuak
kalkula daitezke, datu mikroskopikoak fenomeno makroskopiko batetatik ateraz.

Higidura bibrazionala
Higidura honen energia Planck-en erlazio aldatuaren arauera
kuantizatuta dago:
E = ( v

1 ) h Do

non v bibraziozko numero kuantikoa den
energia maila batekin asoziaturikn frekuentzia

Bibrazio higiduraren eredua ikusita daukagu, eta energia
maila batetatik beste batetara pasatzeko:
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E=

1
2

v

1
) h2) - v —
2

h

Non v eta v' desbeTdinak diren
Energiazko absortzio bat gertatzeko,

=

1 izan behar

da.
Honelako espektruak ez dira bisibleak beren uhin-luzerak
1 - 15 ikm-tako tartean daude, eta infragorri hurbilean "ikusten"
da.
Zer esanik ez dago honelako:espektruak gertatzean errotazio
espektru nat ere ba da. Baldin erradiazioaren ernergia maila
bibrazionalak aldatzeko adina bada, Oosible izango du maila
errotazionalak ere aldatzea, eta errotazio-bibrazio espektruak
agertzen dira.
Espektroskopia honen osagarri Raman espektroskopia da, zeinetan ez dago erradiazioaren absobaketarik, baizik eta erradiazio
elektromagnetikoaren kausaz, molekulan dipolo induzitu bat sortzen
da, eta polarizabilitatearen aldakuntzak argia --erradiazioa-absorba daiteke.
di idura alpktran na
Molekula batetan dauden elektroiak orbitale molekularretan
banatuta daude, eta oinharrizko egoera batetan elektroiak energia
guttien duten orbitaletan hanatzen dira. Hala ere, molekulan beste
maila energetiko batzu egonno dira, eta beren arteko diferentzia,
AE, erradiazio el,ktromagnetikoarekin elkarrakzinnatuz, posible
da frekuentzia konkretu bat duena absorbatzea, frekuentzia Plancken legearen arauera, hau delarik:

E

1

- E

2

= h .

Baina energia maila altuena posible da bi eratakoa izatea:
- egoera egonkorra
- enoera ez-enonkorTa
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Baldin absorbaturiko frekuentziak egoera ez—egonkorretara
eramaten badu molekula, hau apurtu egiten da, disoziatu.
Pklekula hauek kolorea ukan dezakete, transizio energetikoak
bisiblean dauden uhin-luzerak eman baititzakete. Beste molekula
batzu, hala ere, ez dute kolorerik, absortzio uhin-luzera ultramorean baitago, eta kolorge giean ikusten baitugu.
Mnlekula bat kolereatua izateko maila energetiko hutsak eduki behar ditu, zeinbtara 0,8 p.m-tik 0,4 14.m-tara dauden argiak
elektroiak bidal ditzake. Normalki, elektroi pareatugabeko bat
duten substantziak —NO 2 , C10 2 ,

(C 6 H 5 ) 3 C,..r-koloreatuak dira,

eta talde kromoforikoak konposatu bati kolorea ematen diete zeren
elektroiak baitituzte, eta orbitale hutsak eta exzitatuak maila egokienetan baitituzte.
Molekula ttikiek, aldiz, energia gehiago behar dute beren
elektroiak exzitatzeko, eta normalki ultramorean absorbatzen
dute.
Hinidura nuklearra
Higidura hau ez da beharrezko kontutan hartzea zeren nukleoak oso geldoak dira, masa handia dute, eta higitzen hasi orduko
beste fenomeno guztiak gertatuak dira --Born-OPpenheimer-en
printzipioa--.
Molekulen mailak, beraz, hiru dira: errotazionala, bibtazion,la eta elektronikoa. Bakoitzak espektroskopia berezi bat ematen
du: infragorri urruna, infranorri hurbila eta Raman, eta bisibleultramorea.
Soilik azken honek kolorea ematen du.
Moleku1a baten maila energetikoak (EZ eskalan) honela joanqo lirateke:
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E
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3.— ESPEKTROSKOPIA ELEKTRONIKOR:
Molekulen orbitale molekularrak bost eratak oak izan daitezke'

I.- Orbitale molekularra 0II.- Orbitale molekularra
III.- Orbitale molekularra n
IV.- Orbitale molekularra
V.- Orbitale molekularra 6X
Lehen biak orbitale lotzaileak dira, hots, jatorrizko orbitale atomikoek baino energia guttiago dute, eta, beraz, molekula
egonkortu egiten dute.
Azken biak anti-lotzaileak dira, hots, jatorrizko orbitale
atomikoek baino energia gehiago dute, eta, berez, molekula desegonkortu eg3:_ten dute.
III. orbitaleak ez du Oarte hartzen molekuletan, zeren atomoan jadanik bikote qisan agertzen zen.
Orbitale hauen eiteak hauk dira:
eta 6- orbitaleen eitea
Era bitakoa da, jatorrizko orbitale atomikoaren arauera
a) Orbitalearen jatorria s orbitale atomikoak badira, eitea
hau do,11.p•
s-

D
S

-t-

s

or G-dctle oit2 wiKoc/14.
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b) Orbitalearen jatorria p

4

orbitale atomikoak badira:

C>
?
C)c)0-

or- fait

s eta p orbitale atomikoek ere elkarrekin konhinatuz,

crsp

eta 6s P

orbitaleak eman ditzakete.

srl eta rl*. orbitaleen

eitea

Orbitaleen jatorria beti p orbitale atomikoak dira, eta
eitea hau da:

n orbitaleen eitea:
Orbitale hauk orbitale atomikoak djra, eta molekulan ez dute
parte hartzen. Hala ere, crbitale hauetan dauden elektroiak beste
maila energetikoetara joan daitezke, argia absorbatuz.

Erradiazioaren aOsortzioa
Orbitaleen maila energetikoak honela errepresenta ditzakegu:
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(EZ eskalan)

♦

eta beren arteko trantaisioak

•

11.

gezien bidez
(errepresentaturik ez daudenak
debekatuta daude, simetri erago2penez).

absortzioa
Elektron bikoteak dituzten elementuak behar dute molekulek
ukan, hala nola 0, S eta N.
Molekula organikoetan, aldehidoetan eta zetometan agertzen
da, non n orbitalea oxigenoarena den eta

karbonilo taldea-Q

rena. Hala ere, simetri baldintzaren kausaz, banda hau debekaturik dago, eta intentsitate oso ttikia du.

04.absortzioa
Absortzio hau lotura sinpleak agertzen diren konposatuetan
ematen da, hala nola hidrokarburuak. Salto hauk gertatzeko energia
handia behar da, eta espektroskopia normaletik at geratzen da
(etamoak, adibidez,

= 135 nm-tan absorbatzen du, eta espektro-

fotometro komertzialak 180-20o nm-tara heltzen dira)
n

-so
ri absortzioa

Tradnizio hau

= 260 nm-tik behera ikusten hasten da,

eta, nola amoniakoan, alkil haluroetan, alkohol alifatikoetan...
espektruak eg ten direnez, espektruak 260 nm-tik gora egin behar
dira. Beste disolbatzaile k ez dute kehposatu hauen propietateak.

ri--.1*absortzioa
Absortzio hau TI lot5i¥ bat duten sistema guztietan da posible, printzipioz behintzat. Hala ere, simetri arauak kontutan
hartzen badira, batzutan trantsizioak ez dira posible, eta debekatuak dira.
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lotura bat haino gehiago daudenean, posibilitateak hedetu
egiten dira, eta trantsizio banden formak aldatu egiten dira.
Dudarik gabe, hauk dira konposatu garrantsitsuenak, kolore kontuetan.
Konposatu batek absorbatzen duen argiaren uhin-luzera determinatzeko lege experimentalak daude, konposatuak dituen talde
kromoforoen arauera.

4.- FLORESZENTZIA ETA FOSFORESZENTZIA
Orain arte molekulek, beti, energia absorbatuz, egoera exzitatu batetara joaten ziren, baina ez da ezer,esan oero zer
gertatzen denari buruz.
Molekula ezin daitekeela egoera exzitatuan qera zer esanik
ez dago, eta bere egoera fundamentalera berritzuli egin heharko
da. Itzultze honek bi bide ditu: Bide erradiatiboa eta bide
ez-erradiatiboa.
Trantsizio ez-er adiatiboa
Molekulak, disoluzioan daudenean, eta exzitatu ondoren, berehal desaktibatzen dira disolbatzallearekin txokeak direla eta;
horrela molekulak eghiegi duen energia disolbatzaileari energ a
zinetiko bezala 3asatzen dio.
Desaktibatze prozesua, mclekula diatomiko haten kasurako
irudien bidez errepresentatuko da:
1.- Exzitaiio fenomenca :

1 20

2.— Energia bibrazionala disolbatzaileari pasatzen zaio:

3.— Energia bibrazionala disolbatzaileari pasatzean, bewhe
energia potentzialezko kurba bat gurutzatzen bada, desaktibatze prozesua gurutze—puntutik pasa daiteke:
•
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4.– Molekula poliatomikoetan horrelako gurutze asko egon daitezke,
eta kurba batek oinharrizko egoeraren kurba gurutzatzen badu,
posible da molekulla desaktibatzea oinharrizko egoerara itzuliz.
Fenomeno honi "gurutze inter–sistema" deitzen da.
Ew>ERA e)at -rxruAfzei

kva oa POTS1J-2141.4

Beste edozein kurba potentzial hori egoera anti–lotzaile
batena bada, molekula disozia daitekm
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Disoziazioa beste era batzutara gerta daiteke; bata; egoera
exzitatua anti—lotzailea bada:

bestea: egoera exzitatuaren maila bibrazional guztien baino
altuago dm puntu batetara heltzen bada elektroia:

Trantsizio erradiatiboa
Trantsizio haufgertatzen da egoera exzitatu batetatik oinharrizko egoerara itzultzea erradiazioen emisioen biftartze egi-

ten denean.
Fenomenoa hobe ulertzeko, .beste kontzeptu bat sartu behar da:
multiplizitatea.
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Molekula baten multiplizitatea 2 I 4 1 da, non I elektroi
guztien spinezko numero kuantikoen gehiketa algebraikoa baita.
Normalki, oinharrizko egoeran, elektroiak pareatuta daude, eta,
beraz, multiplizitatea 1 da, I = 0 baita. (egoera hau So-z
errepresentatzen da. Egoera exzitatu batetara elektroi bat pasatzerakoan, prozesua bi eratara gerta daiteke: spina mantenduz
(eta orduan multipliztatea mantendu egiten da, lortzen diren
egoerak S 1 , S 2direlarik), edo spina aldatuz (eta orduan
multiplizitatea aldatu egiten da, lortzen diren egoeren multiplizitatea 3 delarik, I = 1 baita; egoerok T 1 , T 2 ... direlarik)
Lehen eratako egoerak singleteak dira, eta bigarrenetakoak, tripleteak. Singleteen eta tripleteen distribuzioa hau izan daiteke:

sz

s,

so

Exzitazioa gertatzean, normalki, o
S-tik S-ra pasatzen da
elektroia, dagokion energia absorbatuz, normalki T i -ra pasatzen
ez delarik.
Gero elektroi exzitatuaren orientazioa aldatu egiten da
—edo alda liteke--, eta T i -ra pasatzen da --edo pasa daiteke--,
erradiazio gabeko prozesu batetan
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3

•
Tz

1-,

Molekulen bizitea—denbora S 2 —an, S 3 —an, S 4 —an... T2—an,
T 3 —an,... oso ttikia da, energia ingurura berehala transferitzen
delarik, eta molekula T 1 edo B 1 dIrelako egoeretan geratzen
delariki

Beraz, denboraren aldetik, —edo bizitza luzeago duten
egoeren aldetik—, egoera exzitatu garrantzitsuenak S 1 eta T1
dira.
Egoera exzitatu hauetatik egoe,a fundamentalera itzultzeko,
S —ra, halegia, energia soberakina erradiazioa emitituz lor dai—
o
teke. Energia erradiazio gisan emititzeko bideak bi dira :
T 1 ,s

o :

5 1 --` So

fosforeszentzia

fluoreszentzia

125

1v.n.the

cr‘hr-tikema

S:
Tt

1
gs.

•

•

So
Praktikan ez da linea huts bat ikusten baizik eta linea multzo bal egoeren maila bibrazionalen kausaz. Bandak honela ikusiko dira:

•
Lc

cxz., 1-4 o_
Tp,

Laburkiro,

VI-

('A,.Zera
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5.- DIFUSIOA (SCATTERING-A)

Argi-izpi batek materiale bat pasatzen duenaan, transmititzen
duen argi-intentsitatea intentsitate intzidentea baino ttikiago
da. Materiak agiaren parte bat absorbatu egiten du, baina beste
fenomeno batzu daude transmititzen duen intentsitatea intzidentea
baino ttikiagoa izateko; honela, molekulak eta atomoak eremu elektromagnatiko aldakor batetan daudenean, direkzio guztietan argiemisoreak dira, fenomeno hooi argi-difusioa deitzen zaio. Horregatik, argi intzidenteen direkzioaz aparte, argi-difusioa beste
direkzio diferenteetan detekta daiteke:
OT-T U,

gQ6.1
IN-C2- n OEN-tE-Vl

I Q .RwS

TuKi

D FUN OI TUS

Argi-izpia monokromatikoa bada, argiaren difusioa uhin-luzera aldatu gabe gertatzen da (Rayleigh-en difusioa). Baina parte
ttiki bat uhin-lusera aldatuta defunditzen da (Raman espektroskopia).
Raman-ek eta Krishman-ek uhin-luzeraren aldakuntzak bibrazio
eta errotazio frekuentziekin korresponditzen zirela egiaztatu
zuten. Raman espektroskopia egitura molekularra ikasteko erabiltzen da, eta espektru infragorrien informazioa osotu egiten du.
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Rayleiqh-en difusioa
Argi monokromatikoen difusioa uhin-luzera aldatu gabe egiten
bada, Rayleigh-en difusina lortzen da.
Argia monokromatikoa izan beharrean, argia naturala (polikromatikoa) bada, gehien difunditzen diren argi-fotoiak frekuentzia handienekoak edo uhin-luzera ttikienekoak direla ikusten da.
Argiaren difusioaren teoria lehendabizi desarroilatu zuena
Rayleigh, 1871.ean izan zen,eta, difundituriko intentsitateak
nola uhin-luzeraz eta anguluaz dependitzen duen kalkulatu zuen
matematikoki, zera ikusiz:
I B T1
4

r

2

4
ck

o

( 1 + cos 2

2

0)

s

non I 0
argi intzidentearen intentsitatea, o! partikulen
polarizabilitatea, r 5 difunditzen den lekutik obserbatzen den lekura doan distantzia, eta

e

anguluak

baitira.

Hau ikusteko muntaia experimentala honen antzerako bat da:

D$t.),,N1)1-C,N.,
0€Ni
A<Z().-\ A‘_E.VJ
0 -E T

V2 -

X G_ \q-4-_u_usk

,-/,-----'
1R 4:1 lus
0 E nN

Q i:

k)RG-1-1.-twh2Iw

HITI-S k- '.i.s.)

'A

W. 61 A nR.N'\ .;

T e W.T ,A G-fki. U.A`A
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Rayleigh—en teoria partikulen tamaina argiaren uhin—luzera
baino ttikiago denerako bakarrik balio da. Horregatik, zelan
atmosferako partikulen tamaina ultramore-bisibleko uhin-luzera
baino askoz ere ttikiago denez, Rayleigh-en teoria aplika daiteke.
Honela, nola difundituriko intentsitatea

1i:k4 faktoreaz

dependitzen duen, uhin-luzera ttikiagoenak gehiago difundituko
dira, eta urdinak eta moreak, gorriak eta horiak baino gehiago
difundituko dira, eta intentsitate handiena

e

berdin 180Q

denean izango da. Zeruaren kolorea urdina da eta egunsentian eta
iluntzean zeruaren kolorean, urdin-morea askoz ere intentsuago da
eguzkia dagoen kontrako aldean, zeren argi-izpiaren eta guk
ikusten dugunaren arteko angulua 180Q-takoa da

Eguzkiari direktoki begiratzen badiogu, gorria ikusten da,
zeren, urdina difunditu egiten denez, difunditu gabe edo guttien
difunditzen dena gorria baita, hots, uhin-luzera handiena duena.
AtI q osferarik ez balego, ez zitekeen difundituriko eguzkiko argirik egongo, eta zerua beltza ikusiko genukeen, eguzkiaren atmosferak difundituriko argia ikusiko gen.ukeen soilik.
Bairia teoria g.ztionek bakarrik balio du part3_kulen tamainua
argiare uhin-luzera baino ttikiago denean. Hau gertatzen ez deman, esate hatetarako, partikulen tamaina uhin-luzeraren adina-
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koa denean, beste uhin-luzera batzu difunditzen dira. Honela,
Krakatoa irla bulkanikoa sutan zegoenean (1883.ean) partikula
buikaniko asko atmosferara botatuak izan ziren, eta urte batzutan irla inguruan eguzkia berde eta urdin agertzen zen, eta zerua ere beste kolore ez-normalekin ikusten zen.
Urrearen eta kobeearen koloreak ere difusio fenomenoagatik
agertzen dira, eta halaber animalia batzuren koloreak.
Difusio teoriaren desarroilo osoa nahiko kotapilotsua da.

6.- ESPEKTROSKOPIAZKO INSTRUMENTAZIOAREN IDEIA LABUR UAT
Oinharrian elementu hauk behar dira
- Argi-iturri bat (fokoa)
- (fokoa monokromatikoa ez bada) monokromadore bat, fokoak
emititzen duen argia bere osagaietan banatzeko.
- mues±ra bat
- detekto ...e bat
Elementu horiekin ondoko muntaia egiten da, irudia autoazaltzen delarik:
Absortzio espektru bat eqiteko muntaia:

MJESTCLA

"? ".
1:

argi=iturria
(infragorria,
bisiblea,
ultramorea)

zirrinarte monokromadore zirrin
edo/eta

(prisma edo

lente-sis- difrakzio-sare)
tema

arte ispilu
erdigardena

)/
Detektore
(fotomultiplikadoreak)

!

130

KOLORANTE ORGANIKOAK

Kolorearekiko teoria kimikoak
Koloratzaileen konpoeaketa ezagutu baino lehenagotik,
kolorea zuten konposatu organikoek egitura berezia zutela
ikueten zen.
1868. urtean Graebe eta Liebermanek koloredun konposatu
organiko guztiek saturetu gabeko natura zutela konturatu
ziren.
1876. urtean Wittek zera esan zuen: kolorea bi talde atomiko desberdinen aktuazioaren bidez gertatzen da. Talde hauei
auxokromo eta kromoforo deitu zien. Kromoforo (kolore eramatzailea, auxokromo (laguntzeilea).

Talde kromoforoak
Talde hauen kausaz kolorea agertzen da, nahiz eta taldeok
kolore oso ahvla ukan. Hauen artean hauk dauzkagu:
1 0 ) Lotura bikoitz apolarren

(cz:Az ,

o=0 ) eta lotura bi-

koitz polarren arteko konbinaketak.
20) Karbonoaren eta nitrogenoaren arteko lotura bikoitzak.
Hauk kinonetan eta nitrobenzenoan agertzen dira.
39) Halaber, nahiz eta sarritan ez agertu, lotura bikoitz
konjogatuak dituzten konposatuak eta azo taldea dutenak.
Hautariko talde kromoforo bat duen koffi3osatua kromogena
(kolore sortzailea)Weitzen da,
Talde auxokromoak
Talde honen barruan OH eta NH eta hauen deribatu guztiak
agertzen dira (-0, -0R, OAc, NHR, NR eta abar).
Taldeok konbinaketa saturatuei ez diete kolorerik ematen,
baina talde kromoforoen propietatea (akzio koloratzailea) bi
eratara intensifikatzen dute:
a ) Ko lorearen tonoa guttituz, b) kolorearen tonua gehituz.
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Auxokromoen kausaz kromogenoak koloratzaile bihurtzen
dira.
Adibidez:
Kromooeno

Talde auxokromo

Talde biak konbinatuz
WHL

(nitrobenzeno,horia)

(kolorgea)

(p-nitroanilina,hori
bizia)
1n)kk-C4W
0 -=K

(kinona horia)

(kolorgea)

(anilinokinona,nabar
iluna)

DiltHeyren teoria
Diltheyk, denbora hartan ezagutzen ziren erradikale askatu guztiak koloredunak zirela ikusirik eta baita ere trifenil metanoaren gatz koloredunen deribatu guztietan karbono
atomoari lotuta hiru substituiente bakarrik zeudela (honek
zera esan nahi du, koloredun deribatu hau ere erradikala dela
konklusio honetara heldu zen: kolorea, koordihatiboRi saturatu gabeko karbonoaren atomoaren presentziaz sortzen zela.
CsNs
(C-‘45)

(C‘ k3V\

WCCAN3)

olk4

Wizinger konklusio honetara heldu zen: auxokromo talde
moeta bi zeudela. Alde batetatik, talde saturatuak, Wittek
auxokromo deitzen ziotenak ( OH, H N ) eta deribatuak, karbenio deitzen den karbono atomoarekin batera aktuatzen dutenak,
kolorea biziagotuz. Eta beste aldetik talde ez saturetuak,
(NO , CO et abar) karbeniato tipoko karbonoaren atomoarekin
batera jokaezen dutenak, eta antiauxokromo izena hartzen dutenak
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Konigek hau esan zuen: berde-malakitaren kolorea ez dela
gertatzen koordinatiboki saturatu gabeko karbono atomoaren
kausaz, baizik molekulan agertzen diren lotura bikoitz konjugatuen eraginez, talde dimetilamino eta dimetiliminoen artean.
Mesomeria eta kolorea
Loturaren teoria elektronikoak oinharri bat eman zuen
koclorearen propietateak ezagutzeko. mesomeriaren printzipioak koloreari duruzko teoria aurrerakoienari asko lagundu dio.
Graebe-ren eta Liebermanen teoriak esaten zuen koloredun
substantzia organiko guztiak konposatu saturatu gabeak izan
behar zutela baina, azken batez, honek zera esan nahi du
elektroiek sistema bat ukan behar dutela: honek mesomeria
agertarazten du.
Baita ere talde auxokromoek (-E) eragina eta antiauxokromoek (+E) eragina dutela esan genezake.
Polienoek talde kromogeno guztiak bezala jokatzen dute
eta mesomeria ttikia dute, baina auxokromo eta antiauxokromoak
hauen mesomeria gehitzen dute kolorea biziagotuz.
Adibidez:

O
>C1.t

%-‘

>

&<::)

e
‘-‘

Q.,\

CÇA‘L

N -=

O

eiLel:R2no
Estilbenoak talde kromogeno bat du, C=C eta kolore gabea
da, zeren mesomeria (garrantzitsua kolorea ager dadin) nukleo
bentzeniko bien lotura bikoitz guztien artean bakarrik ager
daiteke eta ioi hibridoaren egiturarekin interaldatuz (II-an
bezala).• Hauek energia altua dute. Horregatik efektu
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mesomero ahul bat ikus daiteke. Baina sistema konjogatuaren
hegaletan, batean dimetia amino taldea (auxokromoa)eta bestean
nitro taldea (antiauxokromoa) sartzen baditugu "ioi hibridoaren" estruktura berria ikusiko dugu (II–a). Eta honen eta
I–aren arteko energi diferentzia I eta II–ren artean dagoen
energi diferentzia baino ttikiagoa izan beharko du. Energi
diferentziaren guttitzea, interakzioan aurkitzen diren egituren artean, mesomeria intensifikatzea da, eta horren eraginez
kolorearen biziagotzea.
Orduan substantzi organikoen koloreari buruzko teoria W.
KBnigek formulatua, mesomeriaren printzipioak kontuan edukiz
honela ipini daiteke:
Lotura bikoitz konjogatuen mesomeria (bata bestearekin
loturik dago) efektu batokromoarekin loturik dago eta gehitu
egiten da; alde batetik lotura bikoitz konjogatuen sistemarem
luzerarekin eta bestetik, katea barnean dauden balentziaren
distribuzio homogenoarekin.
Balentziaren distribuzio homogenoa dagonean mesomeriaren
intentsitaterik handiena lortzen da. Horregatik talde auxokromo eta antiauxokromoen akzio aurkakoak efektu batokromo
handiagorik ez dute ematen.
Erhaztuna ez denllelektroien sistema lineal batetab bakarrik ikus daiteke estruktura fundamental simetriko bi, mesomeriaren eraginez (hegaleko talde biak alda daitezkenean).
C \.‘

(–

C-N z- C –

1'‘\)

N

. =

= c\N – cA k

C.\\

Ce:

o

Horregatik, akzio handiena duen talde auxokromorik ez dago
ez eta ere talde antiauxokromorik akzio berberarekin, baizik
eta hauetariko bikote- akzio maximoarekin.
Bikote hauetako k iposaai bakoitza, bestetan bihurtzen
da alternatiboki, me , meriaren kausaz, pare bat elektroi hartuz
etR galduz
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Ta 1de hauetan gertatzen da:
(.-kc,„tk
R,z,1n1- G41 c
(Z.„2„*17.2..

(

cv4+~oVvrov....)

Talde hauei bikote simetrikoak deitzen zaie. Bikote simetrikoe duten sistemak, katearen luzera berdinerako, kolorearen bizitasun handiena ematen dute eta aurrerantzean sistema
kolorante ideialak deituko dira.
Lotura bikoitz konjogatuen sistemetan, kasu limite bi
ikusten ditugu:
I) Hidrok*nburu polieniko hutsak hegaleko talde auxokromo eta
antiauxokromoen akzio ttikiena dute, eta kolorearen bizitasun
ttikiena, katea polienikoaren luzerarekin aldatuz.
II) Kolorante polimetinikoak, III. edo IV. tipokoak, auxokromo eta antiauxokromo taldeetako bikote simetrikoekin. Balentziaren distribuzioa guztiz homogeneoa da kolorearen bizitasuna handiena eta katearen luzerarekin aldatzen da.

Halokromia efektua
Halokromia, koloredun substantzien konbinaketetan gatzak
sortzen direnean, kolorearen intentsifikatzea da.
Mesmmeriaren kasu guztietan interakzioan jar daitezke;
a) energia gutti duen forma fundamental bat, ioi hibridoaren
egiturarekin, eta atomo neutroetatik sortua,b) ioi bi.
Sistema koloratzaile ideiala b-ren kasuan bakarrik lor
dmiteke, hau da, ioiak dauzkagunean. Pasatzen dena zera da,
koloredun base neutroetatik, gatz koloredunetara pasatzean
kolorea gehitu egiteh dela, hau da, halokromia efektua gertatzen dela.
Halokromiaren fenomenu berezia ketona aromatiko saturatu
gabeetab (dibentzalazetona) ikusiko dugu. Azido goggorren
bidez egiten da.

Dibentzalazetonaren (horia) egitura fundamentalak (VIII)
energia gutti du, eta mesomeriaren bidez, energia asko duten
ioi hibridoaren formekin loturik dago. Efektu mesomeriko hau
ahula da. Gatzak sortzen direnean, VIII, IX eta X egiturak
ioi bihurtzen dira, atomo aktibatu bat bakarrik dutelarik
(VIII-a, IX-a, eta X-a eta heuron arteko energi diferentzia
oso ttikia delarik. Horregatik-efektu hau, mesomeriaren intentsifikatzeari loturik doa.

Erradikale askatuen kolorea
Kasu honetan dimerizazioko produktoetatik erradikale
askatuak sortzean elektroien sistema ttikiak batzen dira
eta honen kausaz kolorea agertzen da. Alderantziz, erradikale askatuen sorrerak berez ez du kolorerik ematan.
Ondoko kasuen argi agertzen da sistema mesomeroa dela
bakarrik kolorearen agerpenaren kausa eta ez erradikale askatuen formazioa.
C)
-C}k C}1 -C}N
Talde antiauxokromo

•
C\A:::C}\-C}k

e)

C,}}- 01

Talde auxokromo

Talde antiauxokromoek alektroi bat hartzen dutenean (erre
dukzioa)lelektroien sistermaren bidez heuren propietateak
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galtzen dituzte eta talde auxokromotan bihurtzen dira, Aldakuntza hau kolorante den molekula batetan gertatzen bada (hau.
da talde auxokromo eta antiauxokromoa dituen molekula batetan)
talde auxokromoak bakarrik dituen substantzia bat lortuko da
eta horregatik hasierako molekula baino koloretuagoa egongo
da. Kasu honetan ere erradikale askatuen formazioak efektu
isokromoa du. Alderantziz talde antiauxokromo bi dituen substantzia batetan, talde bata auxokromo bihurtzean benetako siatema kolorante bat lortzen da eta radikale askatuen formazioa
kolorearen bizitasunarekin loturik doa.
Honela, kontuan harturik lehendik aurkitzen diren Trelektroien natura, prosezu berberak kasu batean isokromo efektua
eta beetean batokromo efektua duela ikusten dugu.
Substituienteen eragina
Lehenik, hipsokroma eta batokroma efektuak definituko ditugu.
Lotura saturatu hutsak dituzten substantzien uhin-luzeretan eragiten diren beherapenak edo altxapenak dira: altxapena
efektu batokramoa; beherapena,efektu hipsokromoa. Aldaketa
hauk lotura bikoitzak dituzten taldeak gehituz edo kenduz lortzen dira.
+E edo -E efektua duten substituienteek, mesomerian eragina dute. Kolorante baten molekula batetan sartzen direnean
molekula honen kolorearen tonua aldatu egiten dute. Aldakunk
tza heu hipsokroma nahiz batokroma izan daiteke eta gehienetan -E efektuaren intentsitatearekin gehitzen da.
Alderantziz, molekulari koaternarioa den karbonoaren atomoaren bidez lotzen badira (honek mesomeria ez du propagatzen
uzten) tonuan aldakuntzarik ez da gertatuko.
Adibide bezala malakitaren kasua daukagu:
!t/ (e143

(e431-C) =-3.4.5 X0V10, -

(eKk

(eN
knort —

Kr•ts+4,1‘....
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XIX-gorria da, antiauxokroma aksIodun dimetilimonio talde
bat du.
Egitura horretan dimetilamino talde bat sartuz gero nukleo
bentzeniko substituitu gabe dagoen batetan, berde-malakita
XXII-an bihurtzen da.
Bigarren dimetilamino taldea sartzen bada more-kristale
(XXI) bihurtuko da, kolorea urdin-morera aldatuz. Alesomerian
parte hartzeko gauza den talde bat sartzen den bakoitzean,
kolorearen aldakuntza ikusten da. Dimetilamino taldeen lekuan
(auxokroma akzioarekin) amonio taldeak (ez dute parte hartzen
sistema mesomeroetan) sartzen badira, koloreok berehala desagertuko dira.

Beste fenomenu bat
Kolo,-atzaileetan gertatzen den beste fenomenu bat mesomeriaren bidez azal daiteke, hau da: adiziozko ereeakzioetan
sistema koloratzailea desegiten da, kolore gabeko konbinaketa
bat sortuz.
Adibidez trifenilmetanoaren koloratzaile guztiek hidruro
ioi bat hartzen dutenean kolore gabeko dihidrokonbinatu batzutan transformatzen dira, eta leukobase deitzen zaie.
Berde-malakitaren kasuan
QM.s.

.J(C‘'‘,5).; Ceg
‘.‘3)4+1\17L

n C` \45.

\AA.,

N CC N 5)y

Beste posibilitate ba trifenilmetanoaren lotura bikoitzak
deskonposatzen direnean ikusten da.

138

TZ.1 Cc.%14.1

(04.5)<,

Oraindik argitu ez dugun gauza bat: kolorearen eta feno
meno hau produzitzen duen T1 elektroien sistemaren artean
dagoen erlazioa.
Generalki ez da betetzen koloratzaile baten intentsitatea
sistema mesomeroaren tamainaz, hau da loturaz edo T1 elektroien
numeroagaz.
Alderantziz, ikusi dena hau dft: kolore etall elektroien
sistemaren forma geometrikoen artean dagoen erlazioa. Adibidez, bentzenoak hiru lotura bikoitz konjogatu, distribuzio
homogeno batetan eduki arren, ultramore vrrunean
tzen

lace , Osorba-

du. 2250 A—tan, alderantziz polimetinikoen tipoko kolo-

ratzaile linealek hiru lotura bikoitz konjogatu, eta distribuzio homogeno3 eduki arren, desplazamendu batokromo bat agertzen dute, eta honela koloredun bihurtzen dira.
Desplazamendu batokromo hau luzera handieneko uhin bandak
1900 A—tik 4450 A—ra arte mugitzen dthrelako gertatzen da.
Batzuetan efektu hipsokromo berdintsuak ikusten dira
elektroien sistema handitzen denean, hau da sartzen diren

Ti

elektroien talde berriak, talde auxokromo eta antiauxokromoen
artean dauden loturen zenbakia guttiten dutenean.
Prosezu hauk MUllerrek explikatu zituen grafikoki mesomeriaren kortozirkuitu bezala eta kolorearen intentsitatearekin
loturik.
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LIGANDOEN EREMUAREN TEORIA

Trmntsiziozko metaleek ete bFren komplexuaktrentsizio elektronikozko konoo
srtumki izateek koloree sortzen du.Gm1 hmu " Eemu kristelinoeren teor1en" oin_
herritzen hasi dr konprenitzen.Ikerkuntza eurrere joan denean teorie heu " Ligan
doen eremuaren teorien bihurtu da.Nola eta zergatik sortzen diren ioi metali_
koek eta bereb konplexuen ebsortz10 espektruak teoria honi esker jakin ehmi izen
dugu.
Trrentsiziozko metaleek " d" geruza bat dute,baina geruze hau ezosotue izaten
da,heu de,ez ditu ukan ditzakeen ekektroi guztiak.Geruza ezosotu honen mrtemn
eta kolorearen egerpen ertean erlazio bmt dago.Hau ondoko teulen ikusten de:
d elektroien
numero totele

d elektroien
numrro totele

Ioi metel1koe
4.

i+

14.

Koloree

0

0

K,Ce,Sc

1

1

T15.

More-gorriske

2

2

V "

Berdee

3

3

Cr 1+

Morem

4

4

Cr"

Urdine

5

5

KbloPgeek

Mn"

Zurigorri ahule,Mrrgule

Fe $4

More sos ehule

6

4

Fe"

Berdea

7

3

Co"

Gbrriske-zurigorrim

8

2

Ni4.

fferdee

9

1

CU"

10

0

Cu,Z4Ge44

Urdine
Koloregeak

io1en koloreRren sottzeileak edo eregileek "d" orbitmlean gertmtzen diren
elektroien trrntsizioak dirm.
Atomo pdo 1oi beten "d" orbitelemk Oegeneratutm daude,heu dm,kenpo-eremii
elektrikorik rdo mrgnetikorik ez dagoenean,bost orbiteleok rnerci F berdine Oute
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loie libre

edo ges bezala degoenean ioi heu orbitele betetik bestere oese

daiteke energiatik,erradiazio gisan,hartu gabe edo egotzi crebe.Beina ioi hau beste
ioi edo molekule batzutara lotuta badago,"d" orbitale degeneratuak birrordenetu
egiten dire,energia ezberdinarekin.Hau de,orbitele hauen degenerezioe geldu egin
de,Orain orbitale batatik besterako elektroien trantsizioek energia hartu edo egotsL
egin beharko dute.
Energia heuen separazioen magnitudeek konplexuren koloreak sortzen dituzte.
"d" orbitaleen degenerazio geltzea bi eredu teorikoen bidez ezel deiteke%
— eredu elektrostetikoa . etA,
— orbitele molekularren eredua.
EREDU ELEKTROSTATIKOA
Trentsizio metele baten konolexu okteHndriko bmten erekuntze kontatOnra
gun,Ardetz koorrinetuak her diteagun.Ioi metelikoeren nukleoe ardetzen erdiguneen
egongo de ete bereri lotute dauden ligendoek honele pte egongo dirm: Ardetz kooraine_
tuen direkzioetan egongo dira.

Ligndoek izango aire.Lignndo hauen arteen hauk egon daitezke:

Ligandoek elektroiek dituztenez konplexu oktnhedriko bat sei ligandoz beteko
da;ete ligando heuk ardatz koardinatuen Oirekzioetan egongo dira.
Beste nlde batetik,"d" orbitaleak nolakoak diren ikus ditzegun:

1 41

•

4?-71.

d

Bost orbitele ditugu.Ikusten dugune; d Akya eta dz.g orbiteleek erdet-en direk,ioe
dute.Hua da,orbiteleen bernetatik ardat 7 ak pasetzen dire.Orduen,ligendoak ere
ardat;etan daudenez, g d" orbiteledtan ,ezreaultsia

etad dazdirelekoeten,

elektroien eta legandoen artean errepultsio elektrostatiko bmt tzenco de.Hemendik
ateratzen den ondorioa hauxe da: ioi metalikoe ligandoe@in lotzen deneen d irkyz ete
141. orbitaleek beren energia gehitu egingo dete.
Orein beste hiru orbitelekin zer gertatzen den ikus dezegun.d

dxz ,dta dyz
xy '
orbiteleek Prdetz artean geaditeen dire,beine ligandoak erdatzen Oirekziortmn

dp ude.Ornin bignndoen ete "d" orbiteketeWo : elektroien arteen B7 dn errenultsio
clektrostetikorik exengo.Hemendik Pteretzen den ondoriom heu da: ioi mntelikoe
ligendoekin lotzen drnenn hiru orbitmle hauek (dxy .dxz eta dyz) eneroln puttitu
egingo dukele.
Ordumn hemen ikusten dugune hau de: lehend n biziko bost orbitnleek llonndoen
ereginez bi tnldeten b n netxen direIn:
Energie ettuago •ftenek osotzen dute: dxt_vt etn d,s
2. teldee.- Enerc ia bexuago dutenek osotzen dute: dxy ,d x , ete dy,

Lehenengo taldeari,orbitele "eg" deitzen zaio (bi bider degeneretik dego)
eta bigarren teldeari orbitale "t2g" deitzen zaio (hau hiru bider degeneratute
dago).
telde hauek energta desherdina dute,eta energiaren desberdintesun honi

g

deitzen zaio.

142

[eltlkotr, (.4 3

%9•

141

14et. NitP,1 031(1 molekulek,konplexu oktehedrikoen

exenpluak dira.1+20,CN ateNG 2 ligandoek dire eta ikusten duftun bezele

ioi metgliko

bakoitzak sei ligendo du.

Konplexu oktahedrikoetan gertatzen dena ikusi ondoren,konplexu tetrahedrikoeten
gertetzen dena ikustera oesPtuko gera.
Kubo baten pentsa dezPgun eta kuboaren erdigunean molekule beten nukleos dm_
goele.Molekule hau konplexu tetrehedriko bet brea,11gandoak kuboPren leu erninetPn

egongo dire.
"d" orbitaleen egiturak dontuan hertuta
dxy ,dzx eta dyz orbitaleak,d4, etr

dzi

orbiteleek beino gertuego erude ligrndoetr
tik.
Zer esen nehi du honek?
Lehen esmn eugun bezelte

lip P neo

ete

hurbillego deuden orbitrieen erteen erre_
putsio elektrostatikoak izenpo dira.Honen_
grtik dx y ,dy, ete dxz orbitrleek errenults10
heu pairatuko dute ete beren energia handitu egingo dute.
Bbste eldetik,llgeneo ete d xtykete dztorbiteleen arteen ez

da

erreoultsio hori

emango,eta orbitale hauen eöergia guttitu egingo de.
Hau dena,kontutan harturik ateretzen diren ondorioak hauk dire:
1.- "d" orbitalemk bi taldetan banetzen dire.
2.- Talde bet energie altuenn duten orbitaleek osotzen dute,Orbitale hauk d xy ,dxz
eta dyz dira.Energie maila hau hirualdiz dgeneratuta dago.
3.- Bmste taldea energie bnxuena duten orbitalekln osoturik dego.dxs yt etn dziorbi_
trleek dira,ete energ1-, maila hau bi aldiz degeneretuta dego.
Energi ,, ren desberdintasune,edoAl hori konplexb tetrehedrikorn (konniezu oktp_

hedrikoet n n brino) tzikirgor dP.
5.- Oktnhedriko eta tetr•hedriko m P ilen ordenm inbertsua da.Oktehedrikoeten
etr d?"orbit , leek enerpim handitu egitnn zuten etP tetrehedrikoetan orbitele ber_
dinekenergie guttitu egiten dute.
Konplexu tetrahedrikoon exnplu batzuk hauk dira:TiCey ;0((gafi.e..(4.1.;N44 1100.3 m3
ioi metalikoak Ti,Fe
eta Zn.1 dira.
V,

denetan Cl ligandoa dn eta
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Ikusi duguner,konolexu oktabeldrikoetako "d" orbiteleek bi teldeten banPixen
dira.energie desbirdkneko teldeetnn.H.0 eskemn noneten ikus daiteke:

IZOr •
urdo okuadri gokun
Ornad
tubvi t l04ño 191
I k

b'

.

Knrratu bnkoitzn "d" orbitale bat da,eta bi elektroi ukan dit7ake. e g eta tp,
orbitaleen energinren diferentzia da.
H.0 ndibide konkretu hatetnn ikus dezekegu:IFJ(Hap)41 konnlexun har
dezhgun.

115

0400 CrAl

1:1.1.1•1.1
, , lIkutick
r
t

—1

101

BIE11115

31--1

C faikk&O)6J1*

116.4.eKo konrt,x44.

Konplexu tetrahedrikoetan geuza berbera gertatzen dn,baina hemen eg ete tpg
orbitaleek energie desberdina dute eta haien erteko energieren diferentzie ere
txikiagoa da.

eJ
64..0.mstz-ke,40
1.<,Qt-piikock.

Lehen kon,lexu oktehedrikoethn t2g orbit.lehk
baxu.na zuen,et. orain
eltuene,etn eg orbitelerk lehen .1tuene ete nrain bexuene.Energin difer.nt7in (rWok)
hauk beste eskema bnten bidez ere ikus ditzakegu.
dx11._,Nd21.

E
dxy,dyz,d„
a) okt. hedrikoeten

d„,dyz,d;‹,
a d2
»czyz

b)tetrahedrikoetan
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Ordin erte ikusi dUpune heu de:
Ioi betek,ligandoekin lotzerekoan,kanplexu bat formatzen dueneen,pere "d"
orbiteleak bi teldeete, beritzen direle.
Talde heueten ork-ki—esk ,elektroiez beteak,erdi beteek edo hutsek izen deltez
ke. Fe (H20) 621konplex)p,', nentsa dezagun: t 2g orbitaleko elektroi bet e g orbitelere
pese edo kezte igo deiteke,bmine salto hori emeteko,energieren diferentzie hori
g . inditzeko ergi , moetn bet hartu edo mbsorbitu egin behar du.OrOuen ergi honek
uhin luzere konkretu bat edukiko du ete nole den uhin 1u7erm hori,elektrol ► ren
selto honek kolore bmt edo beste bet emmngo du.
Honekin hPu esan nmhi dugu! "d"orbitp leak bi teldeten b•n p t7en direneko
energiaren diferent-leren eskez,koloree sortzen dele.
Lehenengo koadvas begitatzen bedugu,ioi metaliko betzu kolorge p leak direlm
ikusten dugu. Zergatik?
Lehenengo taideen K,Ca eta Se daude,eta heueU "d" orbiteleetnn ez dute elek_
troirik,orbitele hauk hutsek deude.Honengatik elektroiak ezin dere nibel energetiko
batetik bestere pesetu,ez dute argitik hartzen eta horregatik ez dute kolorerik eme
ten.

CE1

ti ll 1 A'
Beste t . ldeko ioi metelikoek Cu,Zn,ete Ca dirn.Hoek berri7 "d" orbit.leet ► n
hamer elektroi dute,h p u de, "d2 orbitaleak beteak deude,ete hemen ere ezin dire
elektroiak nibel betetik hestere pesatu,ez beitute tokirik.~ . exe egongo dire
orbitaleek.

BEŠ

1 :I :I 1

1

Al

Horregetik lehen bezale,ez dute kolorerik ematen.
Beste elementu y, lek orbitale bat guttienez,erdi hutsa edo hutse dute,ete
saltoak posibleek di •e.Elementu hauek,beraz,koloredunak dire.

!
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BESTE SUBSTANTZIA BATZUREN KOLOREA
Koloreari buruzko teoria desberdinek, substamtzia gehienen
koloreak azaldu arren, ez dute beste substantzia batzuren kulorea
azaltzen. Hemen azalpen teoriko hain klaru ez duten koloredun
substantziak zerrendaturik azaltzen ditugu, sistema periodikoaren arauera ordenatuz, eta trantsizio elementuak kenduz.
Bilaketa ez da sistematikoa izan, bibliografia oso urria
baita, hala ere, arau eta ordenamendu baten bideak egiteko adinako datuak ba daude.
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Klasifikatu ez ditugun konposatuak

TIOZIANOGENO. Likidoa, horia; polimerizatu egiten da, paratiozianogeno emanez:

(SCN)x, gorria

SELENOZIANOGENO. Hautsa, horia.

C1 S N :
4 4 4

Solido

kristalino, horia

Br 4 S 4 N 4 : Brontze kolorea
Br 6 S 4 N 4 : gorria
SbS 0
2

gorria

C1S 4 N 3 : Horia
Potasio nitrosilo distillfonato: soldo horia. Urarekin disoluzio
more edo urdina ematen du.
(FC1NP) 4 : horia
N3P 2 :

solido

gorria eta horia

(GeH 2 ) x : Solido horia
(SiH 2 ) x :
Bi

3}

solido

amorfo, arrea

ioduroz konplexatua, horia

!
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KOLORATZAILEAK

1.— SARRERA

Gaurko mundu honetan edozein gauza ikuaten dugunean,
koloratzaileren bat dareman ziurtasuna dugu. Begira ditzagun in
guratzen gaituzten gauzak; bakoitzak kolore bat Izengo du, ba-tzuk berez daukatelako, beste batzuk koloratzaile batan edo esko
ren bidez koloraturik daudelako. Mundu modernoan ikuamena zen-tzuak duen influentzia eta garrantzia ezin uka dezakegu; beste
animalia moeta batzu beate zentzumen batzutan oinarrItzen dira,
baina gizonak, ikuamena garrantzitsuenetzat Jo duela esan genezake. Ikusmen barru gauedela, zenbait flaktore agertzen zaizkigu
gauzak bereizteko, forma, arglak eta itzalak, eta, zer esanik ez,
kolorea. Kolorea da garrantzitsuenetariko bat. Koloretan oina-rrItzen dira hainbat eta hainbat propietate, hainbat eta hainbat
arau: semaforoak, trafiko seinaleak, irudiak, zinea, apaingarri
ak, Jantziak...

Hau dela eta, gauzak koloratzeko gizonaren zaletaauna
betidanik ezaguna dugu, eta edozein gauzatik koloregaiak ateratzeko: hezurrak erretzen, beltza lortzeko, eta produktu naturaletik koloragai gorriak, berdeak e.a.

Aintzinatik ezagutzen dugun koloratzaileen alor bat —
pintura da. Burdin Haroko leizetan aurkitu ditugun irudiak ho-rrela erakuaten baitigute. Aurkitutako irudi primitiboetan, bel
tza da kolore nagusla. Beltz hori, ormetako zuriarekin, bi kolo
re ematen dizkigute. Aipaturiko beltz hori animalien hezurrak —
errez lortzen zuten. Baita egurrak arrez eta lapitza antzera era
biliz; aintzinean egindako irudiak ere, ormetan agertzen ziren
zuloak eta erreliebeak probetxatzen zituzten, irudiari indar ge
hiago emateko. Geroko garai batetdn zenbait kolore gahiago erabil ohi zituzten, gorria esateko; ' hau dugu, bada, lehenik ezagu

154

tutako koloratzaileen erabilkera. Ba dugu, honekin batera, beate
aintzinako erabilkera bat: ehunak.

Denboran zehar janzkerari eman zaion inportantziari be
gira, atal hau,oso garratzitaua azaltzen zaigu; aspaldiko garai
an ere, gizartearen mail bat besteetatik urruntzeko bide bat jan
zkera izan da. Pertsona baten jantziak, zenbat eta aberataagoak
izan, pertsona hura hainbat eta errespetagarriagoa izaten zen.
Horretarako ehun aberatsak erabiliek izaten ziren, baina kolore
arraroak ere, ordurarte sekulan lortutako gorri moeta bat, horio
nabari bat, e.a. Alor honetan, izan ere, eragin handia izan zuten koloratzaileek, eta dute gaur egun ere, aipaturiko arrazoiengatik.

154 bis

Zenbat eta historia aurrera zihoan, gero eta inportan
tzia gehiago zuten koloreek. Apaingarriak, bernizeak, pinturak
eta abar. Eta oraingo honetan, ez beren edertasunaren kausaz, —
baizik eta praktikotasunari begira, beren karakteristiken kausaz
hau da, egonkortasuna, bero eta hezetasunarekiko gogortasuna...

Gaur egun aztertzen baditugu koloratzaileen erabilkera
eta ezaugarriak, kontaezinak izango zirelakon nago. Zenbaitzu-tan, kolorea bera izango litzateke funtsezko gaia, baina beste
batzutan kolorea hainbat gaiari languntzen erabiliko da; adibidez, tinta batetan, kolorea bera izango litzateke nagusia, baina herdoila atera ez dadin erabiltzen diren pinturetan (minioa
edota edozein kanpotarako pintura) kolorea bigarren maila batetara pasatzen da, herdoilari eragozpen hori bere lehen xede iza
nik.
Gaur egunean edozein gauzatarako erabiltzen dira kolo
ratzaileak, inprimategietan, tinteak egiteko, ehungintzan ere,
hainbat eta hainbat jantzi liluragarri egiteko, fotografian, -bernizegintzan, pinturak egitekoan, tindurak, elikaqaiak tindatzeko produktuetah, keramikan, beiraqintzan eta abarretan.
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Aipaturiko gauzetan erabiltzen diren koloratzaile bakoitzeri ez zaizkio eskatzen baldintza berberak, haizik eta bakoitzak bereak bete egin beharko ditu, bere erabilkera konkretu
ari dagokion legez.

Koloratzaileak, aldez aurretik begiraturik, mila moetakoak izan daitezke, baina beren jatorriari begira, hiru zatitan bana ditzakegu:

1) Jatorri mineralekoak - Koloratzaile edo gai kolore
dun hauen Puntsa, minerala edo ezorganikoa da. Koloratzaile hauk
normalki, gai ez-orgainikoen oxidoak, oxidaziozko gradu desberdinetan edo eta metale eran izan ohi dira. Halaber, zenbait kon
posagai ez-organiko konplexu ere. Koloregai hauek beren erabilkera konkretuak ba dituzte.

2) Jatorri orqanikokoak - Hauk, normalean, naturan to
patzen ditugun gai naturaletik ateratakoak dira: hezurrak, animalien azalak, animali eta begetal ehunak, eta naturak eskain-tzen digun hainbat eta hainbat gaitatik harturik daude. Koloratzaile gai hauk aspalditik ezagutuak eta erabiliak izan dira, naturan errazki aurkitzen baitziren. Ba ziren beste batzu ere,
askoz ere beranduago aurkituak izan direnak, nahiz eta gai natu
ralak ere izan, baina gai koloredunak, koloredun ez ziren beste
hainbat gai artetik atera behar izan ziren, eta honetarako nola
baiteko teknika behar zen.

3) Sintetikoak - Azkeneko hauk gaurko garaian lortuak
izan dira, halegia, sintesiaren bidez eskuratu baititugu, eta sintesi horik egiteko kimika modernoaren ezagumenduak behar ziren, beraz, lehengo mendetik hona datoz koloratzaile sintetikoak.

Koloratz,41e sintetiko hauk, hasieran, naturan aurkitzen genituen koloratzaileen lekua hartzeko asmatuak ziren, mo-
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du errazago batetan lortu ahal izateko, edo eta kantitate handi
agoz, baina ez zuten soilik arrakasta handiz beren helburura -iritsi ahal izan, baizik eta naturan ezezegututako izugarrizko
gama bat lortu zen, espektruaren tonalitate guztiak besarkatuz,
eta ezaugarri hoberekin, naturaleak baino hobeak. Gaur egun era
biltzen dugun koloratzaile gehienbat, artifizialak dira, batzu
arras sintetikoak direlarik, beste batzuk koloratzaile natura-lek oinarrizko gaiak dituztelarik.

Egun, petrokimikaren aurrerapenekin, hainbat lehen gai
berri eskura ditzakegu, hauk oinerrizko gaiak izanik zenbait -gauza lortzeko.
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2.- KOLORATZAILEEN HISTORIA LABURRA

Aspalditik gizonak edukitako gurari handienetariko bat
koloratzaile gaiak eskuratzea izan da, naturak eskeintzen dizki
gun gauza zoragarriak, nahiz animal nahiz landare erresumakoak
izen, erreproduzitu ahal izateko.

Pinturak, aintzinean, gauzak eta objetuak pintatzeko
erabiliak izan ziren soil soilik, halaber nor bere gorputza ere
koloratzeko; hau guztiau lortzeko koloratzaile mineralak eta lan
dareetatik ateratakaak erabili ohi zituzten, textileak bezala,
landere eta mineral koloratzaileak erabiltzen zituztela.

Zer nolako somatze-ahalmena izan behar zuten lehengo
koloratzaileak sortarazi egiteko, Murex-en purpura bezala, bai
eta aintzinako koloratzelle baliotsuak ere, indigo, rubia, kanpetxe, Brasileko makil horioa, kateku edo "Kotxinila".

Aipaturiko koloratzaile gaiek zuten prezio handia, -erraz uler dezakegu Schunk-ek, 1879-an, eta koloratzaileei bu-ruzko ikerketa bat egiteko, 400 Murex moluskuengandik, 7 mg. pur
pura isola ahal izan zuela bakarrik, eta geroago Friendlander-ek
(1909-1911) 12000 moluskuengandik 1,4 gramo, kontutan hartzen badugu. Frindlander-ek bere egitura azaldu zuen, eta koloratzai
lea 6,6 - dibromoindigo zela erakutsi zuen.

Landare koloratzaileen egiturak, egungo denboretan, oso inportantzi handia izan du koloratzaile sintetikoak modu eko
nomiko batez lortzeko. Kanpetxe adibidez, ba du gaur egun bere
inportantzia sedak tindatzeko, bai eta katekua ere sedaren kolo
reentzat. Koloratzaile natural hauen egonkortasuna, koloratzeile sintetikoek gainditua izan da.

5edaren kolorerako erabili zen lehenetariko koloratzai
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le bat, azido pikrikoa izan zen (1849). Runge—k 1823—an eta fenoletik hasiz "aurina horioa" ba zuen lortu, baina ez zen koloratzaile bezale lortu ahal izan.

Praktikan erabilitako lehen koloratzailea maubeine
Izan zen, W.H. Perkin—en kasualitatezko lorpon bat, anilina ezinpuratik kinina lortu nahi zuena, dikromato potasikoz oxidatzen.
Runge—k behatu zuenez, eragiketa honetan "anilinazko beltze" eor
tzen da batez ere, bai eta bioleta den koloratzaile pizka bat —
ere. W.H. Perkin—ek izan zuen ukaezinezko merito bat, obeerbazio
hau industrialkl neurtzea eta baloratzea izan zen.

Koloratzaile honi "anilina purpura" deitu zion eta ge
roago Frantzian "maubeina" izenez ezagutua izan zen (mauve m mal
ba), bare egitura askoz ere beranduago azaldua izan zelarik:

Maubeina
Irud. 1
Formula honetan ikus dezakegunez, anilina, orto eta —
para toluidinan aldatua izan da. Perkinek lortu zuen erresultatu bikaina, antzerako azterketa ugari bidez bidez eginda izan —
zen, anilina zakarra oxidatuz. A.W.v. Hofmann eta Verguin—ek, —
fuchsina delako koloratzailea lortu zuten, nork bere bide propi
oa segituz, eta hasieran Frantziako Renard und France konpainiak
sedak koloratzeko erabili zuela.

Entsai guzti hauek, trifenilmetanoren koloratzaileeta
ra bideratu zuten, orduan egitura ezezagunezko gaiak zirelarik.
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OrdUko denboran ere, A.W.v. Hofmann Londresen, kolora
tzaileen ikerketa zientifikoaren oinharria izango zen eriden -bat egina zuen, erabilitako base eta hauetatik sorturiko kolore
tzaileen egitura azalduz. Ikerketa hutsa, koloratzeileen alorre
ra zabaldua izan zen ordurako, 1B65—an eta Kekule—k bentzolen —
egitura hain klarki burutu zuenean, gaur ere erabiltzen dena -(lotura bikoitzezko hexagonoa). Proposamen honen lehen lorpena,
Alizarinaren egitura explikatzea izan zen, rubia sustraiaren ko
loratzeilea, Graebe eta Lieberman—ek egindakoa (1868). Honi, -Alizarinaren eintesia Jarraitu zion, Farbuuerken Hoechst, (BASFekoa) Luduigahafen eta Perkin—ek ea batera eginik. Orduan Alemaniatik Suizara paaatu zen koloratzaileen ikerketaren mamia.
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3.- KOLORATZAILEEN PROPIETATEAK

Industrian erabiltzen diran koloratzaileak, moeta askotakoak dira, eta erabilkera asko ere ba dute. Beraz, oao uler
terrazak azelduko zaizkigu kolorat2aile bakoitzak bete behar
tuen baldintzak, edo, beste modutare esateko, exigitzen ziizkion
baldintzak oso bestelakoak izatea, beren erabilkera nola den -arauera; adibidez, ez dira berdinak izango beira koloratzeko ere
biltzen den gai bati eskatzen zaizkion propietateak, eta foto-grafian erabilitako gai koloredunei.

Esan dugun hau ulertzeko, demagun beirazko botilak -egiteko beirari koloratzaile bat sartu behar diogula, guk nahi
dugun kolore bat har dezan. Zer baldintzak bete egin beharko di
tu erabili beharko dugun koloratzaile honek? Koloratzaile organiko bat ezin dela izan aldez aurretik esan genezake, koloratzei
le organikoek ez baitute tenperatua altuak ongi jasaten eta des
konposatu egiten baitira. Beira egiteko ba dira zenbait bide -eta konposagai desberdinak. Beira normaleenak egiteko, hau da botilak eta leihoetarako beira gardenak, baina batez ere botilak
Si02 erabiltzen da oinharrizko gai bezala, baina nola konposatu
honen fusio-tenperatura oso altua den, beste zenbait konposatu
botatzen zaizkio fusio-puntu hau beheratzeko, Na0 eta Ca0 nagusiki. Dena dela, eta esaten ari garenerako, tenperatura hauk -700 °C-tik gora dabiltza, eta honek esan nahi du koloratzaile organiko bat erabiliko bagenu, dudarik gabe, deskonposatu egingo litzatekeela, zeren organikoak izatean, bereziki, karbonoz Hidrogenoz eta Oxigenoz konposaturik baitaude, eta tenperatura
altu hauetan deskonposatu egiten baitira, CO 2 eta H20 emateko.
Beiragintzan erabili behar diren koloratzaileak, beraz, ez-orga
nikoak izan behar dute, hala nola metaleak, oxidoak, e.a.

Orain, adibidez, har dezegun fotografi industria. Hemen egoera oso desberdina aurkitiJko dugu; koloratzaileek ez du-
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te ukan behar tenpereturarekiko egonkortasun handirik, baina bes
te moetako baldintzak esijitzen zaizkie. Normalean, eta tenpera
turari dagokiolarik, 0 °C-tik 50 °C -taraino doan tarte batetan
mugituko da; tartea altuagoa baldin bada, koloratzailea hondat.0
egingo da, eta baxuagoa bada, ez du erreakzionatuko, baina, ostera, koloratzaile hauek oso fidelak izan behar dute gure begiek ikusten dituztan koloreak, tonu eta intentsitate berean erre
produzitzeko, eta hau tenperaturarekin oso sentibera da. Kolorez
ko fotografia, orain dela gutti sortua da, berrogeitamar urteta
tik hona, etb,begiretzen baditugu duela urte horik egindako pelikula ete kolorezko fotografiak, oso traketsak direla esango genuke. Garai hartatik aurrerapen handiak izan ditugu alor hone
tan, eta lehen ezagututako pelikulen koloreak ez dute zerikusirik gaur egunean ezagutzen ditugun pelikuleen koloretasun liluragerriarekin, gorri sakonak edo saturatuak, eta tarteko tonali
dade guztiak dituztelarik, kolore pastela delikatuak adozein in
tentsitatean ikusten dugunez.

Hau guztiau lortu ahal izateko, aurrerapen handiak -izan dira koloratzeile sintetikoen alorrean, qaur egun "etxe" bakoitzak beren prozesu berezi eta ezkutuak dauzka -Agfa, Kodak,
Fuji, e.a.- eta hortik zurrumurru bat entzuna dut, Europan egin
dako pelikula guztiek, hemetik hogei urtetara beren koloretesuna erabat galduko dutela, koloreak lortzeko bidea ez baita be-har zen bezain ona, eta soil soilik Technicolor kolorebidea sal
batuko dela (patentatua eta sekretua dena). Hauxe, esan dudanez,
zurrumurru bat besterik ez da, baina honek, egia izatekotan, ze
ra adieraziko liguke, filmeen koloratzaileak oraindik desarroilatu gabe daudela, nahiz eta bikainak direla eman.

Beste koloratzaileen alor bat hartuko bagenu, ahungin
tzau kasu, beste baldintza batzu, arras bestelakoak, exijituko
zitzaizkion. Kontutan zera hartu behar duqu, edozein ehunek. era
so asko jasan izan beharko duela. Ehunek daramatzaten koloratzai
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leek garbiketak pairatu egin beharko dituzte, eta egun erabil-tzen diren detergenteekin eta ur beroekin ez da gauza makala.
Detergenteek bortizki erasoko diete ehunen kolorei, beraz erresistentzia kimikoa behar dute. Baita ere, eta hau oso inportantea da, "ez—solubleak" izan behar dira, noski, are gehiago 100
°C gradutako ur batez garbituak izan deitezkeelako. Esandako —
propietate hau oso inportantea da, ehunak tindatzeko metodoetan
batez ere, geroago ikusiko dugunez. Gainera beate gauza batzu —
ere kontutan hartu behar ditugu, esatereko, argisrekiko egonkor
tasuna, e.a.

Koloratzaile bakoitza aztertuko bagenu honela segi ge
nezake, erabilkera desberdin bat edukiko lukete eta. Zer esanik
ez, tindeak, inprimagintzerako koloregaiak, itaasuntzietarako —
pinturak, bernizeak, eta abarrek, zerk beren ezaugarri konkretu
ak izango lituzkeela.

Erabilkera hauen artean bat hartuko dugu, eta eztertu
egingo dugu, adibidez ehungintzarekin has gaitezen.

EHUNGINTZA

Ehungintzan koloratzaile aako erabiltzen dira, eta ma
eta askotarikoak gainera, naturalak, artifizialak, eta beren -apliketze moduan ere sailkaketa bat egin dezakegu: bata izango
litzateke ikuspegi kimiko batetik. Bestee, gehiago erabiltzen —
dena, bere erabil moduari begire; sailkaketa hau "tintorikoa" —
deitzen da. Hauxe da guk egingo duguna.
a) Koloratzaile azidoak.— Koloratzaile hauk anioniko
ak eta solubleak dira uretan, eta beraien molekuletan talde ezi
doak dituzte, sulfonikoa, karboxiloa edo nitroa bezale, ete, be
raz, talde basikokoak dituztean ehunek tinda ditzakete, artilea,
seda eta poliamidak bezala, gatz koloredunak sorterez1z.

b) Koloratzaile basikoak.— Koloratzaile kationikoak
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dira, ureten solubleak, talde basikodunak, eta talde azidorik duten molekuletariko kidetasunez, artilea, seda, e.a. bezala.

c) Koloratzaile substantiboak.- Zuntz zelulosikoak ete proteinikoak ere, zuzenki tindatzen dituzte. Koloratzailearen finkaketa zuntzeen, Van der Waals-en indarrez egiten dira.

d) Zuntz claineko koloratzaileak.- Koloratzaile moeta
honetakoak ez-solubleak dira uretan, eta zuntzean bertan eginda
ko erreakziogatik sortzen dira, konpasagai ez-soluble eta kolor
geak, edo gutti koloratuak behintzat, oinharrizko gaiak direlarik.
e) Koloratzailea tinaz.- Ez-solubleak dira uretan, hauk ere. Erredukzio bidez gatz ez-soluble bat ematen dute, "ti
na" deritzona. Aintzinean, tina handi batetan murgiltzen ziren
ehunak hau egiteko eta horregatik datorkio izen hori. Eaan dugu
nez, tina horretan murgilduz gero, erredukzitu egiten zen, eta
zuntza kutsatzen zen. Gero, aireari exposatuz, berriro oxidatzen
zen koloratzilea zuntz gainean lehengo formara, eta forma hau lehen esan dugun bezala, ez-solublea da, garbiketak jasateko -prestatua.
f)

Konplexu metalikozko koloratzaileak.- Koloratzaile

hauk, zenbait gatz metalikorekin konplexu ez-solubleak sortzen
dituzte. Kelatoaren sorkundea, ehunaren gainean gerta daiteke,
kromozko koloratzaileetan bezala.

g) "Finkaciarri" clainetiko koloratzaileak.- Konplexu
ez-solubleak sortzen dituzte zenbait metal hidroxidoz (finkagarriak edo "mordienteak"). Lehendabizi, ehun gainean prezipitatu
erazten da hidroxidoa, eta gero, koloratzailearekin tratatzen da. Adibidez, aluminio azetatozko soluketa batez bustitzen bada
kotoia, eta gero ur-lurrunaren eragipenari uzten bazaio, A1 (OH)3
sortzen du eta ehun hori, orduan, Alizarinaz tinda daiteke, zuntz
gainean kelato ez-solublea sortuz.

164

0

Irud. 2

h) Piqmentaziozko koloratzaileak.— Ehunekin kidetasu
nik ez duten gai ez—solubleak dira, eta aglutinatzaile bat be-har dute. Ehun sintetikoetan, masa plastikoan bertan gehi dai-tezke.
i) Sakabanatze koloratzaileak.— Hauk ere, zuntz sintetikoentzat erabiltzen dira, eta ur suspentsioakserabiltzen di
ra, oso xeheki.

j) Koloratzaile erreaktiboak.— 2untzari, erreakzioz
lotzen zaizkio, lotura kimikoa sortuz.

FOTOGRAFIA

Honaino ehungintzarako koloratzaileei buruzko sailkaketa. Har dezagun orain beste industri moeta bat, fotografia -adibidez, eta oso egoera desberdinean aurkituko gara,

Lehen aipatu dugunez, tenperaturarako gogortaauna ez
du ehunetarako koloratzaileek behar duten bezalako handia izan
behar. Dena dela, nolahaiteko erresistentzia ere behar dute, -normalki gordeketa baldintzak ez baitira oso onak. Kolorezko -filme batek, hiru geruza, kolorehrekiko sentikorrak ditu. Geru-
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za bakoitzak oinharrizko kolore bat sortzeko ahalmena du. Filme
negatibo bateten, oinharrizko koloreak horia, magenta eta zianoa
dira (kolore aubstraktiboak). Argiaz exposatuz, geruza bakoitzak
eapektruaren alde alde batetako izpiak absorbatzen ditu, urdin
berde eta gorriak errespektiboki. Esan duguna hobeki ulertzeko,
esan dezagun geruza batek berde izpiak irensten baditu, 550 nmtakoak gutti gorabehera, kolore konplementarioa sortzen duela,
kasu honetan magenta deritzona. Orduan, argiaren kolore oinha-rrizkoak, urdin berde eta gorrie direlarik, geruzetan lortuko —
ditugun koloreak hauen konplementarioak izango dira, hau da, ho
ria, magenta eta zianoa. Gero, pelikula positibatzean, alderantzizko fenomenoa gertatuko da, lehengo koloreak emanez, hau da,
berde kolorearekiko sentikortesunik duena, berdeari dagozkion —
izpiak absorbatzen ditu, eta beste guzitak uzten ditu iragaten,
bere kolore koplementarioe sortuz (beste kolore guztiek osatua,
berdea izan ezik, "magente"). Positibatzean alderantziz, hau da,
beste kolore guztiak absorbatzen dituela, baina berdea uzten du
pasatzen.

Geruza bakoitzak argiarekiko sentikortasun berbera -ukengo balu, orduan hiru geruzak inpresionatuak geldituko lirateke, eta hori, jakina, ez da batere komenigarria. Orduan egiten
duguna zera da, geruza bakoitzak espektru bisiblearen alde konkretu batetarako sentikortasuna ukan dezala egiten dugu. Honeta
rako, lehendabizi urdinarekiko sentikortasuna duena jartzen dugu
(horia), gero berdearekikoa (magenta) eta azkenik gorriarekikoa,
(zianoa).
Argiak, pelikula inpresionatzean, zilar aktibatue sor
tzen du, eta honek, errebelapenean, koloratzaile bat. Gero, eta
bainuak zuritzeile eta finkatzaileak direla medio, zilarra eta
halogeno guztia kentzen ditugu, koloratzaile hutsa pelikulan gel
dituz.
Azter ditzagun, bada, hemen gertatzen diren erreakzioak. Esan dugunez, demagun geruza bat dugula. Geruza horretan,
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Geruza horia (urdina
absorbatzen du 420r4)

Magenta (berdea absor
batzen duena 550 nm)

Zianoa (gorria)
680 nm)

Uhin luzera (em)
Irud. 3

zilar haluro bat dugu, Rta bide batez, kopulatzaile bat. Argiaren eraginez, eta zuri beltzezko fotografian gertatzen den beza
la, zilar haluro aktibatua ematen du. Gero, errehelatzailearekin
erreakzionatuz, p—fenilendiamin delakoaren deribatua (I), forma
oxidatu batetara pasatzen da (II), eta AgX—a, zilar metalikora
Ag°. Errebelatzailearen forma oxidatu horrek, bertan dagoen ko pulatzailearekin erreakzionatzen du, kolore iraunkorra duen kon
posagai bat sorteraziz.
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Kopulatzaile hauk normalki pelikulan daude gehituak,
zenbait filme inbertikorretan izan ezik.

Kopulatzaile hauk, beren egitura kimikoari begira, eta
sortzen duten kolorearen arauera, hiru zatitan banatzen dira:

Hori kolorea sortzeko erabiltzen diren kopulatzaileak, metileno talde eraginkor bat dute. Inguru ez—zikliko baten
parte izan ohi da, bentzoilazetanilidek (V) bezala.
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Magentak, eraztun heterozikliko baten metilenoren batetik (VI) izan ohi dira sortuak.

N
N — R'

Zianoak ere, metileno batetan dute sorrera, oraingo ho
netan 0(—naftol batetan egonik (VII).
11

R-N—C

OH

Hauk oinharrizkotzat jotzen diren kopulatzaile—egitu rak dira, baina hauen ugaritasuna kontaezina izango lirateke, R
deribatu alkilikoak aldatuz e.a. Katea handiko alkil deribatuen
erabilkera, uretan solubilitatea eta molekulen mugikortasuna be
heratzeko da. Hau oso inportantea da, kopulatzaileak beste edozein geruzatan nahas ez dadin, eta eraman ez ditzan; honela, ge
latinarenak baino molekula handiagoak egiten baititugu.
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koloratzaile zianoa

Irud. 4 – Koloratzaile sorrerako erreakzioak

(1) eta (2) erreakzioak begiratzen baditugu, koloratzai
le molekula bat sortzeko lau zilar haluro behar ditugula ikusiko dugu, (I) –* (II) eta (II)

(IV)–ra pasatzeko, bi elektroi –

oxidapenak dira, Prozesu fotografikoaren etekina handiago dezakegu "bi–ekibalente kopulatzaileak"(VIII) erabiltzen baditugu.
Hauetan, koloratzaile molekula bat sortzeko bi zilar halurozko
molekulak behar ditugu soilik. Hauek talde hauskor edo iheskor
bat daukate, eta "leuko" deritzon eratik (IX) koloratzaile bera
sortzen dute(X), basez katalizatutako eliminaziozko erreakzio ba
tez.
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N R2

NR.2.

(x)

(Ix)
leuko era

Fideltasuna

Lehen esan dugunez, filme batek hiru geruza ditu, bakoitzak espektru bisiblearen alde batentzat, urdina berdea eta
gorria aldeetan gutti gorabehera. Dena dela, koloratzaileen espektruak erakusten digunez, aoilik esan dezakegu uhin luzera ba
tzu beste batzu baino hobeki absorbatuak direla. Adibidez, kolo
ratzaile magentak zerbait urdin argia absorbatzen du irudian -ikusten dugunez, (480 nm) berdea delarik (530 nm) zentratua.

soo

Goo

40o

ukin iuzera (nrn)

Irud. 5
Kolore negatiboko filmeetan kontrola dezakegu hau, be
rez koloredunak diren kopulatzaileak gehituz. Adibidez, eta aipatutako magenta kasurako, alde horretan, hau da, 480 nm aldean
absorbatzen duen kopulatzaileren bat gehi-dezakegu (b) (berez ho
riska kolorea izango luke). Koloratza .41e magenta molekula haten
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sorkundea, kopulatzaile desagerpenarakin batera egiten bada, ar

gi urdineren absortzioak, kopulatzaile eta koloratzaileak egindakoa, konatante dirau. Zianoak egindako bigarren mailako absor
tzioak ere kontrola ditzekegu era berean. Horioarena ez da beha
rrezkoa, Koloratzaileak aortzeko gertatzen diren erreakzioak antzekoak dira, kopulatzaile koloredunak (XI) nahiz koloregabekoak izan, baina koloredunek denbore apur bat gehiago behar dute erreakzionatzeko, daukaten n azo" taldearen kausaz.
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Esendako gauzen ondorioa, kolorezko pelikulen euska-rriek, ikusten dugun laranjazko kolorea dute, kopulatzaile kolo
reztatuak erabiltzen baitira. Hau, diepositibetan ezin dugu era
bili, euskarria koloratua geratuko baitzen, eta orduan ezin
rateke projektatu, berez, beste metodo batzu erabili beharreen
gaude.
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BEIRAGINTZR

Induatria moeta honeten ere koloratzaileak bidezkoak
ditugu, zer esanik ez, beirei koloreak emateko. Induatria honetan erabilitako koloratzileak oso bestelakoak dira, orain arte
ikuaitakoekin konparatzen baditugu. Jakina denez, beira bat egi
teko lehen gaiak, xehatu, behar den bezala nahaatu ete materialeak egokitzako beharrezkoak diren hainbat eragiketa egin ondoren, funditu egin behar dira. Fusio hau tenperatura altuz egin
behar dugu , eta koloratzaile organikoak erabiliko bagenitu, -deskonposatuko lireteke, dudarik gabe, beraz ez—organikoak izan
beher dute.

Baldintza gogor honek lortu ahal genittakeen koloreek mugatzen dizkigu beine, hale ete guztiz, tonalitate askotara
iritsi da.

Zenbait minerale eta gai botatuz beira koloreztatuak
lortzen zirela, espalditik ezagune dugu, aintzinako elizetako —
leihoak erakusten digutenez, Gotiko Garaian beren inportantzia
handiene zituztelarik.

Koloreek lortzeko gei hauk erabiltzen dira.

Berdea: Burdin'aren oxidoak eta kromo oxidoa

Gorria: Kobrea eta urrea

Urdine zeru—antzekoe: Kobre dioxidoa

Zafiro urdina: Kobalto dioxidoa

Morea: Mn02

Arrosa: Urrea eta Selenioa
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Moriar Uranio oxidoa, Ce0 2 , Ti0 2 , CINa eta aber

KERAMIKA

Keramikan bete behar diren baldintzak beiragintzakoen
antzekoak dira. Hemen, esmalteak emateko, labe bateten sartu behar dira, eta han beiratze prozesu bat jasaten dute.

JANARIGINTZA

Jeten ditugun zenbait Jangai koloreztatuak heltzen -zalzkigu, jangarriagoak ikua ditzagun edo ez dakit zergatik, be
har bada, adulterazioak ez ikueteko. Orain dela gutti jakin dugu lzugarrizko fraudea egin dela Santender aldean, animaliak eli
katzeko erositako esne-hauteaz. Eane honek koloratzaile bat zeraman, horia, jendeari saltzea posible izan ez zedin, baina...
nola ez1 gure maltzur hauek trukoa aurkitu zuten, txokolateak
egiten dituzten entrepresei edota esnea erabiltzen duten baine
kolore hori ikustezlne litzatekeen edonori saltzen. Elikagaietan
erabilitako koloratzalleak ez dira izan behar kaltegarriak gizo
narentzat (bestela gehiegi izango litzateke) eta normalki kon-trolatuak egoten dira.

PLASTIKOAK

Hemen, koloratzaileek gai organikoetan solubleak izen
behar dute, eta koloratzileak zuzenki gehitzen dira erreakziona
tzen eri den masara, distribuzio bikaina lortuz. Gero, polimeroe
egin ondoren, koloratzailea masa barnean geratuko da.

TINDEAK

Pigmentoak erabiltzen dira, hau da, "gorputzezko kolo
ratzaileak" edo koloratzaile ez-solubleak, eta aglutinatzaileez
gehitzen dira, pinturak eta tindeak egiteko.
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