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Hitzaurrea 
 
Esker onez 
 
Bihotzez eskertu nahi ditut lan hau prestatzen era batean edo bestean beren 
laguntza eman didaten guztiak. Eta zer esker hoberik, jende aurrean horien 
guztien izenak azaltzea baino. Aipa ditzadan, bada. 
 
Baina, egia esanda, ez dakit nola hasi. Izan ere, pertsona askok lagundu 
didate, eta beldur naiz behar baino izen gehiago aipatu gabe utziko ote ditudan. 
Ziurrenik, lagundu didaten guztiak hemen agertuko ez badira ere, agertu zein 
agertu ez, guztiek eskuzabal jokatu dute nirekin; bihotz-bihotzez eskertu nahi 
ditut. Eta aipatu gabe utz ditzakedanek jakin bezate benetan eskertzen 
ditudala. 
 
Aipatuko ditudan izenen zerrenda luzea nonbaitetik hasi behar eta, lehenik eta 
behin tesiaren prestaketan zuzen-zuzen lagundu didaten bi irakasleak aipatu 
nahi ditut, bereziki. Batetik Jazinto Iturbe, tesiaren zuzendaria: berak eta biok 
ondo dakigu zenbat ordu eta neke eskaini dizkidan, beti ere entzuteko eta 
laguntzeko prest, eta mota guztietako ohar onuragarriak eginez. Bestetik Juan 
Maria Agirregabiria, tesirako prozesuan izan dudan irakasle tutorea: benetan 
lagunduz, erraztu egin dit lana, eta ohar baliotsuak egin dizkit, azken 
emaitzaren mesedetan etorri direnak. Eskerrik beroenak biei. 
 
Fakultate barruan hainbat eta hainbat irakasle aipatu behar nituzke. Horien 
artean, tesiaren lehen zirriborroa aztertzeaz gain tesia bera alde askotatik 
hobetzeko balio izan didaten ohar, iruzkin eta gomendio asko egin 
dizkidatelako, bereziki eskertu nahi ditut honako hauek: Kepa Altonaga, Javier 
Duoandikoetxea, Julio Garcia, Juan Carlos Odriozola eta Igone Zabala. Zinez 
esan dezaket, zorte handia izan dudala horien guztien aholkuak entzutean, 
horietatik hainbeste hobekuntza sartu ahal izan baititut hasieran prestaturiko 
testuan. Eskerrik asko eta asko, bihotzez. 
 
Nik ondo ezagutzen ez ditudan hizkuntzei buruzko hainbat argibide eta ohar 
interesgarri eskuratu eta azaldu dizkidaten irakasleak ere eskertu nahi ditut: 
Maria Jesus Esteban, frantsesari buruzko hainbat esamolde argitu dizkidana, 
Martin Rivas eta Abderrahim Guelylah, arabierari buruzko ohar baliotsuak egin 
eta materialak eskuratu dizkidatenak, Alex Feinstein, hebreerari eta errusierari 
buruz duen jakituriaz lagundu didana, Angel Lopez Echarri, japonierari buruzko 
informazioaz hornitu nauena, eta Fernando Plazaola, suomieraren arazoei 
buruzko hainbat ideia azaldu dizkidana. Mila eta mila esker guztiei. 
 
Tesiari buruzko informazioa lortzen eta ordenamendua bideratzen lagundu 
didan Jose Ramon Etxebarria ere eskertu nahi dut. Hainbat aldetatik argitu 
dizkit hirurogeita hamarreko hamarkadan ikur eta zeinu bidezko adierazpenen 
irakurbideari buruz izandako eztabaiden funtsa, urte haietako oinarrizko lanei 
buruzko informazioa eskuratuz. Halaber, aurrera egiteko adore-hitzak izan ditu 
beti nireganako. Eskerrik asko. 
 
 



 
  

 
 

 
 
Eskertu beharreko pertsonen zerrenda askoz gehiago luzatu beharko nuke, 
noski. Klara Galdosek Saioka saileko matematika-liburuak eskuratu eta hainbat 
azalpen eman zizkidan. Jexuxmari Zalakainek Luis Egiari buruzko informazioa 
eskuratu zidan eta Miel Loinazek Euskalterm datu-baseari buruzko hainbat 
xehetasun. Bestetik, ezin utz ditzaket aipatu gabe Miren Azkarate, Alberto 
Chamorro, Anibal Hernandez, Luis Leon, Pep Llombart eta Manuel Tello; horiek 
guztiek beti izan dituzte nireganako adore-hitz eskergarriak eta, gainera, mota 
bateko edo besteko laguntzak eman dizkidate. Eskerrik anitz guztiei. 
 
Azken tokian aipatzeko, baina ez horregatik azkenak izateko, etxean nik 
bakarrik dakidan moduan aurrera egiten egunero lagundu didatenak utzi ditut. 
Eskerrik bihotzekoenak zuei. 
 
 

Martxel Ensunza 
Bilbon, 2001.eko ekainaren 21ean 
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Esker onez

Bihotzez eskertu nahi ditut lan hau prestatzen era batean edo bestean beren laguntza

eman didaten guztiak . Eta zer esker hoberik, jende aurrean horien guztien izenak

azaltzea baino . Aipa ditzadan, bada .

Baina, egia esanda, ez dakit nola hasi . Izan ere, pertsona askok lagundu didate, eta
beldur naiz behar baino izen gehiago aipatu gabe utziko ote ditudan . Ziurrenik, lagundu

didaten guztiak hemen agertuko ez badira ere, agertu zein agertu ez, guztiek eskuzabal

jokatu dute nirekin ; bihotz-bihotzez eskertu nahi ditut . Eta aipatu gabe utz

ditzakedanek j akin bezate benetan eskertzen ditudala .

Aipatuko ditudan izenen zerrenda luzea nonbaitetik hasi behar eta, lehenik eta behin
tesiaren prestaketan zuzen-zuzen lagundu didaten bi irakasleak aipatu nahi ditut,

bereziki . Batetik Jazinto Iturbe, tesiaren zuzendaria : berak eta biok ondo dakigu zenbat

ordu eta neke eskaini dizkidan, beti ere entzuteko eta laguntzeko prest, eta mota

guztietako ohar onuragarriak eginez . Bestetik Juan Maria Agirregabiria, tesirako

prozesuan izan dudan irakasle tutorea : benetan lagunduz, erraztu egin dit lana, eta ohar

baliotsuak egin dizkit, azken emaitzaren mesedetan etorri direnak . Eskerrik beroenak

biei .

Fakultate barruan hainbat eta hainbat irakasle aipatu behar nituzke . Horien artean,

tesiaren lehen zirriborroa aztertzeaz gain tesia bera alde askotatik hobetzeko balio izan
didaten ohar, iruzkin eta gomendio asko egin dizkidatelako, bereziki eskertu nahi ditut

honako hauek: Kepa Altonaga, Javier Duoandikoetxea, Julio García, Juan Carlos

Odriozola eta Igone Zabala. Zinez esan dezaket, zorte handia izan dudala horien guztien
aholkuak entzutean, horietatik hainbeste hobekuntza sartu ahal izan baititut hasieran

prestaturiko testuan . Eskerrik asko eta asko, bihotzez .

Nik ondo ezagutzen ez ditudan hizkuntzei buruzko hainbat argibide eta ohar
interesgarri eskuratu eta azaldu dizkidaten irakasleak ere eskertu nahi ditut : Maria Jesus

Esteban, frantsesari buruzko hainbat esamolde argitu dizkidana, Martin Rivas eta

Abderrahim Guelylah, arabierari buruzko ohar baliotsuak egin eta materialak eskuratu
dizkidatenak, Alex Feinstein, hebreerari eta errusierari buruz duen jakituriaz lagundu



N

	

ESKER ONEZ

didana, Angel López Echarri, japonierari buruzko informazioaz hornitu nauena, eta
Fernando Plazaola, suomieraren arazoei buruzko hainbat ideia azaldu dizkidana . Mila

eta mila esker guztiei .

Tesiari buruzko informazioa lortzen eta ordenamendua bideratzen lagundu didan Jose

Ramon Etxebarria ere eskertu nahi dut . Hainbat aldetatik argitu dizkit hirurogeita

hamarreko hamarkadan ikur eta zeinu bidezko adierazpenen irakurbideari buruz
izandako eztabaiden funtsa, urte haietako oinarrizko lanei buruzko informazioa
eskuratuz. Halaber, aurrera egiteko adore-hitzak izan ditu beti nireganako . Eskerrik asko .

Eskertu beharreko pertsonen zerrenda askoz gehiago luzatu beharko nuke, noski .

Klara Galdosek Saioka saileko matematika-liburuak eskuratu eta hainbat azalpen eman
zizkidan. Jexuxmari Zalakainek Luis Egiari buruzko informazioa eskuratu zidan eta Miel
Loinazek Euskalterm datu-baseari buruzko hainbat xehetasun . Bestetik, ezin utz

ditzaket aipatu gabe Miren Azkarate, Alberto Chamorro, Aníbal Hernández, Luis León,

Pep Llombart eta Manuel Tello ; horiek guztiek beti izan dituzte nireganako adore-hitz
eskergarriak eta, gainera, mota bateko edo besteko laguntzak eman dizkidate . Eskerrik

anitz guztiei .

Azken tokian aipatzeko, baina ez horregatik azkenak izateko, etxean nik bakarrik
dakidan moduan aurrera egiten egunero lagundu didatenak utzi ditut . Eskerrik

bihotzekoenak zuei .

Bilbon, 2001 eko ekainaren 2 l can
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SARRERA OROKORRA





Sarrera orokorra

Geure hizkuntzaren erabilerari dagokionez, berandu samar iritsi gara euskaldunok
irakaskuntzaren eta ikerkuntzaren arloetara -gure inguruko hizkuntza ofizialetako
hiztunek baino beranduago, behintzat-, eta, horren ondorioz, pauso hori ematen hasi
garenean, inguruko hizkuntzetan gaindituta eta ebatzita zeuzkaten zenbait arazo
praktikorekin egin dugu topo . Txosten honetan euskararen erabilera berezi jakin batean
arituko gara, eta, haren barruan, nazioarteko arauek beharturik hizkuntzaren arau
naturaletatik kanpo eratzen diren laburtzapen-adierazpide batzuen irakurketaz bereziki :
ikur eta zeinu bidezko adierazpen matematikoen irakurbideaz arituko gara, zehazkiago
esateko. Hain zuzen, laburtzapen horiek zenbait eragozpen sortzen dizkigute, eta horiek
gainditzeko saioan, hainbat mailatako hausnarketak egiteko eta proposamen-sorta bat
eskaintzeko aukera izan dugu.

Esan bezala, txostenean landutako gaiari dagokionez, ikur eta zeinu bidezko
adierazpen fisiko-matematikoen erabileran aurkitutako oztopoen aurrean, nahitaezkoa
gertatu zaigu, arazo horiek gainditzeko irtenbideak lantzea eta saiatzea . Horrela, geure
ikasketei -sarri beste hizkuntzetan eginak- esker ezagun genituen inguruko
ereduetatik abiatuz, arazo horiek ebazten eta euskararako konponbide egokiak aurkitzen
saiatu gara, agertu ahala erantzunak eskura izateko gogo biziz, presaka sarritan . Izan ere,
inguruko hizkuntzetan iraganeko garaietan ibilitako bidea guk geuk azken urteotan egin
beharra izan dugu, askoz ere denbora laburragoan, gainera .

Nolanahi den, ez gara gu izan bide hori jorratzen ibilitako lehenak . Euskara bera
irakaskuntzarako hizkuntza modura erabiltzen hasi zenetik -nola edo hala esateko,
XX. mendearen hasieratik-, hainbat ahalegin egin dira bai hiztegi tekniko-zientifikoaren
eta bai arlo horretako esamoldeen normalizaziorako bidean, funtsezkoa izan baita
irakasleen eta erabiltzaileen artean nolabaiteko akordio edo hitzarmenak egitea, benetako
irakaskuntza arautu normalizatua lortu ahal izateko . Zer esanik ez, guztiz komenigarria
da gure aurrekoek eginiko ahaleginetatik abiatzea, bidean izan dituzten oztopoak zein
diren jakiteko, eta horien konponbiderako erabili dituzten ebazpideak kontuan hartzeko .
Bereziki, euskara tekniko-zientifikoaren arloan badira zenbait lan eta ahalegin
interesgarri oso kontuan hartzekoak ; horietan oinarritu gara, noski .
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Hortaz, ikerketa honetan abiatu ginenean, buru-belarri saiatu ginen euskaraz eginiko
lanen erreferentzien bila, eta, gure harridurarako, uste baino saio gehiago zeudela ikusi
genuen; eta horietako esperientzia biltzea eta horretan oinarriturik arautze eta
bateratzerako ahalegina egitea merezi zuela pentsatu izan genuen .

Hasieratik bertatik, gaia zehazten ibili behar izan genuen, guri ez dagozkigun arloetan
aritzeko arriskua ikusi baikenuen, zeren, euskararen premiak hain zabalak izanik,
hizkuntzalaritzaren mugetatik hurbil abiatu beharra genuela ikusi baikenuen, gure
funtsezko helburuak (ohiko) hizkuntzalaritzari ez bazegozkion ere . Izan ere, ez da gure
helburua izan hizkuntzak esparru honetan izan ditzakeen ezaugarrien deskribapen bat
egitea, ezta, are gutxiago, hizkuntzalaritza teorikoak honelako esparrutik eskain
ditzakeen ondorioen bila aritzea ere. Behar-beharrezkoa gertatzen zaigunean soilik
erabiliko ditugu hizkuntzalaritzako terminologia eta hastapenezko metodologia,
matematikan -eta fisikan- erabiltzen den nazioarteko ikur eta zeinu bidezko
adierazpenek euskararen baitan izan dezaketen txertaketa finkatzea eta normalizatzea
baita gure egiazko xedea . Xede hori erabiltzaile gisa hartu dugu ikusmiran, baina bestetik,
lan handia egiteko duen esparru bat profesional-mota berri baten lan gisa aldarrikatu nahi
dugu hemengo honetan.

Laburbilduz, erabat praktikoak diren helburuak ditugu, hizkuntzalaritza zein
matematika eta fisikako ezagumendu gutxienekoak erabiliko baditugu ere . Hau da,
erabiltzaileei arazoen konponbiderako proposamenak eginez, erabiltzaile guztiek era
bateratu, batu eta arautuan erabil ditzaketelakoan, alegia, erabiltzaileen arteko
arautzearen bidez fisika eta matematikaren arloan ere batasuna lortzeko asmoz . Zer
esanik ez, batasun hori jakintza-arlo berezitu horretan dihardutenei proposatzen zaie,
jakinaren gainean egonik erabilera berezitu batez ari garela .

Gauza ezaguna denez, hizkuntza guztietan bezala, euskarari dagokionez ere, badugu
batetik erabilera orokor bat, hiztun guztien kasuan antzekoa dena eta guztientzat balio
duena, eta badira, bestetik, zenbait erabilera berezitu, jakintza-arlo berezituetan
baliatzen direnak, nahiz eta tarteka baino agertzen ez diren erabilera orokorraren barnean
sarturik. "Ikur eta zeinu bidezko adierazpen fisiko-matematikoak" erabilera berezituan
sartu ditugu, baina hori dela eta, zenbait zehaztasun egiteko beharrean gaude . Izan ere,
nabarmendu beharrekoa da, batetik hizkuntzaren erabilera orokorra dugula eta bestetik
erabilera berezituak; baina azken hauen artean, batzuek nazioarteko arauen eta arau
naturalen arteko elkarrekintzaren ondorio izan ditugu .
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Helburu guztiz praktikoak izan ditugu, beraz, erabiltzaileei begirakoak eta horien

eguneroko lana kontuan izanik . Begi-bistakoa da adierazpide hauek matematika eta

fisikaren oinarri-oinarrian daudela eta espezialitate horien maila gehienetan edo, neurri
batean, guztietan erabiltzekoak direla. Guk geuk, batez ere, maila guztietako irakasleak

izan ditugu gogoan ; baina baita irakasle izateko prestatzen ari diren ikasleak eta
ikerkuntzan diharduten ikertzaileak ere, beti ere pentsatuz, horietako askok etengabe
"birziklatu" beharra dutela, euskarari dagokionez . Horrexegatik, proposamen moduko

arauak emateaz gain, kontsultarako elementuak ere sortu nahi izan ditugu : hortik azaldu

zaigu ikurren, zeinuen eta horien bidezko adierazpenen katalogoaren premia, eta
horrexegatik aurkeztu ditugu esamolde eta irakurbideak zerrendetan, erabiltzaileek erraz

bila eta erabil ditzaten .

Beraz, argi esan behar dugu hasieratik, txosten honetan aurkeztu dugun hau ez dela
hizkuntzalaritza-arloko tesia, diziplina modura izen bereziaz existitzen ez den eta ia-ia

izena jartzen ere ez dakidan jakintza-arlo batekoa baizik . Izen trinko eta zehatzaren

faltan, "zientziaren eremu berezituetan ikur eta zeinu bidezko adierazpenak arautzeko
eta normalizatzeko arloa" edo horrelako zerbait landu nahi izan dugula adierazi nahi

dugu, bereziki fisikan eta matematikan eguneroko jardunean ageri diren arazo praktikoen

arautzearen inguruan arituz . Horregatik egoki iritzi izan diogu txosten hau Ingeniaritza

Sailean aurkezteari, izan ere ingeniariak aitzindariak izan baitira teknologia-arloko arauak

ezartzen : hor ditugu, esaterako, DIN (Deutsche Industrie Normen) edo ISO

(International Standards Organization) siglen izenekin industria eta teknologiaren

zenbait arlotan ezarri eta erabili diren normalizazio- eta bateratze-arauen multzoak,
nazioarteko teknologia-harremanetan izugarrizko eragina izan dutenak, eta praktikan
garapen teknologikorako ezinbesteko abantailak ekarri dituztenak, beti ere erabiltzaileen

mesedetan .

Zer esanik ez, zehazki hizkuntzalaritzakoa ez izateak ez gaitu hizkuntzalariek
sorturiko jakintza alde batera uztera eraman . Oraindik zehazki finkaturik ez dagoen arlo
honetan, beti beharrezkoa -are gehiago, nahitaezkoa- izango dugu hizkuntzalarien
laguntza, beren irizpide eta jakintzaz hornituta eta lagunduta aurreratu beharko baitugu ;

baina, nolanahi ere, gure lana praktikarako eta arauketarako zuzenduta dagoela argi

izanda .

Planteamenduari buruzko ohar horiek egin ondoren, goazen orain txostenaren

laburpena era eskematikoan egitera . Txostenak lau atal nagusi ditu, eta lana osatzeko,
beste bi atal gehiago jarri ditugu, bosgarrenan ondorioak bilduz, eta seigarrenean,
eranskin gisa antolaturik, mota desberdinetako adierazpenen irakurbideetarako
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proposamen zehatzak eginez, katalogo modura aurkezturik. Aipa ditzagun banan-banan
atal horiek guztiak .

Lehenengo atalean atariko gogoetak egin ditugu, arazoaren aurkezpen orokorra eginez .
Horrela, ikuspegi historikotik abiatuz (1 .1 . azpiatala), euskararen eta euskarazko
irakaskuntzaren hasierako unea aztertu dugu, garai hartan azaldu zen problematikari
buruzko gainbegiratua eginez (1 .2 . azpiatala) . Ondoren, hizkuntzaren erabilera orokorra
eta erabilera berezituak izan ditugu aipagai, erabilera berezituen artean arlo tekniko-
zientifikoan erabiltzen den hizkuntzaren erabileraren ezaugarriak aztertuz (1 .3 .
azpiatala) . Hain zuzen, hizkera tekniko-zientifikoan erabiltzen ditugun hitz asko
hizkuntza orokorrekoak direla kontuan hartuz, erabilera bereziturako lexiko-sorkuntzari
dagokionez ere erabilera orokorrerako baliatzen ditugun baliabideak erabiltzen ditugula
ikusi dugu, eta bai baliabide sintaktikoak ere, era berean . Erabilera berezituko eta
erabilera orokorreko osagaien arteko harremana noranzko bietakoa dela ikusi dugu
ondoren, batak bestean ohikoak diren elementuak bereganatzen baititu etengabe . Hala
ere, badira erabilera berezituan soilik agertzen direnak -kasu honetan, hizkera fisiko-
matematikoan ageri diren hitzak eta esamoldeak-, eta horiexek dira hurrengo ataletan
bereziki aztertu ditugunak .

Zernahi gisaz, nahiz eta gure aztergaia euskarari dagokiona izan, gure inguruko
hizkuntzetan harturiko bideak hartu ditugu erreferentzia modura (1 .4 . azpiatala),
horretarako hizkuntza horietan izandako prozesuen aipamena eginez (1 .5 . azpiatala) .
Izan ere, horixe izan da gure abiaburua, horren ostean tesira iritsi aurreko prozesuaren
azalpena egiteko (1 .6 . azpiatala) eta, azkenik, tesiaren helburuak eta metodologia
adierazteko (1 .7 . azpiatala) .

Bigarren atalean ikur eta zeinuen bidezko adierazpen matematikoen hizkera lantzeko
euskaraz egindako saioen azterketa historiko-kritikoa egin dugu. Hasierako pausoak
aztertzean XX. mendearen lehen urteetan kokatu ondoren (2 .1 . azpiatala), gerraurreko
lanen azterketa egitera pasatu gara (2.2 . azpiatala), gero, halabeharrez, gerraosteko jauzia
egin eta ikur eta zeinuen bidezko adierazpenen irakurbiderako lehenengo saio
argitaratuak aztertzera pasatzeko (2.3 .) . Jarraian, Euskara Batuaren bultzadaren ondoko
lehenengo pausoak aztertu ondoren (2.4 .), normalizaziorako bidean 1973-80 bitartean
Euskara Teknikoaren inguruan gauzaturiko eztabaidak eta burutzapen praktikoak izan
ditugu aztergai, Euskaltzaindiaren Zortzi urte arteko Ikastola Hiztegia izeneko
liburuaren finkapen-eragina ere aipatuz 2 .5 . azpiatalean .
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Horren ondoren, euskarari dagokionez emaniko teorizazioren lehen oinarriak aztertu

ditugu, bereziki Elhuyar aldizkarian argitaraturiko lanetatik abiatuz eta berariazko

azterketa eginez K . Santamaria-k eginiko lan aitzindarien kasuan (2.6 . azpiatala) . Hortik

UZEIren inguruko lan bateratzaileaz aritu gara, hiztegi teknikoen prestakuntza eta
baterakuntzarako izan duen garrantzia aztertuz (2 .7 . azpiatala). Eta, amaitzeko, lan

horien guztien baliagarritasunari buruzko zenbait hausnarketa azaldu ditugu 2.8 .

azpiatalean .

Hirugarren atalean formulazio fisiko-matematikorako irakurbideen ikuspegi orokorra

lantzen saiatu gara, horren gainean gogoeta eginez . Horretarako, lehenik eta behin zenbait

termino zehazten ahalegindu gara, batez ere "adierazpen sinbolikoa" edo "ikur eta zeinu

bidezko adierazpena" izendapenaz adierazi nahi dugun kontzeptua zehaztu nahian (3 .1 .

azpiatala) . Zer esanik ez, ikur eta zeinu hitzen esanahia zehazteko ahalegina ere egin

dugu, tesi-lan honetan zertaz ari garen ondo argitu ahal izateko . Mota horretako

sinboloen bidezko adierazpenek zientzian eta teknologian duten garrantziaz jabetzeko
zenbait ohar eta adibide azaldu ondoren (3.2 . eta 3 .3 . azpiatalak), horiek guztiak ahoz

eta hitzez adierazteko beharraren berri eman dugu (3 .4 .) ondoren sinbologia ahoz

adierazteko behar diren elementuak eta tresnak -lexikoa eta berbaldi-mota- aztertuz

(3 .5 . azpiatala) .

Hurrengo pausoan gure inguruko hizkuntzen jokabidea aztertu dugu, bereziki ingeles,
frantses eta gaztelaniaren ereduak ikusiz (3 .6 . azpiatala). Horren ostean, hain ingurukoak

ez ditugun zenbait hizkuntzatan baliatzen duten jokabidea aztertu dugu -hebreera,
errusiera, arabiera, japoniera, txinera eta suomieraren kasuak aipatuz-, horrelakoetan
agertzen diren arazo bereziak adieraziz (3 .7 . azpiatala). Kanporako begiradaren ondoren,

euskararen arlora zuzendu dugu azterketa, euskaraz ere eremu hori landu beharra

baitago. Horrela, 3 .8 . azpiatalean zer hizkuntza-mota erabili behar dugun aztertu dugu,

"hizkuntza teknikoa" deritzon hori hizkuntza orokorraren partea ote den eztabaidatuz .

Azkenik, erabili beharreko hizkuntza-motari buruzko gogoeta batzuk egin ditugu,
terminologia eta berbaldi-mota egokien beharra aztertuz .

Laugarren atalean ikur eta zeinu bidezko adierazpenen irakurbiderako proposamenak

aurkeztu ditugu. Gure aurrekoek hasitako bidetiz abiatuz, eta bide propioa bilatu

beharraren premia azpimarratu ondoren (4.1 . azpiatala), hizkera tekniko-zientifikoaren

maila desberdinak aztertu ditugu (4.2 .), segidan 4.3 . azpiatalean proposamen egokiaren

oinarrizko ezaugarriak finkatzeko . Azkenik, 4 .4 . azpiatalean, geure proposamenaren
muina azaldu dugu, idazkerarekiko "linealtasunaren" inguruan abiatuz, eta hiru arau

orokor emanez : lehena, sinboloen izendapenari buruzkoa; bigarrena, egituradun
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sinboloen izendapen eta irakurbideari buruzkoa; eta hirugarrena, sinbolo-kateen

irakurbideari buruzkoa. Arauen ostean, erabaki beharreko zenbait puntu azaldu ditugu,
horiei buruzko behin-behineko proposamenak eginez.

Bosgarren atalean geure ikerketa-lanean ateratako ondorioak bildu ditugu era

eskematikoan .

Seigarren atala, izatez, laugarren atalean proposaturiko arauen burutzapen praktikoa
da, erabiltzaileei begirakoa, eranskin modura prestatua, eta zalantzak argitzeko baliagarri
izan daitekeen katalogo-eran aurkeztua. Lau azpiataletan banaturik dago .

Lehenengo azpiatalean (6.1 .) magnitude fisikoen unitateen adierazpen sinbolikoak eta

horien irakurbidea aztertu ditugu . Nazioarteko arauen berri eman dugu idazkerari

dagokionez, lehenik sistema hamartarreko balio anizkoitzak eta balio zatitzaileak
adierazteko aurrizkiak azalduz (6.1 .1 .), ondoren magnitude fisikoen eta horien unitateen

izenak eta ikurrak adieraziz (6 .1 .2 .) eta azkenik, magnitude fisikoen unitateen

irakurbidea euskararen kasurako aztertuz (6.1 .3 .) . Azken azpiatal honetan, unitate-mota

desberdinen sailkapena ere egin dugu, kasuan kasuko problematika aztertuz .

Bigarren azpiatalean (6.2 .) ikur eta zeinu bidezko adierazpen matematiko eta fisikoen

katalogoa aurkeztu dugu, horretarako lehenik eta behin matematika-arlo desberdinetako
ikur eta zeinuen izenak zerrendaturik aurkeztuz (6.2 .1 .), horren ostean, bai matematikan

eta bai fisikan ikur eta zeinu horiek konbinatuz eratzen diren adierazpen konplexuen
irakurbidera pasatzeko, eredu anitz aurkeztuz (6 .2.2 .) . Aurreko zerrendak osatzeko,

hirugarren azpiatalean (6 .3 .) oinarrizko eragiketa matematikoen hitzezko adierazpidea
aurkeztu dugu, eta laugarrenean (6 .4 .) polinomioen arteko oinarrizko eragiketa

matematikoen kasua aipatu dugu .

Bukatzeko, zazpigarren atalean, lana prestatzeko erabilitako bibliografia aurkeztu
dugu.
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1 . Atarikoa

Beste ezertan abiatu aurretik, tesi honetan landuko dugun gaia zehaztu behar dugu,

analisia zentratzeko eta kontzeptuen sakabanaketa ekiditeko asmoz . Izan ere, definizio-
eremu hori ondo mugatu ezean, gaia ia mugagabe zabal daiteke, eta konturatu gabe gauza
gehiegi ukitu eta gutxiegi sakontzeko arriskua dugu .

Labur esanda, adierazpide matematiko mintzatuez arituko gara . Zehatzago esateko,
formulazio edo sinbologia matematikoaz idatziriko adierazpenak irakurtzean erabili
beharreko esaera eta esamoldeei buruzko azterketa sistematikoa egin nahi dugu,
ondorio modura eta logika baten barruan irakurbiderako proposamen argi eta

erabilgarriak egiteko . Aipaturiko esamolde horiek, adierazpenak irakurtzean normalean
erabiltzen direnak dira, norberak testuak irakurtzen diharduenean edo mota desberdineko
entzuleen aurrean -entzuleak eskola/ikastolako, institutuko edo unibertsitateko
ikasleak izan zein guztiz espezializaturiko gai tekniko bati buruzko kongresukideak
izan, berdin dio- formula horien azalpena arbelean egitean edo ordenagailu bidezko
aurkezpenean egitean erabiltzen direnak . Izan ere, formula horiek hizkuntza
naturaletatik kanpoko sintaxi berezia dute, formulazioari dagokionez -idazkerari
dagokionez- ia unibertsala dena, alegia, mundu osoan zehar berdin erabiltzeko araututa
dagoena, arau sistematikoen bidez -inplizituak edo esplizituak- . Era horretan,
metalengoaia moduko bat sortu da zientziak garatu ahala, eta hobeto esateko, zientzien
irakaskuntza garatu ahala, formulen mailan esperantoaren asmoa betetzen duena ; baina
gero, nazioarteko lengoaia horri beharrezkoa duen hizkuntza natural jakin baten euskarri
fonikoa ematen zaionean, hizkuntza bakoitzean soluziobide desberdinak gauzatzen dira .
Hain zuzen ere, une horretan sortzen dira arazoak, arazo praktikoak alegia, idatzitakoa
hizkuntza arrunta erabiliz adierazi nahi denean hain justu . Arazo horien konponbidea
bideratzeko asmoz saiatu gara lan honetan .

1.1 . Ikuspegi historiko laburra

Arazo praktikoa haurrak eskolaratzean agertzen da bere osotasunean lehen aldiz . Izan
ere, eskola oinarrizko hezkuntza eskaintzeko eraikita dago, eta, hizkera berezi hori
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oinarrizko hezkuntzaren parte denez, eskola da hizkera hori gizartean txertatzeko tokia
eta unea, haurrak oraindik zerbait "natural" moduan bereganatzen ari diren unean .

Herritar guztientzako eskola eta herritar guztiak oinarrizko hezkuntzan abiatu
beharra, ez da betidanikoa izan, ordea. Antzinako garaietan nahiko mugatuak

-gizartearen elite batenak esan dezakegu- ziren kontzeptu horiek, eta gainera,
zientzialarien artean gai zientifikoak lantzeko erabiltzen zen hizkuntza, ez zen
normalean inguruko gizartean erabiltzen zen hizkuntza landugabea' . Zenbait kasutan

aurkikuntzei buruzko informazioa nahiko modu eta hizkera kriptikoan gordetzen zen
berariaz, talde oso itxietatik aparteko jendeak hura lortzeko aukerarik izan ez zezan
(alkimisten lengoaia kriptikoa, adibidez) . Horrekin esan nahi dugu ezen, agian, garai
haietan pentsatu ere ez zela egiten inongo herritan, orain euskarari dagokionez hemen

plazaratzen ari garen arazoa . Datu zehatzik ez badugu ere, irakaskuntza eta eskolak
herritar guztientzat zabaltzeko ahalegina bideratzean, problema hauek poliki-poliki
agertu zirelako susmoa dugu, eta, agertu bezala, irtenbideak proposatzen eta sortzen

joango zirelakoan gaude. Baina hori oinarrizko hezkuntza antolatzeko borondatea eta
kudeatzeko ahalmena zuten estatu-nazioek baino ezin egin ahal izan zuten, horiek izan
baitziren hizkuntza ofizialean irakaskuntza ofiziala derrigorrean inposatzeko gai izan

ziren bakarrak.

Gure inguruan ditugun -eta barnean hartzen gaituzten- estatu-nazioei dagokienez,
eskolaratze-prozesu orokorra Frantziar Estatuan abiatu zela esan dezakegu, batez ere

XVIII . mendearen bukaerako Frantziar Iraultzaren bultzadaz Biltzar Legegileak eginiko
legeen eraginez, eta geroago Napoleon-ekin jarraipena izan zuen unibertsitate-ereduaren
zabalkundearekin. Prozesu horren oihartzuntzat har daiteke, geroago Espainiar Estatuan
bultzatutako hezkuntza-sistema nazionalaren sorrera, XIX . mendearen hasieran Cadiz-
ko Gorteetako Konstituzioaren eraginetik hasi eta mende bereko erdialdean Moyano
Legeak emaniko legearekin gauzatu zena2 . Horrela, bada, gu barnean hartzen gaituzten bi
estatuetan XIX. mendean zehar gauzatu bide zen orain aipatzen dugun arazoaren
konponbidea -bertako hizkuntza ofizialei zegokienez-, batez ere Irakasle-Eskola

1 Ez dugu daturik horretaz, baina uste izatekoa denez, antzinako jakintsuak (edo
"zientzialariak") elkarrekin mintzatuko ziren, nonbait, eta nola edo hala ikur eta zeinuz
idatzitako adierazpenak edo "formulak" ahoz ere esango zituzten . Bestetik, jakintsu
haiek hizkera landua izango zutelakoan gaude, berariaz ari baitziren jakintza-lanak
prestatzen .

2 Zabaleta, I . (2000) : Hezkuntza-sistema espainiarraren sorrera, UEU, Bilbo. Liburu
honetan hainbat erreferentzia bibliografiko daude prozesu horri buruz .
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Normalen -"normak" edo arauak bideratzen zituztenak, alegia- sortze eta

garatzearekin batera 3 .

Esan behar da, bestalde, hezkuntza-sistema horien barnean garrantzi handia izan
zuela neurrien eta aritmetikaren batasunak, besteren artean arrazoi ekonomikoak tartean
zirela, merkatu-batasuna bultzatu behar baitzen estatu bakoitzaren barnean.

"Hezkuntza-sistema espainiarraren sorrera" izenburuko liburuan honelaxe mintzo zaigu
Zabaleta irakaslea :

Garbi asko ikus daiteke, ikasgai batzuen irakaskuntza gizartearen modernizazio-
prozesuarekin -edo prozesu honi aurre egin ahal izatearekin- bat zetorrela . Estatu
espainiarreko kapitalismoaren garapenaren testuinguruan irakurri behar den errealitatea dugu
hori, kontuan hartu behar baita merkatu nazionala eraikitzen ari zela, burgesia finkatuz
zihoala, populazioaren parte handia proletarizatzen ari zela, etab .; hori guztia erregimen
kapitalistaren ezarpenaren -bere kili-koloka eta muga guztiekin- barruan kokatu behar
da. Alde horretatik Estatu-Nazioaren garrantziaz jabetzeko, esate baterako, neurri-, pisu-
eta diru-sistema legalari eman zitzaion lehentasuna ; merkatu nazionala eraiki nahiak
ekarritako eskaerari erantzun zion arlo horretako batasun-beharrak, eta arazoari soilik
Estatu-nazioaren markoan kokaturiko irakaskuntza uniformatuak eman ahal zion erantzun
egokia .

Estatuak oso seriotzat hartu zuen gaia dugu hori; dagoeneko 1849an "sistema métrico"
delakoaren derrigortasuna ezarri zuen eta hiru urteko epea eman zuen gobernuak
sistema indarrean jar zedin, erabaki hori betetzen ez zuten zentroak ixteko mehatxuak
eginez. Gainera, Moyano legeaz geroztik, indar handiagoa izango zuten neurriak hartu
zituen gobernuak ; adibide bat aipatzearren, 1892ko legeak garbi azaldu zuen zein zen
Estatuaren helburua : sistema metriko hamartarra eta honen nomenklaturaren
erabilpen nahitaezkoa inposatzea Estatu, Probintzia edota Udaletako dependentzia
guztietan, arlo zibil, militar, judizial zein eklesiastikoan, baita kontratu publiko eta
pribatuetan ere . Nola ez, ordutik aurrera sistemaren irakaskuntza derrigorrezkoa
izango zen oinarrizko irakaskuntzako eskola guztietan 4 .

Jokamolde horrek herritarren hezkuntza orokorraren barnean aritmetikako eta
matematikako beste zenbait kontzeptu sartzea bultzatu zuen.

Nolanahi den, hezkuntza orokorrera pasatu aurretik, goitik behera ere uniformizatu
behar zen terminologia eta lehen aipatutako sistema metriko bera . Ez da harritzekoa,
beraz, unibertsitateko irakasleek prozesu horretan parte hartu izana, oinarrizko gaiei
buruzko testuen prestakuntzan ere zuzenki aritzea . Adibide modura Madrilgo

Unibertsitateko matematika-katedraduna zen Juan Cortazar-en lana aipa dezakegu, bere

Tratado de Aritmética liburuan sistema metrikoaren aurkezpen eta azalpena egitean
eragina izan baitzuen ondoko urteetan . Bertan ikus daitekeenez, artean ez zegoen gaur
eguneko nazioarteko batasunik, baina berak argi zeukan Frantziatik zetorren sistemaren

3 Frantzian eskolagintza berriaren oinarriak ezarri eta inposatzeko erabili ziren lege
nagusiak hauexek izan ziren : Guizot (1833), Falloux (1859) eta Ferry (1879-82) legeak .
Espainian hezkuntza-sistema inposatzeko erabili zen lege nagusia Moyano legea izan
zen, 1857koa .

4 Zabaleta, I . (2000), op.cit ., 78-79 . orr. (letra lodiak guk jarritakoak dira)
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abantailez baliatzearen komenientzia . Aipamena luze samarra den arren, uste dut
interesgarria gerta dakigukeela, normalizazio-prozesuaren hasierako pausoez jabetzeko .

Sistema métrico

El sistema de pesos y medidas adoptado en Francia desde principios de este siglo es el
siguiente .

El metro, diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano que pasa por París, es la
unidad fundamental de este sistema, y por eso se le ha dado el nombre de sistema métrico .
Tambien se llama sistema decimal, porque las unidades de una misma naturaleza son 10,
100, 1000 ó 10000 veces mayores ó menores que la unidad principal, ó unidad que da el
nombre á las demás .

Para expresar estas unidades mayores y menores que la principal de cada clase, se
anteponen á esta unidad principal las palabras griegas y latinas

deca, hecto, kilo, myria; deci, centi, milli,

que significan respectivamente

diez, ciento, mŕl, diez mil ; décimo, centésimo, milésimo .

Unidades de longitud

Metro, decametro, hectometro, kilometro, myriametro, decimetro, centímetro,
millimetro .

( . . .)

Unidades de peso

Gramma, que es el peso en el vacío de un centímetro cúbico de agua destilada, á la
temperatura de 4° del termómetro centígrado ; decagramma, hectogramma, kilogramma ;
decigramma, centigramma, milligramma . 5

XIX. mendearen erdialdeko testu honetan argi ikus daiteke gaztelaniaz ere
normalizazio eta batasunerako lehen pausoak ematen ari zirela . Gaurko gaztelania
arautuarekiko alde txiki batzuk antzeman daitezke, hala nola azentuazioen arteko
desberdintasunak : decametro, hectometro, kilometro . . . gaur egungo decámetro,
hectómetro, kilómetro . . . hitzen ordez ; myria aurrizkia ; gramma forma; etab .

Unibertsitateko irakasleak eginiko testuan arautzearen abantailak azpimarratu ziren .
Azalpen horietan oinarriturik, ondoren eskoletan eman behar ziren pauso praktikoak ;
eta, horrela, eskolarako eta eskolatik bertatik sortu behar izan ziren adierazpen
matematikoen irakurbideak, gero, batasuna lortzeko asmoz, testuliburu uniformizatuen
bidez lurralde osora zabaldu zirenak, horretan eskolaren hizkuntza-batasunak garrantzi

5 Cortázar, J . (1846): Tratado de Aritmética, Imprenta y Fundición de D . E. Aguado,
Madrid, 196-197 . orr . Letra etzanak eta azentuei dagozkien "tiletak" edo tildeak
jatorrizko testuan datozen bezala idatzi ditugu .
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handia izan zuela ahantzi gabe . Zer esanik ez, batasun linguistiko hori hizkuntza
ofizialaren nahitaezkotasunean oinarrituta zegoenez, hizkuntza bakarra inposatu zen
-tokian tokiko bestelako hizkuntzak baztertuz-, garai hartako txosten ofizial batean
irakur daitekeenez :

Debe ser una doctrina en nuestras escuelas, y unos los métodos de su enseñanza, á que es
consiguiente que sea tambien una la lengua en que se enseñe, y que esta sea la lengua
castellana6 .

Beraz, arazoak noizbait agertu izan dira, formuletako ikur eta zeinu bidezko

adierazpen horiek gizartean -eskolan hain zuzen- landu nahi izan dituzten

hizkuntzetan, munduko toki guztietan . Kontua da, inguruko estatuetan estatus ofiziala
duten hizkuntza ofizialek -gaztelaniak, frantsesak, ingelesak, alemanak . . .- iraganeko

denboretan gainditu zutela neurri handi batean arazo hori, eta gaur egun ia arazorik ez
dutela -teknologia-eremu berrietan salbu-, lehendik nolabaiteko tradizioa baitute
irakaskuntzaren munduan, estatuko irakaskuntza-sisteman erabat arauturik baitute beren
hizkuntza "nazionala" ; horregatik, gaur egunean horrelako hizkuntzetan gauzatzen den
irakaskuntzan diharduten ikasle-irakasleek normaltzat hartzen dute adierazpen
matematikoak ahoz esateko erabiltzen den hizkera berezi hori, betidanikoa eta naturala
bailitzen, berezkoa alegia, galdua baitute oroimen historikoa, eta ez baitira konturatzen
prozesu hori berek ere gainditu behar izan dutela, aspaldi ez dela7 .

Bestelakoa da, estatus eta onarpen ofizialik ez duten hizkuntza gutxituen kasua,
batzuetan eskola-historiarik ez baitute, eta horietako batzuek orain pairatu behar baitute
prozesu hori, azken batean hizkuntzaren modernizazio-prozesua baino ez dena . Hain

zuzen ere, horixe da gure kasua, euskarari dagokiona. Gure ustez, euskararen kasuan
arazo hori planteatu ere ez zen egin, harik eta euskarazko irakaskuntza serioski

planteatzen hasi zen arte; hots, harik eta irakaskuntza-prozesuan bai komunikaziorako
hizkuntza modura eta bai irakasteko hizkuntza modura ere euskara erabili nahi zela eta
euskara erabili behar zela serioski -eta politikoki- planteatzen hasi zen arte . Orduan

azaldu ziren problemak eta arazoak, noski, arlo horretako aitzindariek landugabeko
tresna baitzeukaten eskuetan ; eta orduan hasi ziren mota desberdinetako saioak eta
ahaleginak gauzatzen, proposamenak plazaratzen eta eztabaidatzen eta irtenbideak
bilatzen eta aurkitzen. Hain zuzen ere, arazo horien konponbiderako proposamenen

6 Zabaleta, I . (2000), op . cit ., 43 . or. Izatez, liburu horretan ageri den aipamen baten parte
bat da. Jatorrizko testua ondoko txostenean dago : Informe de la junta creada por la
Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de
instrucción Pública . Ikus Zabaletaren liburuko bibliografia .

7 Hala ere, edozein hizkuntza ezagutzen duen edozein hiztunek badaki hizkuntza berezi
horretako arauak gainontzeko hizkuntza-arauak ez bezalakoak direla .
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azterketa egin nahi dugu tesi honetan, aldi berean gure inguruko hizkuntza
normalizatuetan harturiko bideak aztertuz, eta historian zehar gure artean euskararako
egin diren saio desberdinak arakatuz eta proposamen zehatzak eginez .

Nolanahi dela, aldez aurretik argi izan behar da hizkuntza guztietan ez dela arazoa

planteatu. Gehiago oraindik, oker handirik egiteko beldurrik gabe, arazoa oso
oraintsukoa dela esan dezakegu, eta gure inguruan gehienbat XIX. mendean bideratu
zela, irakaskuntza-sistema estatu-nazioko herritar guztiei ofizialki inposatu zitzaieneko

garaietan bereziki . Lehenago esan dugunez, ziurrenik ere, gure inguruan behintzat,
Frantziar Iraultzaren osteko plangintzetan zabaltzen hasi zen lehenengo aldiz oinarriko
heziketa nahitaezkoaren ideia eta asmoa, eta horrek ekarri zuen ordura arte alde batera
utzitako herritarren eskolaratze-beharra . Garai horretakoak dira espainiar eta frantziar
estatuetako irakaskuntza-sistemak eta horietan ahalegin handia egin zen estatuko
lurralde guztien uniformizazioan, besteren artean estatuko herritar guztiei hizkuntza
bera irakatsiz eta inposatuz -horixe izan zen lehenengo pausoa estatu-nazio horien
kasuan, eta horixe izan ohi da lehenengo pausoa normalizazio-prozesuan abiatu nahi
izan duten hizkuntza gutxituen kasuan ere-, baina aldi berean, hizkuntza bakarrarekin
batera neurrien sistemaren bateraketa bultzatuz eta aritmetikaren irakaspenak jende
guztiari zabalduz . Kontuan izan dezagun ordura arte zientziaren eta irakaskuntzaren
mundua gizartearen elite batena baino ez zela, eta mende horretara iritsi aurretik
zientzialarien hizkuntza nagusia latina zelarik, gaur egungo hizkuntza "nazionalak"
jakintza-arlo horretatik bazterturik egon zirela.

Gure ikuspuntuaren arabera, tesi honetan planteatzen ditugun arazoak
irakaskuntzaren hedapen orokorrarekin sortu ziren, eta berez "naturala" ez zen hizkera
edo metalengoia tekniko hori eskolaren bidez gizarteratu zen XIX. mende horretan, gaur
egun irakaskuntza-sistema erabat ofizial eta arautua duten lurraldeetan, hala nola
espainiar eta frantziar estatuetan, zenbait kasutan "natural" sentiarazten bada ere .

Guri dagokigunez, euskararen eta eskolaren arteko harremana askoz beranduagokoa
da. Zer esanik ez, horrek eragina izan du planteamenduaren atzerapenean, eta hori dela
eta, gaur egun oraindik zehaztu beharrean gaude zenbait gorabehera, nahiz eta tesi-lan
honetan ikusiko dugunez, abiadura oso bizkorrean ikaragarrizko pausoak eman diren ; eta
gure iritziaren arabera, prozesuak antzeko parametroetan mantenduz gero, epe ez hain
luzean gure kasuan ere nolabaiteko naturaltasun hori lortzeko puntuan egon gaitezke .
Hain justu, tesi honen helburuetako bat da, horretarako bidean dauden zenbait
kontzeptu argitu eta oztopoak kentzea, saihestea edo gainditzea .
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Aurrerantz joan ahala konturatuko garenez, Euskal Herrian euskarazko

irakaskuntza planteatzean agertu zen bere gordintasunean adierazpen fisiko-
matematikoen irakurbidearen inguruko arazoa . Prozesu erabat berria izan zen, ordura
arte ezezaguna, hitz eta esateko modu berrien premia plazaratu zuena . Izan ere, eskola

hitzaren beraren birmoldaketa ere ekarri zuen, ikastola hitza sortuz, bereziki euskarazko
irakaskuntza bultzatu eta garatuko zuen eskola adierazteko hain zuzen8 .

Horregatik, eta zenbaitetan jakintzat eman arren nahiko ezezaguna delakoan, egoki
iritzi diogu euskararen irakaskuntzaren -zehatzago esateko, euskara hizkuntza modura
lantzen duena, euskara ikasgai modura alegia, baina nahitaez zertan euskaraz buruturik
ez duena- eta euskarazko irakaskuntzaren -hots, euskaraz burutzen dena, eta,
zehatzago esateko, edozertaz hitz egitean euskara tresna modura hartzen duena-
sorrerari buruzko mugimendu eta prozesu historikoaren laburpena egiteari, gure
azterketan argiro sumatu baititugu, alde batetik, prozesu horren eta euskarazko
testugintzaren arteko erlazioa eta, bestetik, testugintzaren eta adierazpen sinbolikoen
irakurbidearen arazoaren planteamenduaren arteko erlazioa . Erlazio horiek ondo

ulertzea, baliagarria izango zaigu adierazpideen inguruko proposamenak egiteko orduan .

1 .2. Euskararen eta euskarazko irakaskuntzaren hasierari buruzko bi

hitz

Azaldutako planteamenduaren bidetik, euskararen eta euskarazko irakaskuntzaren
hasierari buruzko azterketa laburra egiten saituko gara, testuingurua ezagutzeko asmoz .

Abiatzeko, Idoia Estornések egindako azterketa-lana9 hartuko dugu oinarri, bertan XIX.

mendearen bigarren aldetik XX. mendeko 36ko gerrara arteko garaia aztertzen baita,
irakaskuntzari dagokionez . Historialari horrek azaldutako argumentu-ildoari jarraituz,
euskararen irakaskuntzarako lehenengo pausoak nola eman ziren ikus dezakegu argiro .

8 Ibon Sarasolaren hiztegiaren arabera, ikastola hitzaren lehenengo erreferentzia idatzia

1897koa da, nahiz eta gero 1916an ageri den (1916 sinboloaz), adiera zehatzaz :

"euskaraz irakasten den lehen irakaskuntzako ikastetxea, euskal eskola berezia" .

Sarasola, I. (1996) : Euskal Hiztegia, Kutxa Fundazioa, Donostia, 1996. 407 . or. Dena den,
lehenago Larramendik icasola (escola) hitza erabili zuen 1745ean . Honelaxe zioen :
«escuela de niños, viene del Bascuence escolá, como tambien el latin schola, y escola de
icasola, que significa oficio de aprender, ó de ecola, taller, de equia y ola . Lat. Ludus

litterarius . Escuelas, icasolac, escolac . Lat. Scholae, academia, ae» . Larramendi, M.

(1745) : Diccionario Trilingüe del Castellano, Bascuence y Latín, Tomo I, 341 . or.

9 Estornés Zubizarreta, I. (1983) : La Sociedad de Estudios vascos . Aportación de Eusko

Ikaskuntza a la Cultura Vasca (1918-1936), Sociedad de Estudios Vascos - Eusko

Ikaskuntza, San Sebastián .
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Es ya tópico señalar, y, no por ello resulta menos cierto, que el renacer cultural vasco, en
especial, en su vertiente nacionalista, tiene lugar, al filo de los años setenta del pasado
siglo, cuando el fin de la segunda guerra carlista acarrea el ocaso de la larga trayectoria
histórica denominada foralidad .

Este hecho específico viene a superponerse a otro más general y precedente, el despertar de
las nacionalidades en toda Europa y la valorización de las culturas populares y el folklore,
fruto del movimiento románticol 0

Esnatze horren lehenengo pauso praktikoak euskal kulturaren aldeko elkarteak
sortzearekin gauzatu ziren, horiek izan baitziren hurrengo urteetan euskarari buruzko
eskari politikoak bultzatuko zituztenak . Autore beraren testuaren aipamena eginez, data
j akin bat jarri dio lehenengo elkartearen sorrerari :

En 1877 surge la primera de las asociaciones defensoras de la identidad cultural vasca: la
ASOCIACION EUSKARA DE NAVARRA que, desde el 1 de febrero del siguiente año
hasta 1883 lanzará la Revista Euskarall

Dirudienez, euskararen aldeko mugimendua hedatuz zihoan, baina urte berean
abiatutako ekimenen ostean, euskararen irakaskuntzaren arloko ekimen horien gauzapen
"ofiziala" benetan iritsi arte, zenbait urte pasatu ziren .

Por estas fechas (octubre de 1877) localizamos la primera reunión de vascófilos interesados
en crear un organismo que se ocupe del idioma en exclusividad y de sus diversas variantes
dialectales ya codificadas por Bonaparte en 1869 .

Artiñano retomará esta iniciativa, en 1886, bajo la forma de un proyecto de Academia que
aún ha de tardar 33 años en erigir sus cimientos (1919) . Pero una primera concreción, la
Cátedra de Lengua Vasca de la Diputación de Vizcaya, toma cuerpo en 1888 bajo el
magisterio de otro hombre-puente de las letras vascas, Resurrección Ma de Azkuel 2 .

Benetan oso interesgarri deritzogu azken aipamen honi, erakundeen euskararen arloko
ekimenen lehenengo adibide ezaguna baitugu . Gaira hurbiltzeko, Jose Antonio Arana
Martija euskaltzainaren lan bat aipatuko dugu 13 . Lan horretan ekimena nork eta noiz
bideratu zuen azalduta dago :

1887.eko Azaroaren 8an, Aureliano Galartza, Mungiako legegizon eta Gernika barrutiko
Diputatuak, euskarazko dohako katedra bat Bizkaiko Institutuan sortzea proposatzen dio
Bizkaiko Diputazioaril 4

Proposamenak aurrera egin zuen eta handik gutxira deialdi irekia egin zen, nahi
zutenek lehiaketara aurkez zitezen . Merezi du lehiaketara aurkeztutakoen izenak

10 Ibídem, 4 . or .
11 Ibidem, 4 . or .
12 Ibidem, 5 . or .
13 Arana Martija, J. A . (1983) : Resurrección M" Azkue, Colección Temas Vizcaínos . Año IX .

nos . 103-104 . Caja de Ahorros Vizcaína . Bilbao .
14 Ibidem, 5 . or .
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aipatzea, gure herriaren historian eta kulturan izan duten partaidetza ezagunagatik baino

ez balitz ere :

Eskarien onartzeko epea bukatzen denean, bi tituludun agertzen dira : Miguel Unamuno,
Filosofia eta Letretan Doktorea eta Resurrección Maria Azkue, Batxiler tituluduna .
Lehiaketarako onartuak dira baita ere, Sabino Arana eta Goiri, Luis Iza eta Pedro Alberdi .
Eustakio Madina-ren eskaria epetik kanpo heltzen da .

Zozketara jo zuen batzordeak arazoa erabakitzeko eta azkenean hamaika boto eman
zizkioten Azkueri eta hiru Unamunori 15

Dena den, dirudienez, lehiaketa erabaki ondoren denbora bat eman zitzaion Azkueri
bere programa eta plangintza presta zitzan. Nolanahi dela, ez da ahantzi behar, katedra
hartan euskara zela ikasgaia, alegia, euskara bera hizkuntza modura irakasteko asmoz
sortu zela katedra .

1888.eko Abuztuaren 30ean mezu bat zuzentzen dio Azkueri Batzordeak Lekeitiora
Ikasketarako Egitaraua eta Ikastolaren Araudia berehala aurkez dezan eskatuz . 1888 .eko
Urrian jartzen da Azkue katedraren arduretan 16 .

Azkuek lehenengo hamabost urteetan baino ez zuen katedraren ardura zuzena izan,
hortik aurrera buru-belarri sartuta ibili baitzen bere hiztegi handiaren prestakuntzan
(beste hainbat lan ahantzi gabe, jakina) . Hori dela eta, bere katedrako ardura beste baten
eskuetan utzi behar izan zuen, euskal literaturaren historian leku handia bete zuen baten
eskuetan hain zuzen :

1903-1904 ikastaroa hasi arte zuzendu zuen Azkuek katedra hau . Hiztegiaren argitalpen
lanak zirela-ta ikastaro bi edo egingo zituela Tours-en susmatu zuen Azkuek eta Ebaristo
Bustintza "Kirikiño" proposatu zion ordezko Bizkaiko Diputazioari . Iragandako ikastaroan
Azkueren irakaskuntza jarraitu zuen Kirikiño, Ibaizabal aldizkariaren zuzendaria zen sasoi
hartan . Hurrengo 20 urteetan zehar zuzenduko zuen Kirikiñok euskarazko katedra hau17 .

Dena den, dirudienez, euskararen irakaskuntzaren arloko lanari nahikoa iritzi ez, eta
euskarazko irakaskuntzaren alde ere bideratu zituen Azkuek bere ahaleginak .

Institutu mailan soilik euskara irakastea ez zitzaion nahiko iruditu Azkueri eta hurrengo
urteetan "Ikastetxe" izena eman zion oinarrizko euskal eskola bat sortzen saiatu zen,
azkenean Jardines kaleko orduko 10 . zenbakiaren bigarren solairuan 1896.eko Urrian
zabaldu zuena .

1899.eko ikastaroa amaitu zenean, zereginak hain ugariak zirenez gero, Ikastetxearen ardura
uztea erabaki zuen Azkuek baina euskal eskola hori beste esku batzuetan jarriz . Bilboko
Euskal Etxearen buru zen Emiliano Arriagari idazten dio erakunde honen bitartez oinarrizko
irakaskintza bideratzeko, baina ez du irtebiderik ikusten . Ploermeleko Anaiekin
harremanetan hastea proposatzen du gero, bi anai lapurtar helburu hori betetzeko bidal

15 Ibidem, 20. or .
16 Ibidem, 20. or .
17 Ibidem, 22 . or .
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ditzaten . 1903 arte ez zion arazo honi irtebiderik eman ; Franzisko Jose Lapeyre Anaiak,
Azkueren laguntzarekin, Balentin Berrio-Otxoa izeneko ikastetxe bat sortu baitzuen 18 .

Berriro ere Estornésen lanera itzuliz, autore honek 1897 . urtea oso garrantzitsutzat jo
du, euskarak hartu zuen orientazioa kontuan hartuta batez ere ; horren adierazgarri

modura, lehen aldiz ageri da euskarazko irakaskuntzaren aipamena :

En cuanto al euskara, es en 1897 el año más significativo de la nueva orientación, que
adopta su cultivo al aparecer el primer método -"Agakia" de Arana Goiri- de
alfabetización y al comenzar Azkue el sistema de enseñanza en euskaral 9 _

Horren ostean, normalizaziorako ekimenak era desberdinetan bultzatzen hasi ziren,
beti ere funtsean ikusten ziren osagaiak uztartu nahian . Batetik, euskararen beraren

arautzea zegoen20 , azkenean Akademia sortzearen premia ekarriz ; bestetik, euskarazko

irakaskuntza abiatu nahi zen, eta horretarako lehenago Azkuek sorturiko ikastetxearen
bidetik jo nahi zen. Estornések honako iruzkin hau egin du gai horretaz :

En 1901 se celebra el Congreso Ortográfico de Hendaya con los dos Aranas, Campión,
Iturralde y Suit, Estalisnao Aranzadi, Arrese Beitia, Azkue, Aranzadi, S . Múgica,
Domingo Aguirre y otros . Se ponían las primeras bases para la restauración de una lengua
que huye con dificultad del marginamiento .

Muerto Sabino Arana, pilar fundamental del movimiento euskerista, vemos que éste
comienza a cristalizar, por fin, en el terreno público, al acordar, el 24 de abril de 1906, las
cuatro Diputaciones, la creación de una ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA
dependiente de estos organismos, proyecto que tardará aún bastante en ponerse en
marcha2l .

Bestetik, 1914an Miguel Muñoak lehenengo euskarazko eskola -gaurko
terminologian ikastola esango genuke- sortu zuen Gipuzkoan 22 , Koruko Andre
Mariaren Ikastetxea izenarekin. Ikastola horrek bere jarraipena izan zuen geroago, bai
Gipuzkoan eta bai beste euskal lurraldeetan ere .

Garaiko mugimendu politiko eta intelektualaren fruitua ikastolaren jaiotza izan zen :
1914an M. Muñoak Donostian Koruko Andre Mariaren Ikastetxea sortu zuenean . Bertan,
haurtzaindegiko zein lehen mailako irakaskuntza euskara hutsez ematen ziren : Tolosa
(1922), Errenteria (1928), Soraluze (1932), Bergara (1932), Iruñea (1932), Lizarra (1932)
etab.etan. 1932an Bilbon Eusko Ikastola Batza sortu zen, euskal eskolen garapena
sustatzea helburu zuena23 .

18 Ibidem, 23-24 . orr .
19 Estornés Zubizarreta, I . (1983), op . cit., 7 . or .
20 Arautze horrek bi batasun ekarri behar zituen gutxienez : ortografia batu behar zen,

hasteko; eta ondoren, zer esanik ez, euskara bera (nahiz bigarren puntu honek eztabaida
eta bide luzeak izan) .

21 Ibidem, 15 . or .
22 Ibidem, 13 . or .
23 Eusenor (1995) : Euskal Hiztegi Entziklopedikoa, A. Sagarna zuzendaria, Klaudio

Harluxet Fundazioa, Donostia, 1649 . or .
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Era berean, eskolarako testugintza bultzatu nahi zen, baita matematikaren arloan ere,
eta horren adibidetzat hor dugu 1913an Ixaka Lopez Mendizabalek argitaraturiko
Zenbakiztia (Aritmetika alegia)24. Liburu hau bereziki aztertuko dugu geroago, ikur eta
zeinu bidezko adierazpen matematikoei dagokienez euskarazko irakaskuntzarekin
loturiko lehenengo testuliburua baitugu .

Horiek guztiek pauso garrantzitsuen atarian ipini zuten euskara . Dena den, ez zen
soilik hizkuntza bera arduraren zentroa ; horrez gain, ikasketa guztiak euskaraz lantzeko
asmoa agertu zen gero eta indartsuago . Mugimenduaren fruitu modura, 1918an Oñatin
egindako Euskal Ikasketen Lehenengo Kongresuan funtsezko erabakiak hartu ziren
irakaskuntzaren etorkizunari begira, aldaketa kualitatiboak ekarriko zituztenak :

Cuando en una de las sesiones del I Congreso de Estudios Vascos celebrado en Oñate, a
fines del verano de 1918, se aprueba el reglamento por el que ha de regir en lo sucesivo la
Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza, el mundo de la cultura vasca -y, por
qué no decirlo, el de la política-, es consciente de que, entre esta consecución y los
intentos culturales pretéritos, ha habido un salto cualitativo, se ha franqueado un umbral a
todas luces apreciable 25 .

Kongresu horrek euskararen inguruko irakaskuntzaren ideiaren eragin zabaltzaile
praktikoa izan zuen . Hortik aurrera Eusko Ikaskuntza bera izan zen euskarazko
katedrak bultzatzen saiatu zena, beti ere institutuetan euskara gai modura sartzeko
ahalegina eginez ; eta ekimena Madrilgo Ateneora ere zabaldu zuen, hizkuntzaren
irakaskuntza prestigiatu nahiz edo . Baina oraindik euskaraz eginiko irakaskuntzaren
eskaria plazaratu gabe .

A lo largo de su historia creó la Sociedad varias cátedras de euskara y protegió todas
aquellas cátedras o cursos que surgieron respondiendo al llamamiento del Congreso de
1918 .

Madrid, Vitoria y Lecároz fueron los pioneros . A comienzos de 1921 se abre al euskara el
Ateneo de Madrid cuyas clases, impartidas por Escalera Maidagán, se inician el 10 de
enero26 .

Euskararen irakaskuntzaren arloko ahalegin horretan euskaltzale handiak saiatu ziren,
horien artean gero Euskaltzaindiko buru izango zen Manuel Lekuona, adibidez, aurreko
urteetan ere Gasteizko Seminarioan euskara irakasten ibilitakoa .

En Vitoria, la cátedra de euskara proyectada por la SEV, el 3 de marzo de 1919 en el
instituto de segunda enseñanza, acabará impartiéndose desde fines de febrero de 1921, en el

24 López Mendizabal'dar Ixaka, Ume koxkorrentzat euzkaraz egindako Zenbakiztiya edo
Aritmetika, Tolosa, E . Lopez, 1913 .

25 Estornés Zubizarreta, I . (1983), op . cit ., 15 . or .
26 Ibidem, 173 . or .
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Ateneo de la ciudad situado en los locales del instituto . Su responsable, Manuel Lecuona,
profesor del Seminario e introductor de tal enseñanza en el mismo en 191527.

Nafarroako Lekarozko ikastetxeari dagokionez, interesgarria da ikastetxeko
arduradunen jarrera eta Nafarroako Diputazioarena aldi berean ikustea eta bien arteko
bateragarritasuna agertzea, garai hartan normaltzat eta koherentetzat hartu behar dena,
aurreko urteetan Diputazio horrek berak hartu baitzuen parte Euskaltzaindiaren

sorreran.

En Navarra, el Colegio capuchino del Buen Consejo de Lecároz innova, asimismo, su plan
de estudios introduciendo la lengua vasca . En Lecároz la enseñanza será en castellano,
aunque se introduzca la del idioma vernáculo y se fomente -y aquí está la segunda
novedad- el uso del mismo en el tiempo libre, de estudio y cátedra, premiándose a los
alumnos de euskara a fin de curso .

La Diputación de Navarra había adoptado ya, en 1919, resoluciones favorables a la
instauración de clases . El 19 de enero de 1922 establece dos cátedras de euskara, una para el
Seminario diocesano y otra para el Instituto y Escuelas Normales de maestras y maestros,
corriendo a cargo de El -Campión, Urquijo y Elizalde- el concurso para cubrir las dos
plazas28 .

Euskararen irakaskuntzaren aldeko ekimena ez zen soilik barrurako bultzatu, eta
munduan barrena prestigiatzeko ahaleginak ere egin ziren, lehen aipaturiko Madrilgo
Ateneoaren kasua adibidez . Horrez gain, Eusko Ikaskuntzak bultzatuta izan zein
Euskaltzaindiak bultzatuta izan, zabalkunde-lanari ekin zioten, bai munduan zehar
ibilirik eta bai Ipar Euskal Herria ere kontuan izanik .

Pensionado por la Academia de la Lengua Vasca, en 1922 Odón Apraiz imparte un curso
de euskara en la Universidad de Zurich . Al año siguiente Eusko Ikaskuntza consigue que
en el solar Vasco-navarro de Barcelona funcione una clase que correrá a cargo del capuchino
Miguel de Alzo.

Así, pues, en vísperas del dictadura, la SEV ha echado a rodar seis cátedras o cursos de
lengua vasca, amén de las clases de lengua, literatura e historia eúskara que promueve H.
Gavel, miembro de la SEV, en el Seminario y Liceo de Bayona29 .

Nolanahi dela, euskararen beraren irakaskuntza nahikoa ez zela argi ikusten zuten
euskaltzaleak ere baziren, eta horiek bestelako ekimena bultzatu nahi zuten, euskarazko
irakaskuntza preseski, horretarako argudioak eta ereduak proposatuz eta praktikara
eramanez. Hain zuzen, Luis Eleizaldek ideia horiek plazaratu zituen jadanik 1918ko
Kongresuan30 , Estornések berak gogorarazten digunez .

27 Ibidem, 174 . or .
28 Ibidem, 175-176 . orr .
29 Ibidem, 177 . or .
30 Eleizalde Brenosa, L . (1919) : "El problema de la enseñanza en el Pais Vasco", I CE V

(Primer Congreso de Estudios Vascos), 871 . or . Recopilación de los trabajos de dicha
asamblea celebrada en la Universidad de Oñate del 1 al 8 de Septiembre de 1918, bajo el
patrocinio de las Diputaciones Vascas . Bilbao . Bilbaína de Artes Gráficas. 1919 .
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Para Eleizalde, el problema de la enseñanza en el Pais Vasco se plantea, principalmente, en
relación con la población vascófona monolingüe -500 000 personas- del mismo . "Esa
masa de población -dice- no recibe instrucción ninguna, no porque falten escuelas
primarias, sino porque la organización dada por el Estado a esos centros de instrucción
elemental los hace no sólo inútiles sino contraproducentes . En virtud de no sé qué
abstracciones dañosas y de unos convencionalismos falsos y perniciosos a más no poder,
el Estado ha decretado que en el corazón del Pais euskalduna, en los últimos 'auzoz' de la
montaña nabarra, guipuzkoana y bizkaina, la enseñanza sea exclusivamente castellana o no
sea" .

Pesimista y pragmático, Eleizalde creyó que el Estado nunca implantaría una enseñanza
bilingüe cuya primera fase fuera, para los vascófonos, en euskara . La solución estaba en la
creación, por los propios vascos, de escuelas idóneas, a semejanza de los 'matitse skolska'
checos ideados para salvaguardar el idioma nacional frente al alemán oficial .

( . . .)

Otros dos hombres de la SEV, R . Ma de Azkue y Miguel Muñoa, no sólo pensaban de la
misma forma sino que habían puesto en marcha las dos primeras escuelas en lengua vasca
(ikastolas) en 1897 y 191431

Azken bide honetatik etorri zen ikastolak era federatuan sortzeko eta bultzatzeko

ekimena, Eusko Ikastola Batza sortu eta horrekin batera testuen prestakuntza bultzatu

beharra ere ekarri zuena . Erakunde horren sorrerari buruzko azalpen laburra honelaxe

ageri zaigu bi aipamen entziklopedikoetan :

Euzko Ikastola Batza . Federación de Escuelas Vascas . En 1932 publicó un folleto
explicando las finalidades de la Federación, su espíritu, sus normas, características y un
llamamiento al público. En la portada podía leerse el anhelo de la entidad : "Por la escuela
cristiana y vasca". Al año siguiente su Junta de Gobierno daba un informe sobre el primer
ejercicio 1932-1933 32 .

1932an Bilbon Euzko Ikastola Batza sortu zen, euskal eskolen garapena sustatzea helburu
zuena. Garai hartako ikastolek aldarrikatzen zuten hezkuntza-eremuaren ezaugarriak hauek
ziren: herritarra, klase sozial guztiei irekia, euskalduna, kristaua eta pedagogi korronte
berriei irekia33

Euskal eskolaren proiektua lehenengo unetik izan zen proiektu politikoa, ekimen
hura sortu eta bultzatu zutenak kontuan izanik argi eta garbi ikus daitekeenez . Eta

hogeita hamarreko hamarkadaren lehenengo urteetan euskal lurralde osoan zabalduz joan
zen mugimendu hura, beti ere garaiko korronte pedagogikoen berri izanik .

En 1932 se fundó en Bilbao la Federación de Escuelas Vascas, denominada en vascuence
Euzko Ikastola Batza, auspiciada por la rama femenina del PNV y Euzko Gaztedi, "para la
realización de la gran obra de la Escuela Vasca . Esta Federación realizó su labor en Vizcaya

31 Estornés Zubizarreta, I. (1983), op . cit., 189-191 . orr .
32 Auñamendi (1984) : Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco . Diccionario

Enciclopédico Vasco . Cuerpo A. Volumen XII, Editorial Auñamendi, Estornés Lasa Hnos .,
San Sebastián, 489 . or .

33 Eusenor (1995), op . cit ., 1649 . or .
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y sus actividades se desarrollaron hasta 1936 . Las características fundamentales del modelo
de ikastola que propugnaba eran las siguientes : popular, abierta a todas las clases sociales,
integramente cristiana y abierta a las nuevas corrientes pedagógicas . En este punto hay que
resaltar el hecho de que las personalidades más significativas de todo este movimiento
estaban bien informadas sobre las corrientes pedagógicas propugnadas por Decroly y
Montessori, por ejemplo34

Baina mugimenduaren jatorriagatik eta ideologiagatik beragatik, prozesu hura eten

egin zen 1936ko gerrarekin batera, eta horren osteko erregimen politiko diktatoriala
euskarazko irakaskuntzaren arrasto guztiak ezabatzen saiatu zen . Espainiako gerrak
ikastolen desagerpena ekarri zuen . Gainera, irakaskuntza horretaz arduratzen ziren
pertsona gehienek ihes egin behar izan zuten erbestera :

Las personalidades más inquietas y mejor informadas en los campos de la enseñanza vasca
y de la pedagogía -Villalonga, Landeta, M . de Alzo, el mismo Miguel de Muñoa- y
gran parte del profesorado se vieron en la necesidad de marchar al exilio para no regresar
jamás, con lo cual se produjo una pérdida inmensa 35 .

Etena eta isilaldia erabatekoak izan ziren gerra ondorengo lehenengo urteetan . Hala
ere, erabateko isiltasunezko urte batzuen ondoren, isilpeko lanean abiatu ziren berriro
ere; zer esanik ez, klandestinitatean . Birjaiotzaren abiapuntua bere erbeste-leku izandako
Lapurdiko Saratik Donostiara itzulitako Elbira Zipitria (1906-1982) andereñoa izan
zen36 ,37. Muñoak zuzendutako ikastolako andereño izan zen gerra aurrean, eta 1943-44
urteetan berriro ere hasiera eman zion euskarazko irakaskuntzari, guraso-talde baten
laguntzaz eta bultzadaz ; horretarako etxebizitza bateko gela bat egokitu zuen . Esan
beharrik ez dago, lan hori isilpean eta diskreziorik handienean egin behar izan zuen,
benetako eskola klandestinoa eraikiz . Hala ere, gaur egungo ikuspegitik begiratuta,
beraren lana funtsezkoa izan zen, bai gerraurreko tradizioarekin egin zuen lotura
errealagatik eta baita bere irakaskuntzan erabilitako pedagogia-ereduagatik ere . Gure lan
honetan ardura digun ikuspuntutik -adierazpen matematiko-fisikoen irakurbideari
dagokionez, alegia- ez dugu, ordea, Zipitriaren inolako idazkirik eskuratu, eta ondorioz
ez dugu inolako informaziorik lortu ahal izan berak erabilitako adierazpenak eta horien
irakurbideak nolakoak ziren argitzeari dagokionez . Izan ere, ez zuen ezer idatzirik utzi

34 Auñamendi (1984) : Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco . Diccionario
Enciclopédico Vasco . Cuerpo A. Volumen XIX, Editorial Auñamendi, Estornés Lasa Hnos .,
San Sebastián, 338-339 . orr .

35 Ibidem, 341 . or .
36 Elbira Zipitriari buruzko datu biografikoak eta berak eginiko lanen berri ugari honako

liburu honetan aurki daitezke : Fernández, I . (1994) : Oroimenaren hitza . Ikastolen
historia, 1960-1975, UEU, Bilbo (ikus bereziki 2.2 .1 . azpiatala, 57 . orrialdetik aurrera) .
Berez, liburu hau autore horren doktorego-tesiaren bertsioa da. Bertan hainbat eta
hainbat erreferentzia bibliografiko daude, hemen aipatuko ez ditugunak .

37 Intxausti, J . (1990) : Euskara, euskaldunon hizkuntza, Eusko Jaurlaritzaren argitalpen-
zerbitzu nagusia, Gasteiz, 160-161 . orr.
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berak erabiltzen zuen metodologiari buruz, ezta inspirazio-iturri modura erabiltzen

zituen autore eta materialei buruz ere . Zernahi gisaz, berarekin batera aritu ziren
andereño, ikasle eta gurasoen bizipenetatik abiatuz eta bere bibliotekako liburuak
aztertuz, gutxi gorabeherako ideia berreraiki ahal izan da . Lorturiko datuen artean,

guretzat interesgarria da j akitea ezen matematikaren oinarrizko irakaskuntzan ere saiatu

zela.

El examen de su biblioteca personal ha permitido conocer las fuentes en que se inspiró
tanto para el sistema de aprendizaje de lecto-escritura, realizado por medio de "txotxas",
como para el sistema que seguía en la enseñanza de las matemáticas y que eran, ambos,
totalmente originales y eficaces aquí. Los contenidos escolares se agrupaban en cuatro
grandes áreas : euskara, matemática, religión y experiencias 38 .

Zer esanik ez, matematikaren irakaskuntzan nahitaez erabili behar izan zituen

nolabaiteko adierazpen sinbolikoak . Lehenago esan dugunez, zoritxarrez ez dugu datu

zehatzik horretaz ; baina gerraurretik zeukan esperientzia kontuan hartuta, oker larririk
egiteko arrisku handirik gabe pentsa dezakegu lehenagoko testuen bide beretik joko
zuela, alegia Lopez Mendizabalek edo Euzko Ikastola Batzak argitaraturiko testuen

bidetik, ziurrenik ere .

Elbira Zipitriaren bide bertsutik, 1950eko hamarkadan beste andereño batzuek ere
mota bereko ikastolak sortu zituzten Donostian eta Bilbon 39 lehenik, eta geroago, 1960

hamarkadan, Euskal Herri osora zabaldu ziren. Dena den, hainbat arazo izan ziren tarte
horretan, beti erdiezkutuan ibili behar baitzuten, harik eta 1970ean ikastolen

legalizaziorako ordua etorri zen . Nolanahi dela, urteetako klandestinitate horren

ondorioz, ez da harritzekoa testurik ez egotea, eta hain zuzen ere euskarazko

irakaskuntzan erabiltzeko hain beharrezkoa zen ageriko testugintzaren bultzada
hirurogeita hamarreko hamarkadara iritsi arte ez gertatzea 40 .

Legalizazioarekin batera, garrantzi handia izan zuen Ikastolen Federazioen

sorrerak41 , premia komunen azterketarekin batera, testuen premia agertu baitzen, eta

38 Auñamendi (1984) : op.cit, 341-342 . orr .
39 Izen propioak aipatu ditugunez, zilegi bekigu Bizkaiko ikastolen kasuan Julia

Berrojalbiz andereñoaren izena aipatzea, bera Zipitriaren bide beretik 1957an hasi
baitzen Bilbo inguruko ikastola sortzeko lanetan. Intxausti, J . (1990), op . cit, 161 . or .

40 Torrealdai, J. M. (1998) : El libro negro del euskara, Ttarttalo, Donostia . Liburu honetan

garai haietako zentsura zela-eta euskarazko testuak jasandako oztopoak aipatzen dira .

Labur esanda, azalpen logikoa du testuen faltak : Ikastolak legalizatu gabe bazeuden,
nola erabil zitzaketen legalki argitaraturiko testuak? Nola azal zekieekeen zentsuraren
arduradunei zein zen liburu horien helburua edota nor izan zitezkeen liburuen
erabiltzaileak?

41 Seaska (1969), Gipuzkoako Ikastolen Federazioa (1969), Arabakoa (1974), Nafarroakoa

(1974), Bizkaikoa (1977), eta guztien Konfederazioa (1988) . Ikus Eusenor (1995) : op . cit .,

1649 . or .
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baita horien prestatzea eta argitaratzea bultzatu beharra ere . Bestetik, garai hartan
euskararen inguruko kultur mugimendua abiaturik zegoen, eta Euskara Batuaren
oinarriak ere ezartzen hasita zeuden Arantzazuko 1968ko batzarraren eta 1973ko Aditz
Batuaren erabakiaren ondoren; hots, euskararen batasunerako ildo nagusiak markatu eta
lehenengo arauak ere erabaki ziren orduan . Gerraondoko belaunaldi berriak lanari ekiteko
prest zeuden eta euskaltzale gazte horiek bi arlo nagusiri ekin zieten : alfabetatzeari eta
euskal liburugintzari .

Alfabetatzea eta euskal liburugintza, lehen aipatzen genuen kultur prozesu zabal baten
osagarriak diren heinean, ikastolagintzarekin ere estu harremanduta agertzen zaizkigu
Gordailuren bitartez, eta ez bakarrik maila ideologiko edo teoriko batean, Leku fisiko bera
konpartitu behar izan baitzuten42 .

Beraz, ikastolen legalizazioaren inguruko garaian hasita, legalizazio horren ondoren
bultzada handia izan zuten euskarazko irakaskuntzarekin loturiko argitalpenek ; izan ere,
hainbat ekimen sortu eta bideratu ziren hurrengo urteetan, horrekin batera gerraondoko
testugintza berriari hasiera emanez, eta ordura arteko zentsuraren oztopoak poliki-poliki
gaindituz43 . Ikastoletarako eta irakaskuntzarako erabilgarriak izango ziren testuen
prestakuntzan aritzeko, zenbait idazle- eta irakasle-talde sortu ziren, batez ere
ikastoletarako materiala prestatzeko asmoz, baina aldi berean baita bertako irakasleak
pedagogia berrien ikuspegitik prestatzeko asmoz ere. Talde horietako batzuk ikastolen
mugimenduarekin hertsiki loturik abiatu ziren, bereziki Gordailu taldea Donostia aldean
(1969) eta Iker taldea Bilbo aldean (1972), baina bestelakoak ere egon ziren .

Aurreko paragrafoan espresuki aipatutako bi talde horiek mota desberdinetako
testuliburuak prestatzen hasi ziren, zeinek bere planteamendu pedagogikoarekin .
Lehenengo eta behin, Gordailuk Ikastola hiztegia izeneko liburuarekin44 abiatu zuen
bere lana, ikastoletarako behar-beharrezkoak ziren hitzak bildu eta horien batasuna
finkatzeko asmoz, eta hurrengo urteetan Ikastolako Liburutegia izenburupeko saila
bultzatu zuen, gai jakin batzuei buruzko hainbat eta hainbat liburuxka monografiko
prestatuz, eta hezkuntza arautuan erabili beharreko gaiak hainbat liburutan landuz ;
horrela, programan sartzen ziren gaiei liburutegi osoaren multzoarekin erantzun zien .
Tesi-lan honetan guri dagokigun aldetik, guztiz aipagarria dugu sail nagusiaren barneko
Zientzia Saila, bertan fisika eta adierazpen matematikoekin zerikusirik zuten liburuak
argitaratu baitziren, nahiz horrek gero jarraipenik ez izan45 . Horrez gain, oso

42 Fernández, I . (1994), op . cit. 173 . or. Gordailuren sustatzaile nagusienetakoa, Jaxinto F .
Setien alfabetatze-kanpainetan buru-belarri ibilitakoa zen .

43 Torrealdai, J . - M . (1998), op.cit .
44 Gordailu (1969) : Ikastola hiztegia, Gordailu, Donostia .
45 Hauexek izan ziren Gordailuren Ikastolako Liburutegiko Zientzia Sailean argitaraturiko

liburuxkak : Etxebarria, J.R ., eta Donostiako EKT (1972) : Haizeak, euria eta klima,
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garrantzitsuak izan ziren Matematika Saileko testuak46 . Bere aldetik, Iker taldeak modu

arautuagoan ekin zion, Oinarrizko Heziketa Orokorreko programa ofizialei zehatzago

erantzuten saiatu zen Saioka serieko testuak eginez, ikasmailaz ikasmaila (orduko

irakaskuntza-legearen arabera, 6-14 urte bitarteko haurrei begira) . Ez gara testuen

balorazioa egiten hasiko, guri ardura diguna adierazpenen erabilerari buruzko emaitza

baita. Zer esanik ez, guri dagokigunez, Natur Zientziak arlokoak (bereziki Fisikakoak)
eta Matematika arlokoak interesatzen zaizkigu hemen 47. Izan ere, testuliburu horietan

jadanik era naturalean plazaratu zen adierazpenen irakurbidea, preseski matematika edo
fisikako gaiak lantzean nahitaez agertzen baitzen oztopoa . Laburbilduz, baina zehatzago

esanda, ez Gordailu taldeak ez Iker taldeak ez zuten zuzenean landu adierazpen

sinbolikoen irakurbidea; baina irakurbide hori praktikan agertzen zen talde biek
argitaraturiko testuen barnean, bereziki Matematika gaietan, eta hori baliagarria
suertatuko zaigu, inplizituki zer-nolako konponbideak proposatzen zituzten ulertzeko .

Gauzak horrela, nolabaiteko hurrengo fase edo pausoan, adierazpenen irakurbideari

buruzko kezka teoriko-praktikoa ia aldi berean sortutako beste talde batzuen inguruan
azaleratu zela esan dezakegu, nahiz eta, geroago aipatuko dugunez, zenbait kasutan,
talde desberdinetako pertsonek lan bateratzaileetan bildurik jardun zuten, antzeko
premia eta arazoei eratzun bateratua emateko zeukaten beharraren eta nahiaren eraginez .

Lehenik eta behin Elhuyar taldearen sorrera azpimarratu behar dugu . Sorrera hori

1972 . urtean gertatu zen, bertan Donostiako Ingeniari Eskolako EKT (Euskal Kultur
Taldea) zelakoaren kideek parte hartu zutelarik .

Ikastolako Liburutegia . Zientzia Saila. Gordailu . Donostia.- Etxebarria, J . R . (1972) :
Uraren indarra, Ikastolako Liburutegia . Zientzia Saila . Gordailu . Donostia .- Zarraoa,
I . (1973) : Materia aztertzen 1, Ikastolako Liburutegia. Zientzia Saila . Gordailu .
Donostia.- Etxebarria, J . R . (1973) : Materia aztertzen 2, Ikastolako Liburutegia .
Zientzia Saila. Gordailu. Donostia .

46 Matematika Saileko testuliburuei dagokienez, aipamen berezia merezi dute Iñaki
Beobide banatzailearen kudeaketarekin Larresorok -Txillardegik, alegia- itzulitako
zenbait testuk, gure tesi-lan honetan berariaz aztertu ditugunak: Larresoro . Matematika,
Bigarren maila . Iñaki Beobide banatzailea (liburuan ez dakar adierazita argitalpenaren
urtea) .- Larresoro . Matematika, Laugarren maila . Iñaki Beobide banatzailea (ez dakar
urterik) .

47 Saioka bildumako liburuen aipamen bibliografikoak luze joko luke . Izan ere, 1973-80
urteetan guztira OHOko arlo desberdinetan 27 liburuki atera baitziren, Bizkaiko eta
Gipuzkoako Ikastolen Elkarteak argitaratuak eta bere garaian oso erabiliak izan
zirenak Euskal Herri osoan zehar . Gure lan honetarako Natur Zientziak eta Matematika
gaietako liburuak interesatzen zaizkigu, noski, guztira hamabi liburu . Dena den, ikur eta
zeinu bidezko adierazpenen irakurbideari dagokionez, Saioka bildumako hiru liburu
aztertu ditugu bereziki : Saioka 1 . Matematika (1976), Saioka 2 . Matematika (1977),
Saioka 3 . Matematika (1979) . Talde-lanean prestatutako liburu horien egileak honako
hauek izan ziren : C . Galdos, M .J . Gil de San Vicente, l . Oñatibia, N . Arregi, J .R .
Etxebarria, I . Sarasola, I . Añon eta I. Zarraoa .



32

	

IKUR ETA ZEINU BIDEZKO ADIERAZPEN FISIKO-MA TEMA TIKOEN IRAKURBIDEA

Elhuyar Kultur Elkartea, 1972an sortua Donostian ; euskara zientzia eta teknologiaren
eremuan garatzea, sustatzea eta erabiltzea du helburu . Euskara komunikazio zientifikorako
erabiltzearekin zerikusia duten arlo guztietara dago hedatuta haren iharduera: Donostiako
Injinerutza-Eskolako ikasle-talde bat eta ikasketak amaitu berriak zituzten injineru-talde bat
daude elkartearen sorreran48 .

Garai berean EKTak beste zenbait lekutan ere sortu ziren . Horien artean, hemen

aztertzen ari garen gaiari lotuz, baten kasua azpimarratuko dugu, Leioako Zientzia
Fakultateko ZEKTa (Zientzietako Euskal Kultur Taldea) hain justu .

Elhuyar taldea sortzeke zegoela, artean "Donostiako EKT" izenarekin, hango kideak
ordurako Leioako Zientzia Fakultatean ZEKTko ikasleekin lanean ziharduen eta Iker
taldekoa ere bazen Jose Ramon Etxebarriarekin batera abiatu ziren lan bat egitera,
Gordailuren eskariz, eta horren fruitu, Ikastolaren Liburutegia izeneko bildumaren
barnean 1972an argitaraturiko Haizeak, euria eta klima liburuxka49 izan zen, Ikastolako
Liburutegiko Zientzia Sailari hasiera eman ziona . Liburu horretan argi ikus daiteke garai
hartako elkarkidetza adierazten duen lan-mota, izan ere talde guztiek helburu berarekin
bideratu baitzuten ekimena, eta era berean, hizkuntza-erabaki bateratuak hartzeko ere
ardura handia izan zuten, pixka bat lehentxoago hasitako batasun-bidetik aurrera egiteko,
alegia, euskara batuaren bide beretik j oateko .

Elkarlan-giro hori are nabarmenagoa izango zen, 1973 . urtean sorturiko UEUren
(Udako Euskal Unibertsitatea) inguruan . UEUk zenbait ekarpen berri egin zizkion
testuen prestakuntzarako arloari eta, zer esanik ez, adierazpenen irakurbideari buruzko
eztabaidarari. UEUn mintegi bereziak antolatu ziren ikur eta zeinu bidezko adierazpen
matematiko-fisikoen arteko eztabaidak bultzatzeko, eta ahal izanez gero erabaki bateratu
eta komunak hartzeko. Bertara, testugintzan ziharduten talde guztietako kideak hurbildu
ziren, gogotsu parte hartuz. Eztabaida horien azalpen teorikoak eta irakurbidearen
arazoa konpontzeko eta gainditzeko proposamen praktikoak, Elhuyar taldeak sortu
berria zuen Elhuyar aldizkarian plazaratu ziren, eta horri esker lehen eskuko materiala
dugu orduko eztabaiden funtsa ulertzeko . Aldizkaria 1974an sortu zen, honako aipamen
honetan ikus dezakegunez :

Elhuyar . Elhuyar Kultur Elkarteak argitaratzen duen aldizkaria, 1974ko irailean sortua
Donostian. Zientzia eta teknologiari buruz osoki euskaraz idatzitako lehen aldizkaria da50

48 Eusenor (1995), op . cit., 948 . or .
49 Etxebarria, J .R ., eta Donostiako EKT (1972) : Haizeak, euria eta klima, Ikastolako

Liburutegia. Zientzia Saila . Gordailu. Donostia .
50 Eusenor (1995), op. cit., 948 . or .
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Lehenengo unetik aldizkaria hausnarketa teorikoen argitalpenerako erabili zen, beti
ere zientzialarien arteko adostasuna bilatu nahirik; lehenengo zenbakian bertan sarrera

moduko aurkezpenean argi adierazita geratu zen hori :

Zientzi-euskara bat eraikiko badugu, piskana denok ados egon behar dugu, gaiak
erabiltzeko ohitura bat hartuz, ohitura hori duen jende multzo ugari bat sortuz, edozein
lekutako zientzilarik erabiltzen duen formulazioa eta euskara, batek bestea bortxatu gabe,
uztartuz, e . a . 51 .

Hurrengo urtean beste fase batera sartu zen gaia, Jakin taldeak 1975ean Natur
Zientziak hiztegi teknikoa argitaratu eta gero 52 . Ordurako, Jakin taldekoen ekimenaren
berri izanik eta berek esaniko adore-hitzek akuilaturik, fisika eta kimikaren arloan ere
biltzen hasi ziren zientzialariak, UEUko bigarren urteko udako ekitaldietan (Donibane
Lohizune, 1974) harturiko erabakiek ageri digutenez .

Bestalde, Unibertsitatean egiten diren lanak, ez dira guti batzuren eskuetan geratu behar;
zabaldu eta ezagutzera eman behar dira, ahalik eta euskaldun gehienengana hel daitezen .
Horretarako, badira urtean zehar landu behar diren sail bi : artikulugintza eta liburugintza .
Artikuluen eta liburuen laguntzaz, Unibertsitatean aurreratu diren puntuak, Herriaren
eskuetara helerazi behar dira . Honela, hango aurrerakuntzak hizkuntza biziaren barnean
sartuko eta tinkotuko dira .

Bide horretatik abiatuz, erabaki bat hartu genuen Jakin taldekoekin batera: Fisika eta
kimika alorretako hiztegi bat prestatzea . Lana aurrerantz doa, eta gerorako urrats
garrantzitsua izan daitekeelakoan gaude53

Hiztegigintza teknikoaren premia agerian zegoen, Jakinekoek hasitako bidetik .

Horrela, Jakin taldekoa zen Joseba Intxaustiren bultzada eta ekimenaz, UZEI
(Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea) taldea sortu zen 1977an . Ondoren
hiztegi tekniko berezituak -arloz arlokoak eta espezifikoak- egin ziren UZEIren
koordinazio eta gidaritzapean . Hiztegi hauek gure azterketan landuko dugun azken
faseko pausoa ekarri zuten euskararen erabilpenari dagokionez. Oraingo ikuspegitik esan
dezakegunez, hainbeste berritasun eta aurrerapauso bultzatu zituzten, laburki aipatuko
ditugunak .

Hasteko, lan-talde espezializatuak sortu zituzten, arlo bakoitzeko adituak elkarrekin
lan egiten j arriz, horrela erabaki adostu eta bateratuak hartu ahal izateko . Era horretan,
zientzia-arlo bakoitzeko ikuspegi globala har zitekeen, guztien arteko mintegi eta
eztabaidetan arazo espezifikoak plazaratuz eta guztien artean konponbideak aztertuz
eta proposatuz. Aldi berean, zientziaren goi-mailetara heldu zen eztabaida, unibertsitate

51 "Sarrera", Elhuyar, 1, 1 . or. (1974ko iraileko zenbakia) .
52 Jakin Taldea, Natur Zientziak hiztegia, 1975 .
53 Etxebarria, J. R . (1975) : "Donibaneko II . udako euskal unibertsitateaz", Elhuyar, 2, 3-

5.orr .
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eta ikerkuntzako gaiak landuz . Aztertutako gaiak ugariak izan ziren, zientzia-arlo
bakoitzeko terminologiatik hasi, testuen prestakuntzatik segitu eta -guri gehien ardura
diguna- adierazpen zientifikoen irakurbiderako moduen arazoak eta konponbideak

aztertuz. Azkenik, urteetako lanaren fruitu, hainbat eta hainbat hiztegi argitaratu dira,
arloan arloko gaiak euskaraz landu dutenak . Gure tesi-lan honetan, hiru hiztegi izango

ditugu kontuan bereziki : Fisika54, Kimika55 eta Matematika56 hiztegiak hain justu .

Puntu honetara iritsita, aztergai izango dugun prozesuaren amaierara iritsi gara,

horrekin unibertsitate ofizialean hasitako irakaskuntza ofizialeko garaietara iritsi baikara,
1980ko hamarkadaren hasierara hain zuzen . Beraz, bukatutzat joko dugu, euskararen eta

euskarazko irakaskuntza eta testugintzaren inguruko berrikuspen historiko labur hau .
Hortik aurrera, bigarren atalean aipatutako lan horien azterketa kritikoa egin ondoren, lan

horietan aztertutako arazoen konponbiderako geure proposamenak egitera pasatuko gara
hirugarrenean. Baina hori baino lehenago, teknikaren eta zientziaren arloan erabiltzen den

hizkera-moduari buruzko sarrera modukoa egingo dugu, arlo horretan aurkituko ditugun
berezitasunak hobeto ulertzeko .

1 .3. Hizkuntza orokorra eta hizkuntza teknikoa

Tesi-lan osoan zehar behin eta berriro nabarmenduko dugunez, teknika eta zientziaren
arloan gabiltzanean, hizkuntza orokor arruntean ohikoak ez diren hitz eta esamolde
bereziak erabiltzen ditugu askotan . Hitz eta esamolde berezi horiek arloan arloko arazoei
irtenbide egokia emateko asmatuak izaten dira gehienetan, behar-beharrezkoa baita
arloko adituen artean komunikaziorako hizkuntza egokia eta berezia erabiltzea . Eta
gauzak esan egin behar direnez, eta esatean diskurtso orokorra eratzen dugunez, hitz eta
esamolde horiek hizkuntza orokorraren substratu edo oinarriaren gainean eratu behar
izaten ditugu, zenbait aldaera espezifiko eratuz edo asmatuz, baina beti ere erabilera
naturalaren barnean . Nolanahi den, zientzia-gaien erabilera espezifikoan, erabilera berezi
eta "berezituak" landu behar izaten ditugu, lehenengo hurbilketa batean "hizkuntza
teknikoa" izendapen lausoaren barnean biltzen ditugunak 57 . Zer esanik ez, geure laneko

54 UZEI (1979) : Fisika Hiztegia, EV, Elkar eta Hordago, Donostia .
55 UZEI (1980) : Kimika Hiztegia, EV, Elkar eta Hordago, Donostia .
56 UZEI (1982) : Matematika Hiztegia, EV, Elkar eta Hordago, Donostia .
57 Kontzeptu horiek zehaztasun handiz daude aztertuta ondoko lan honetan : Odriozola, J .

C ., "Euskara eta nazioarteko arauak : erabilera orokorra, erabilera berezituak eta
erabilera gainberezituak" (argitaratu gabe) . Lan hori Euskal Herriko Unibertsitateko
Donostiako campusean euskara teknikoari buruz 2000ko irailean eginiko jardunaldietan
izan zen aurkeztua . Guk hemen aipatzen dugun "hizkuntza teknikoak" hiru erabilera
horiek ditu barnean, gainezarrita; baina izendapen hori erabiltzean, erabilera berezitu
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arrazonamenduetan erabili behar dugun -irakaskuntzan, ikerkuntzan eta arlo bereko
zientzialariekin komunikatzeko- eta berariaz prestaturik dagoen "hizkuntza tekniko"
hori ahalik eta egokien egiten saiatzen gara .

Nolanahi dela, "hizkuntza teknikoa" deritzogun horrek hizkuntza orokorretik
harturiko elementuak ditu nonahi, nahiz eta askotan horien hedapen, zabalkunde eta
garapena egin behar izaten den, analogiaz batzuetan, zabalkunde semantikoaz bestetan
eta bestelako bideak erabiliz beste batzuetan . Horregatik, interesgarri deritzogu berez

zuhaitz berekoak diren enborra -hizkuntza orokorra- eta adarra -hizkuntza
teknikoa- zuhaitz berekoak direla adieraztea eta azpimarratzea, eta horretarako, bien
arteko zenbait lotura azaltzen saiatuko gara, geroko arrazonamenduetan betiere gogoan
izan ditzagun bien arteko erlazioak eta bakoitzaren mugak .

Horrela, bada, aurkezpen laburra izan nahi duen honetan, hizkuntza orokorraren eta
hizkuntza teknikoaren arteko berdintasunak eta bereiztasunak adierazteko metodo
modura, aldi berean berdintzen eta bereizten dituzten ezaugarri batzuk aipatuko ditugu

banan-banan.

1.3.1 . Hizkuntza teknikoan erabiltzen ditugun hitz asko hizkuntza orokorrekoak

dira.

Baieztapen hau begi-bistakoa dela esan dezakegu, ezin izan baitzitekeen bestela, izan

ere, hizketaldiaren oinarrian beti baitago hizkuntza orokorra eta nahitaez hitz arrunt
askok beren balioa baitute hizkera teknikoan ere . Horrelako hitzen zerrenda nahi adina

luza dezakegu, tartean izenak eta adjektiboak jarriz, baina, adibide modura, hona hemen

horrelako batzuk : adar, adierazi, aldakor, ardatz, arrazoi, atal, aurpegi, baldintza,

banaketa, barruti, batezbesteko, berdindu, doitu, ebatzi, emaitza, eragin, eremu, indar . . .

Esan beharrik ez dago, hitz horiek teknika edo zientzian erabiltzean beren esanahi edo

balio semantikoa zabaldu egiten dugula, eta, kasurako, ekuazio bat doitu dugula esatean,

zerbait oso konkretu adierazi nahi dugula, kimikaren arloan denean ekuazio kimikoekin

zerikusia duena; edota eremu elektrikoa diogunean, eremu hitzak esanahi oso zehatza

duela eta eremu bektorial batez ari garela, kontzeptu horrek fisikarientzat duen esanahi

zehatzarekin ; edota ardatz hitzak esanahi bereziak dituela geometrian eta teknologian,
eta hitz arrunta izan arren, oso baliagarri eta erabilgarri suertatzen zaigula termino

eta gainberezituez ari gara gehienbat, esan gabe baitoa, komunikazio zabalerako
hizkuntza teknikoa izateko esamolde berezitu horiek erabilera orokorrean txertatu
behar ditugula .
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berezitu modura. Zer esanik ez, antzeko kontsiderazioak egin ditzakegu beste hitzei
buruz ere .

1.3.2. Lexiko-sorkuntzari dagokionez, hizkuntza orokorrerako erabiltzen diren
baliabideak, hizkuntza teknikorako ere erabiltzen dira.

Gauza ezaguna da, hizkuntza biziak etengabe ari direla egokitzen bizitzak jarritako
baldintza berrietara, eta horretarako etengabe ari direla hitz edo termino berriak sortzen .
Kontua, hitz horiek era egokian sortzean datza, horretarako hizkuntzaren beraren
baliabideetatik oso bestelakoetatik, baina betiere hizkuntzaren beraren izaeraren arabera

sortuz . Gauza ezaguna denez, zenbait bide erabiltzen dira lexiko-sorkuntzan
-eratorpena, hitz-elkarketa, mailegutza	eta hizkuntza orokorrak erabiltzen dituen
bide horiek hizkuntza teknikoan ere erabili beharra dago . Hain zuzen ere, de facto horiek
guztiak erabili dira orain arte, eta gaur egun ere erabiltzen ditugu, ondoko adibideetan

ikus daitekeenez .

Demagun, esate baterako, eratorpenaren kasua, hots, lehendik datozen hitzen gainean

atzizki egokiak jartzearen bidea. Ondoko bi zutabeetako lehenean, hizkuntza arrunteko
kasu batzuk jarri ditugu, noizbait lehendik zeuden hitzen garapen modura sortutakoak,
eta bigarrenean, hizkuntza teknikoaren arloan erabiliak izateko atzizki berberak erabiliz

berriki asmatutakoak . Bistakoa denez, bide hori oso emankorra gertatzen da:

Hizkuntza orokorra

	

Hizkuntza teknikoa
labainkor

	

beherakor
askatasun

	

asetasun
desagertu

	

desorekatu
berpiztu

	

birziklatu

Adibideen zerrenda nahi bezainbeste luza daiteke, noski . Gauza bera esan dezakegu
konposizio edo hitz-elkarketari dagokionez, ondoko adibideetan ikus daitekeenez :

eguzki-lore

	

banaketa-kurba
neskazahar

	

labegarai
afari-merienda

	

makina-erreminta
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Aposizioak ere sarri agertzen zaizkigu zientziaren arloan, zenbait fenomeno edo
efektu berezi izendatzerako orduan, esate baterako ; eta horrelako kasuetan ere hizkuntza
orokorreko bide beretik jo dezakegu irtenbidea bilatzeko orduan :

Gorbeia mendia

	

Doppler efektua
Goxoki okindegia

	

Reynolds zenbakia

Siglazioaren bidea gero eta gehiago ari da sartzen eguneroko bizitzan, eta gauza bera
-agian maila handiagoan, gainera- gertatzen da teknikaren arloan ; izan ere, gehienetan
kontzeptu teknikoen azalpenen laburdurekin jokatzen dugu :

OHO (Oinarrizko Hezkuntza Orokorra) RAM (Random Access Memory)
BEZ (Balio Erantsiaren gaineko Zerga)

	

BEZ (Balio Erantsiaren gaineko Zerga)

Ikus daitekeenez, zalantza izan dut azken sigla alde batean edo bestean jartzeko, eta
horregatik alde bietan ipini dut, hizkuntza bizien zurrunbiloaren barneko mugak lauso
samarrak baitira.

Zer esanik ez, ezin utz dezakegu alde batean mailegutzaren bidea, lexiko-
sorkuntzarako oparoenetakoa baita, batez ere gurea bezalako hizkuntza gutxituen
kasuan. Honi dagokionez, adibideen zerrenda amaiezina da . Baina, hemen azpimarratu
nahi dugunez, betiere hizkuntza orokorrean bezala jokatzen dugu hizkuntza teknikoaren
arloan ere, ondoko adibide paralelo hauek agerian uzten dutenez .

barkazio

	

konmutazio
erretore

	

erresistore
normal

	

matrizial
publiko

	

parametriko

Labur esanda, hitzak sortzeko bideen zerrenda agortu gabe, hiztegiaren kasuan
etengabe ari gara batera zein besterako termino edo hitz berriak sortzen, eta horretan
berdin samarrak dira hizkuntza orokorra eta hizkuntza teknikoa .

1.3.3 . Hizkuntza teknikoak ere erabiltzen ditu hizkuntza orokorrak eskaintzen
dituen baliabide sintaktikoak

Zer esanik ez, hitzez gain, beste hainbat elementu erabiltzen ditu hizkuntzak, eta
horien artean "baliabide sintaktikoak" deitura pean bil ditzakegunak ditugu . Izen-
adjektiboak biltzeko arauak, izenlagunak antolatzeko erak, eta beste hainbat baliabide
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oso kontuan hartu beharrekoak dira, hizkerak eta diskurtsoak benetako hizkuntza osa
dezaten, eta hizkuntza teknikoa hizkuntza orokorrekiko bide paraleloan eraiki dezagun .
Kasu honetan ere, paralelismoen zerrenda amaigabea da . Hona hemen mota
desberdinetako adibide batzuk :

etxe handia

	

erreaktantzia handia

zolu labainkorra

	

funtzio beherakorra

pertsonekiko begirunea

	

denborarekiko deribatua

zurezko mahaia

	

titaniozko torlojua

haur txikien adina

	

zenbaki handien legea

gurdi bidezko garraioa

	

laser bidezko ebaketa

aldapeko sagarraren adarraren punta tornuko motorraren abiaduraren kontrola

Egin duten errepide berri hori, Kalkulatu dugun indarraren balioa,
Dimaren eta Zeberioren artekoa da

		

masaren eta azelerazioaren arteko
biderkadura da

Arazo horrek konponbiderik ez Ekuazio diferentzial honek soluziorik ez
daukanez gero, beste nonbaitetik daukanez gero, beste nonbaitetik abiatu
abiatu beharko dugu

	

beharko dugu

Berariaz joan gara esaldien eta esamoldeen konplexutasuna handituz, prozesu hori
zabalkorra dela adierazteko, beti ere parean jarriz hizkuntza orokorreko eta hizkuntza
teknikoko esamoldeak, egitura berekoak direla nabarmen uzteko . Esan beharrik ez dago,
agerikoa baita, baliabide sintaktikoak ondo menperatzea funtsezkoa dela hizkuntza
teknikoa lantzeko ere .

1.3.4. Zientziaren dibulgazioa tartean dela, hizkuntza orokorrak hizkuntza
teknikoaren inguruan sortutako elementuak bereganatu ditu.

Begi-bistakoa da orain arteko noranzkoan azaldutako erlazioa ; alegia, labur esanda,
ezeren gainean eraikitzekotan, hizkuntza teknikoa hizkuntza orokorraren zutabeen
gainean eraiki behar dela adierazi nahi izan dugu ; alegia, hizkuntza teknikoak
-hizkuntzaren erabileretako bat izanik- erabilera orokorreko baliabideak bereganatu
ditu, berez. Nolanahi dela, aurkako noranzkoan ere gertatzen da erlazioa, eta horrela,
askotan eguneroko usadioaren eraginez, jatorriz hizkuntza teknikoaren arlokoak soilik
ziren hitzak -oso teknikoak, gainera- erabat arrunt bihurtu dira urte gutxitan .
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Demagun, kasurako, transistore) hitza. Jatorriz akronimoa da, "transfer resistor"
hitz-bikotetik sortua . Gaur egun, ordea, edozeinek dio "Sony markako transistorea"

erosi duela58 . Gauza bera esan dezakegu laser hitzari buruz, jatorriz "light amplification

by stimulated emission of radiation" hitzen hasierako letren baturaz sortua berau ; edo
bestelako jatorria duten "txip" eta "klonazio" hitzei buruz, inolako zalantzarik gabe, gaur
egun hizkuntza orokorrekoak direnak .

Zer esanik ez, hizkuntza teknikoak eta hizkuntza orokorrak elementu komunak
dituzte, neurri handi batean, bai hiztegiari dagokionez, eta baita sintaxiari dagokionez
ere ; etengabeko ukipen-egoeran daude gainera, eta batak bestea blaitzea gauzarik
egunerokoena da. Baina arazoak ez dira hor amaitzen, eta badira zientziaren arlokoak
diren arazo espezifikoak, hizkuntza orokorrean agertzen ez direnak .

1.3.5. Bereziki hizkuntza teknikoan soilik erabiltzen diren hitzak eta esamoldeak
ere badaude

Orain arte esandakoa bezainbesteko egia da, hala ere, hizkuntza teknikoan erabiltzen
ditugun hitz asko, hizkuntza orokorrean sekula ere erabiltzen ez ditugula -oraingoz
behintzat-. Zer esan, adibidez, honako hitz hauei buruz : abeldar, algoritmo, apotema,
asintota, azimut, azpieraztun, batukari, berretura, berrekizun, boolear, diedriko, egia-
taula, epizikloidea . . .? Hitz horiek guztiak behar-beharrezkoak ditugu zientziaren arloan,
gure diskurtsoa euskaraz osatu nahi badugu bederen . Baina ziurrenik ere, sekula ez
ditugu hizkuntza orokorrean erabiliko .

Arazoa ez da soilik mugatzen hitzen kasura . Horrez gain, hitzen osagai batzuen
erabilpen-maiztasuna ez da bera izaten arlo orokorrean eta arlo teknikoan . Kasurako,
"azpi-" osagaiaren59 bidez eraikitako terminoek askoz presentzia handiagoa dute
hizkuntza teknikoan hizkuntza orokorrean baino, honako zerrenda apropos luze
egindakoan ikus daitekeenez : azpialgebra, azpibarruti, azpideterminante, azpieraztun,
azpieskualde, azpiespazio, azpifaktorial, azpifamilia, azpigorputz, azpiharmoniko, azpi-
indize, azpiklase, azpimatrize, azpimodulu, azpimultiplo, azpimultzo, azpinormal,

58 Bidenabar diogun ezen kasu honetan transistor(e) hitzak jatorrizkoa ez den esanahia ere
hartu duela, aparatu osoa izendatzekoa eta ez oinarrizko elementua bera . Dena den,
puntu honetan hitzaren txertaketa da interesatzen zaiguna . Esandakoa osatuz, bere
Hiztegi Batuan Euskaltzaindiak transistore forma hobetsi duela esan behar dugu
(Euskara, XLV, 2000, 2, 722 . or .) .

59 Azpi osagai hori jatorriz izena dela onartuta ere (horrela dator hiztegietan), azken
urteotan hainbat termino teknikoren sorkuntzan aurrizki-eran erabili da . Puntu horrek
azterketa sakonagoaren premia du, ziur asko, baina horretan sartu gabe, hemen
erabileraren adibide modura azalduko dut soilik .
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azpisegida, azpisistema, azpitalde, azpitangente, azpiteoria, azpizatiketa, azpiatomiko . . .
Eta alderantziz ere gertatzen dira gauzak, izan ere, hizkuntza orokorrean normaltasun
osoz erabiltzen diren osagai batzuk nekez agertuko baitira hizkuntza teknikoan . Horixe
da, adibidez, "keria" atzizkiaren kasua ; hain zuzen, ondoko zerrenda luzean ikus
daitezkeen hitzak nekez azalduko dira testu teknikoetan: umekeria, astakeria,
txorakeria, alferkeria, zikinkeria, zurikeria, koldarkeria, gizonkeria, handikeria,
aldebreskeria. . .

Izan ere, hizkuntza teknikoak bere-bereak diren ezaugarriak baititu .60 Luzatzeko
asmorik gabe, diogun ezen horien artean, hitzen eta kontzeptuen arteko
biunibokotasuna, lexiko teknikoaren ugaritasuna, mailegutzaren nagusitasuna, unitate
lexikal konplexuen ugaritasuna, konnotaziorik eza, eta beste zenbait daudela . Hain
zuzen, hizkuntza orokorrean nahitaez bete beharrekoak ez diren ezaugarriak .

Ondorio modura, azpiatal honen amaiera gisa azpimarratu nahi duguna, hitz gutxitan
laburbil dezakegu : hizkuntza orokorra eta hizkuntza teknikoa aldi berean daude bata
bestetik urrun eta hurbil, zeren, elementu komunak dituzten era berean, bien eremuak
banantzen dituzten elementu bereziak ere baitauzkate .

Edozein kasutan, esandako guztiaz gain, gu tesi-lan honetan aztertzen ari garen
arazorako, badago beste puntu bat kontuan hartu beharrekoa, berbaldi-motari dagokiona
hain zuzen. Zeren, gauza bat baita abiadura posizio-bektorearen denborarekiko
deribatua dela esatea, eta beste bat -zeharo desberdina- v

= dt
adierazpena

irakurtzea. Lehenengo esaldia -azken batez, azalpena edo kontzeptuaren definizioa
dena eta, izatez, fisikaren arloan baino erabiltzen ez dena- hizkuntzaren lege
naturaletatik sortua da, edo hizkuntza naturaletik oso hurbil dago behintzat . Baina
sinboloen bidez eraikitako adierazpenak eta adierazpen sinbolikoak irakurtzeko
hizkuntza naturalak eskaintzen digun berbaldi-mota ez da egokia (edo, gutxienez, ez da
nahikoa), irakurketa behar adinako zalutasun eta argitasunez bideratzeko . Hain zuzen
ere, hirugarren kapituluan frogatzen saiatuko garenez, berbaldi-mota "artifizialaren"
beharra dago .

60 Honelako ezaugarrien zerrenda eta azterketa zehatzagoa ondoko artikuluetan aurki
dezakegu: Altonaga, K., "Hizkera teknikoaren ezaugarriak", in Odriozola, J .C. (zuz-
koor .) (1987) : Euskara gaurkotzeko bideak, Unibertsitate-hedakuntzarako koadernoak,
UPV-EHUko argitarapen-zerbitzua, Bilbo . Zabala, I . (2001) : "Euskararen zientzia eta
teknikarako erabileraren hizkuntz berezitasunak" (Ekaia aldizkarian argitaratzeko) .
Luzeago, Xabier Alberdiren irakaskuntza-proiektuan ere hainbat xehetasun daude
azalduta: Alberdi, X . (1997) : Irakaskuntza-proiektua. Euskara Teknikoa I, 1997ko azaroa
(argitaratu gabea) .
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1 .4 . Beste hizkuntzetan antzera lantzen da hizkuntza teknikoa

Aurreko azpiatalean euskararen kasurako egin ditugun gogoetak, ingeles, frantses eta

gaztelaniarako ere baliagarriak dira ; edo, beste modu apalagoan eta alderantziz esanda,
gure inguruko hiru hizkuntza boteretsu horiek dituzten jarrerak euskararako ere kontuan
hartzekoak dira. Izan ere, neurri batean edo bestean, hiru hizkuntza horiek erabiltzen
dituzte lexiko-sorkuntzarako aipatu ditugun baliabideak . Zer esanik ez, zeinek bere

ezaugarriak ditu eta baliabide batzuk besteak baino gogokoagoak ditu ; horrela, esaterako,
ingelesez eta euskaraz askoz gehiago erabiltzen da hitz-elkarketa frantsesez eta

gaztelaniaz baino . Hitz-elkarketarekin jarraituz, garrantzi handikoak diren "izena +
izena" motako konposatuak eratzeko, euskararen eta ingelesaren jokamoldeak
berdintsuak direla esan dezakegu, frantsesez eta gaztelaniaz bestelako jokamoldeak
-hauek ere elkarren berdintsuak- erabiltzen diren bitartean, ondoko bi adibideetan
ikus daitekeenez :

euskara

	

ingelesa

	

frantsesa

	

gaztelania

energia-dentsitatea energy density densité d'énergie

	

densidad de energía

indar-eremua

	

force field

	

champ de forces

	

campo de fuerzas

Beraz, kasu honetan esan dezakegunez, euskaraz eta ingelesez "izena, + izena 2 "
modura egiten diren konposatuak, frantsesez eta gaztelaniaz "izena 2 + de + izena,"

modura egiten dira . Baina salbuespenak salbuespen, eta neurriak neurri, oro har, lexiko-
sorkuntzarako bideak antzekoak direla esan daiteke .

Baina berbaldi-motari dagokionez, gauzak ez dira antzekoak . Oraingoz, arazoaren
sarrera-modukoa egiten ari garenez, adibide xume batzuk baino ez ditugu aipatuko, gero
arazoa hirugarren atalean sakonkiago aztertzeko . Nolanahi dela, aski izango da adibide
errazetatik hastea, inguruko hizkuntzetan ez bezala, euskaraz arazo larriak agertzen

zaizkigula ikusteko . Demagun honako adierazpen sinbolikoaren irakurketa : a = b .
Ingelesez, frantsesez eta gaztelaniaz, irakurketa oso antzekoa da eta hizkuntza

naturaletik oso hurbil dago : "a equals b ", "a égal à b" eta "a igual a b " hurrenez

hurren61 . Edo honako kasu honetan : a > b . Oraingoan "a greater than b", "a plus grand

que b" eta "a mayor que b" ditugu. Ikus dezakegunez, formulazioa irakurtzeko orduan,
ingelesak, frantsesak eta gaztelaniak ez dute berbaldi-mota naturala askorik bortxatu
beharrik izan; ikur eta zeinuen segida eta aipaturiko hiru hizkuntzen eredu sintaktikoa
ados baitatoz. Hain zuzen, eskematikoki ikusiz :

61 Izatez, adibide honetan ingelesak pixka bat desberdin jokatzen du, esaldia egiten
duelako, hain zuzen; besteek ere berdin egin dezakete, aldaketa txikia eginez .
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a=b
123

delako adierazpen sinbolikoa hiru hizkuntza horietan 1-~ 2 -> 3 sekuentziaz irakurtzen

dute eta

a>b
123

adierazpena ere era berean, 1---> 2 - 3 sekuentzia bera osatuz . Baina euskaraz, berbaldi

naturala erabilita, l-3 3 --> 2 sekuentzia osatuko genuke ziur asko, aukera normala

bailitzateke "a b-ren berdina da" eta "a b baino handiagoa da" esatea62. Beraz, kasu

honetan arazoa dugu euskaldunok, oraindik ohitura sortzeko dugun eta eraikitzeko

dugun adierazpen sinbolikoen irakurketaren arloan . Zer egin? Zeri eman lehentasuna,

formularen sekuentziari ala berbaldi-motari? Zein irizpide erabili beharko ditugu
irakurketa horretan? Arestian esan dugunez, hirugarren atalean aztertuko ditugu arazo
horren inguruko gorabeherak, bertan adibide korapilatsuagoak aipatuko ditugularik .

1 .5 . Beste hizkuntzetan gertaturiko prozesuen aipamen laburra

Edozein kasutan, beste hizkuntzetan ere ez da betidanikoa adierazpen sinbolikoen
erabilpena, eta, gainera, askoz ere beranduagokoa da irakurketarako konponbideena . Bi

pausotan planteatu zela esan dezakegu, eskematikoki hitz egitearren . Batetik adierazpen

sinbolikoen sorrera bera dugu, denborarekin unibertsaldu eta mundu osoan zehar era
berean erabiltzera iritsi dena . Bestetik, unibertsaltzat jotzen ditugun ikur eta zeinu

bidezko adierazpen fisiko-matematiko horiek hizkuntza desberdinetan nola irakurtzen
diren eta irakurketa hori noiz planteatu zen .

Lehenengo pausoari dagokionez, gure hizkuntzan argitaratu diren lanen artean, lehen
erreferentzia K. Santamaria-ren artikulu batean aurkitu dugu :

Aritmetikako kalkulu idatzirik haseratik ez zegoen . Kalkuluak eta arrazoinketak hizkuntza
arruntaren bidez egiten ziren, gaur egun zientzia gehienek egiten duten bezalaxe . Teorema bat
frogatzeko edo problema bat planteatzeko hamaika inguru egin behar ziren, kalkulu idatzia eta
formulak ez zeudelako . Kalkulua bazegoela esan daiteke, ez kalkulu idatzi bat ordea .

62 Odriozolaren lanetan 1 --> 3 -* 2 hurrenkera erarik estandarrena dela esaten da ; dena
den, berak dioenez -literaturan dokumentatuta dago eta halaxe egiaztatzen dute
ikerkuntza-lanek-, 1 -j 2 - 3 hurrenkera ere egiten dugu, ahozkoan batez ere . Honi
dagokionez, ondoko artikulua oso kontuan hartzekoa da : Zabala, I . (2000) : "Hitz-
hurrenkera euskara tekniko-zientifikoan", Ekaia, 12, 143-166 . orr .
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Diofanto matematikalari grekotarra izan omen zen algebrazko kalkulua erabiltzen saiatu zen
lehenengoa, Kristau Aroaren 500 . urte inguruan. Baina hastapen bat besterik ez zen, guztiz

hasiko-masiko eta eskasa, izan ere63 .

Artikulu berean, kalkulu idatziaren sorrerari buruzko xehetasun batzuk gehitu zituen,
bereziki lehen saioaren forma zein izan zen azalduz eta kalkulu normalizatugabearen

arrazoia nola edo hala adieraziz .

Haren ondoan -Diofanto-ren ondoan alegia- aurrerapen txiki batzuk egin ziren, baina
algebrazko kalkulu idatziaren egiazko asmatzailea François Vieta izan zen, jakina denez,

XVI. mendearen azkenekoetan bizi zena .

Vieta famatuaren notazioak pixka bat erakusteko hona hemen exenplo batzuk .

Gaur eguneko kalkuluaz : x2

	

x'

	

x6

	

xy

	

x = y

Vieta-n kalkuluaz :

	

xq

	

xc

	

xcc

	

x in y

	

x xg y

Guk erabiltzen dugun "a > b" formularen lekuan, "a - b" formula erabiltzen zuen Vietak,

eta honen notazioan "a = b" idazten zuenak "a < b" esan nahi zuen .

Beraz

2 z 2 < x 3 + x 2y 2 + y 3 < 3 z 2

formula, Vietak honela idazten omen zuen :

2 in zq = xc + xq in yq + yc = 3 in zq

Mendean zehar Vietaren notazioak aldatuak izan ziren eta, batzutan, osatuak . Leibnitz,

Descartes, Wildman, Recorde jakintsuek, beste askoren artean, marka berriak sartu
zituzten, bakoitzak bere erara, eta batere batasunik gabe . Nahasmendu izugarri bat egin zen
eta hala heldu zen eguneko izkiriatzera .

Ez da beraz estraina izaten, orain erabiltzen dugun kalkulu idatzia normalizatu gabe egotea .

- Normalizazio falta honetatik dator, berriz ere esango dugu, algebrazko formulak ahoz
irakurtzeko zailtasuna, ez bakarrik euskeraz, jakin, hizkuntza guzietan baizik .

Gure problema argitu nahi badugu, honetaz konturatu behar dugu, gaur egun erabiltzen den

izkiriarena ezin alda badaiteke ere 64 .

Santamaria-ren artikuluan bistakoa denez, "algebrazko formulak irakurtzeko
zailtasuna" hizkuntza guztietan ageri da, gehiago edo gutxiago, ikur, marka eta formula
berriak "batere batasunik gabe" sartzearen ondorioz . Hortik dator bigarren arazoa, alegia,

hizkuntza bakoitzean irakurketa bideratzeko ebatzi behar izan duten batasun-arazoa .

Dena den, formulak berak gure inguruko hizkuntzaren bat zerabilten zientzialariak
asmatuak izan ziren, eta, horregatik, ez da harritzekoa hizkuntza horietan euskaraz

63 Santamaria, K . (1976) : "Ahoz eta euskeraz irakurtzekotan, nola irakurri behar dira

algebrazko formulak? (I), Elhuyar, 6, Donostia, 41 . or .
64 Ibidem, 41 . or .
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baino distantzia txikiagoa izatea sinboloen bidez eratutako formula idatzien eta
adierazpen sinboliko horien irakurketaren artean65 . Baina, handiagoa edo txikiagoa izan,
guztietan da distantziaren bat .

1 .6 . Tesira iritsi aurreko prozesuaren azalpena

Tesiaren proiektua bideratzeko asmoen aurreko historia eginez, gaiarekiko nire
lehenengo kontaktua 1980-81 ikasturtean abiatu zela esan dezaket, izan ere urte hartan
euskara zientifikoari buruzko ikastaro berezia antolatu baitzen Euskal Herriko
Unibertsitateko 66 Leioako Zientzia Fakultatean, Jose Ramon Etxebarria eta Jesus Mari
Txurruka irakasleen gidaritzapean, arlo horretan premia handia sentitzen baitzen,
ordurako abiatua baitzen euskarazko irakaskuntza fakultateko lehen mailan . Garai hartan
jadanik ikasketa-bukaerako zientzia-arloko tesinak eta ingeniaritza-proiektuak
aurkeztuak ziren unibertsitateko fakultate eta eskoletan, eta fisika, kimika eta
matematikako testuliburuak argitaratuak Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik67 .
Alegia, material idatzia prest zegoen eta normaltasunez bultzatu nahi zen gai horien
irakaskuntza euskaraz baita unibertsitatean ere . Horrexegatik ikusten zen premiazkoa,
testu horietan guztietan erabiltzen ziren adierazpide matematikoen irakurbidea arautzea,
eta bide horretatik euskal lerroetako irakasleek eskaria zuzendu zuten unibertsitateko
agintarien aurrean, mintegi-ikastaro modura aztertutako gai haiek irakasgai ofizialetan
lantzeko .

Eskari horien fruitu, hurrengo ikasturtearen hasierarako (1981-82 ikasturtea) lau
irakasle kontratatu gintuzten68 EHUko Leioako Zientzia Fakultatean, Euskara

65 Nolanahi den, distantziaren kontu hori ez da beti era berean gertatzen, eta batzuetan
euskarazko irakurbidea formulatik hurbilago egon daiteke gaztelaniazko irakurbidea
baino. Esate baterako, kimikaren arloko formulaziora joanez, nazioarteko arauen arabera
NaC1 idatziko dugu, eta euskaraz irakurtzean "sodio kloruroa" esango dugun bitartean,
gaztelaniaz "cloruro de sodio" esango dugu ; idazkeratik urrunago, beraz .

66 Espainiako "Ley General de Educación" delakoaren ondoren 1968an "Universidad de
Bilbao" izenaz sorturiko unibertsitateak "Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea" izena hartu zuen 1980 . urtean (UPV/EHU siglez adierazi ohi da) .

67 Leioako Zientzia Fakultatean euskaraz aurkeztutako lehenengo tesina 1974koa da -J .
Iturbe (1974) : Hartree-Fock-en methodoaren hurbilketa erdienpirikoak, Kimika Fisikoa
Saila- eta lehenengo doktorego-tesia 198lekoa -J. M. Agirregabiria (1981) :
Tetramomentu lineala eta angeluarra ingurune jarraien eta interakzionatzen ari diren
partikulen sistemen mekanika erlatibistan, Fisika Saila-, Bilboko Ingeniaritzako Goi-
Eskolan euskaraz aurkeztutako lehenengo karrera-proiektua 1981ekoa -M . Ensunza
(1981) : Transformadore trifasiko baten eraiketa (30.000 + 5%/6.120 Volta, 10.000 kVA),
Ingeniaritza Saila- . Bestalde, UEUren lehenengo argitalpenak 1977koak dira .

68 Irakasle hauek, hain zuzen: Kepa Altonaga, Juan Carlos Odriozola, Martin Olazar eta
Martxel Ensunza .
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Zientifikoa I eta Euskara Zientifikoa II izeneko irakasgaien ardura hartzeko, eta horrela

gai horien irakaskuntza lehen aldiz ofizialki emateko . Horrela, ba, euskara zientifikoaren

irakaskuntzari dagokionez, aitzindaria izan zen fakultate hori Euskal Herriko

Unibertsitatean. Geroago, apurka-apurka, beste fakultate eta eskola tekniko batzuetara

zabaldu zen ekimena ; eta irakasgai hori sartuz joan zen beste batzuetan ere, gaur egun

horrelako askotan irakasgai arrunt eta ofiziala izanik .

Zer esanik ez, bidea eginez egiten denez, 1981-82 ikasturtean Leioako Zientzia

Fakultatera lau irakasle horiek iristean, ez zegoen aldez aurretik inolako programa
zehatzik, eta gure lehenengo betebeharra bi ikasmailetara egokitutako programa zehatza

prestatzea izan zen . Hainbat bilera eta hausnarketaren ondoren, honako erabaki hau

hartu genuen : Euskara Zientifikoa 1 irakasgaian hizkuntzaren esparru morfologikoak eta

sintaktikoak landuko genituen eta Euskara Zientifikoa II irakasgaian hizkuntza

teknikoaren esparru lexikologikoak eta terminologikoak . Lehenengo mailan zientzia-arlo

guztietako ikasleak batera arituko ziren, gaiak orokorrak izanik, eta bigarren mailan,
zientzia-arlo desberdinetakoak zeinek bere aldetik ikasi beharko zuten, izan ere

problema espezifikoak baitituzte zientzia desberdinek. Hain zuzen ere, taldeak eratzeko

orduan, hiru sail bereizi genituen : batetik Natur Zientziak, barnean antzeko hizkuntza-
arazoak dituzten Biologia eta Geologia hartuz, bestetik Kimika, formulazioaren inguruko

hizkuntza-arazo bereziekin, eta azkenik, Matematika eta Fisika, bi hauetan hizkuntza
matematikoa baita nagusi .

Preseski, niri matematikari edo fisikari izan nahi zuten ikasleekin jardutea suertatu
zitzaidan, eta horrela abiatu nintzen programaren zehaztapenean eta materialaren eta

erreferentzia bibliografikoen bilaketan eta prestakuntzan . Fakultateko zenbait

irakasleren laguntzaz -besteak beste, Jose Ramon Etxebarria, Jazinto Iturbe eta Xabier
Duoandikoetxea-renaz- eta UZEI taldean ziharduten beste zenbaitenaz -Mikel
Zalbide eta Andoni Sagarna-renaz, bereziki- euskal lexikologiaren lehen erreferentziak
eta ezagumenduak landuz eta bilduz joan ginen, eta horrela osatu genuen Euskara

Zientifikoa II irakasgaiaren edukien egitura eta funtsa .

Irakasgaian barrena sartu ahala, ordea, eduki lexikologiko eta terminologikoaz gain,
beste gai baten garrantzia azaleratu zen gero eta indar handiagoz, praktikan zuen

garrantzia erakutsiz : Fisikan eta Matematikan etengabe ageri den formulazioaren

adierazpide mintzatua, hain zuzen .

Zalantza-izpirik gabe esan dezakegu guztiok ados gaudela Zientzietan eta
Teknologian Matematikak duen garrantzia aitortzean, aipaturiko arloetan ezinbesteko
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erreminta baita kontzeptuak adierazteko . Askotan, arlo horietan erabili ohi diren
adierazpen matematikoak hizkuntza arruntarekin nahasirik adierazi behar ditugu ahoz .
Zer esanik ez, arazo hori are begi-bistakoagoa da irakaskuntzaren kasuan . Edozein
irakaslek, eskola ematen ari delarik, arbelean lim f (x) = b adierazpidea idaztean nola
edo hala adierazi beharko du hitzez eta ahoz adierazpen hori (demagun honelaxe esaten

duela : "limite efe ixa, ixa zerorantz doanean, berdin zero") ; edota sare elektrikoen
kalkuluak egiten diharduen ingeniari batek inoiz eroalearen erreaktantzia

2tzf x 0, 7411 x 10-3 logD dela adierazi beharko dio bere lankideren bati (demagun

honelaxe adierazten diola :̀ "bi pi efe, bider zero koma zazpi lau bat bat, bider hamar

ber minus hiru, logaritmo hamartar de azpi eme zati de azpi ese") . Aipaturiko bi

adibide hauek ez dira zailak ezta ezohikoak ere, oso arruntak baizik . Korapilatsuagoak

ere badira, noski, baina esan beharrekoak .

Planteaturiko arazoa ez da soilik euskarari dagokiona, eta beste hizkuntzetan ere
azaltzen da, gaur egun ere, nahiz maila txikiagoan izan. Adibide modura, Zientzia

Fisikoetan Doktorea den Marc Défourneaux-en69 hitzak ekarriko ditugu gogora :

Sauriez-vous multiplier ou diviser, à haute voix et en anglais, 236 par 5? Liriez-voux sans
hésiter, devant un auditoire anglo-saxon, une formule chimique aussi simple que

H2O + CO -, H2 + CO2

et énonceriez-vous sans trouble

/~ +10

	

(~
A =

J
(ya -y)dr=2a

J
(xó-x2)dy?

XO

La communication scientifique en anglais, qu'elle soit orale ou écrite, est hérissée de telles
difficultés . Nombre de scientifiques - .chercheurs ou ingénieurs - y sont affrontés
lorsqu'ils doivent discuter, rédiger un article, prononcer une conférence en langue
anglaise 70 .

( . . .)

. . . ensuite l'incapacité redhibitoire dans laquelle on se trouve de lire à haute voix une
équation même élémentaire si l'on n'en a pas appris l'expression : même en français, il a
fallu apprendre que le signe = se prononçait «égal» et que x' et x" se prononçaient «x
prime» et «x seconde» pour pouvoir prononcer l'équation x'=x" 71 .

69 Défourneaux, M. (1980) : Do you speak science? Comment s'exprimer en anglais
scientifique, Gauthier-Villars, Paris . Liburu honen gaztelaniazko bertsioa ere badago : Do
you speak science? Cómo expresarse en inglés científico, Editorial AC, Madrid, 1980 .

70 Ibidem, atzeko azaleko testua .
71 Ibidem, XIII . or .
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Liburu honen kasuan ingelesaren eta frantsesaren arteko gorabeherak lantzen dira,
eskarmentu propioz baitaki Défourneaux-ek ezen bi hizkuntzetako testu zientifikoak
nahiko antzekoak diren hitzei eta terminologiari dagokienez, arazo latzak ageri direla
esateko moduei dagokienez, eta gauzarik niniñoena ebazteko orduan hizkuntza

bakoitzak bere bide propioa hartu duela72 , eta hizkuntza bakoitzaren bideak zerikusirik

ez duela askotan besteak harturikoarekin. Adibide modura, gogora dakarkigu itxuraz

sinplea dirudien preposizioen kasua, zeinean hizkuntza batekoek bestean aritzean,
alferrik dabiltzan preposizioen itzulpen zuzena egiten, eta buruz eta banan-banan ikasi

behar izaten dituzten. Berak honelaxe azaldu du arazoa liburuaren erabilpenari buruzko

oin-ohar batean :

Pour illustrer ce problème des prépositions, il suffit de citer quelques examples :
- «varier de 10 %» se dit «to vary by 10 %»
- « 10 % en volume» se dit «10 % by volume»

«la solution de l'equation à 2 inconnues» se dit «the solution to the equation in 2
inknowns»

- «résoudre l'équation en x et intégrer la fonction en y» se dit «to solve the equation for
x and to integrate the fonction over y»73 .

Hain zuzen, gure ustez, adierazpideetan ageri diren problemarik latzenak, hizkuntza
batean ohitu eta beste batean adierazpide berberak adierazi behar ditugunean azaltzen

baitzaizkigu . Ingelesetik frantsesera edo alderantziz, frantsesetik gaztelaniara edo
alderantziz, ordura arte "naturaltzat" hartu izan dena, guztiz bestelakoa izan daitekeela
konturatzen gara, eta hizkuntza bakoitzak bere erara ebatzi duela arazoa . Kontuan izan,

bestalde, aipaturiko hizkuntza horiek guztiak ofizialak direla, eta estatu zabaletan
irakaskuntza-sisteman erabat arauturik erabiltzen direla ; hitz batez esanda,

irakaskuntzako tradizio luzea dutela. Baina, hala ere, ebatzi beharrekoak izan dituzte

iraganean. Gaia norainoko oinarrizkoa zen ulertzeko, egoki izan daiteke, idazkera
matematikoaren historiarekin zuzenean lotuta dagoen ondoko testua hona ekartzea, :

Remarkably, there was a time when the symbol `=' was not in general use . Fermat never
used it, preferring always to write 'a q' or `ada q' or fuller Latin words like `adxquibantur'
that these terms abbreviate . So in those days you would have to define the symbol `=' at
the beginning of your article if you intended to use it . (The equal sign was invented by
Robert Recorde in his Whetstone of Witte, 1557, but it did not come into general use until
more than a hundred year later. Descartes used `=' to mean something completely
different)74 .

72 Kasu batzuetan, "bide propioa" deritzogun hori ikur edo zeinu bakoitzari hizkuntza
bakoitzean dagokion irakurketa erabakitzea baino ez da izaten ; baina bestelako arazoak
ere sortzen dira, hizkuntza bakoitzari bereziki dagozkionak . Izendapen egokiagoaren
faltan hartu dugu izendapen lauso hori, zehatzegia ez dela jakinik ere .

73 Ibidem, XV. or .
74 Knuth, D . E .; Larrabee, T. and Roberts, P . M . (1988) : Mathematical Writing, M. A. A .

Notes, Number 14, The Mathematical Association of America, 91 . or .
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Alegia, sinbolorik sinpleena bera ere atzo goizekoa da, nolabait esateko ; eta hori
goren mailako zientzialariei dagokienez . Zer esan eskola-mutilei dagokienez?

Tesi-lan hau prestatzean, ardura bereziaz aztertu ditugu liburuak sinboloen eta
formulen irakurbideen bila75 . Matematika, Fisika edo Teknologiari buruzko liburuei
dagokienez, erdaraz zein euskaraz idatzirikoetan, ez dugu ia aipamen idatzirik aurkitu
sinbologiaren ahozko irakurbideei buruzkorik . Labur esanda, arazoa aipatu ere ez da
egiten liburuetan; ez da existitzen, antza ; edo esan gabe eta inork irakatsi gabe, badirudi
jakintzat ematen dela irakurleak nola irakurri behar duen badakiela . Baina hori ez da
horrela. Formulak eta ekuazioak milaka ageri dira liburu guztietan ; formulak ahoz
adierazteko modurik, ez, ordea .

Egia esanda, erdarazko testuetan ere ez da horrelakorik ageri ; hots, jakintzat jotzen da
formulak ahoz nola irakurri behar diren . Baina gure inguruko erdarak garaturik daude
irakaskuntza arautuan, eta normalean bertako ikasleek irakasleengandik ikasten dituzte
eguneroko praktikan, irakasle horiek beren irakasleengandik ikasi zuten modu bertsuan .
Irakaskuntza euskaraz lantzean agertzen da arazoa, noski, arautze falta horrengatik hain
zuzen. Nola ikasi irakasleengandik, irakasleek berek irtenbidea zein den ikasi ez badute .
Irakasle bakoitzak, zeinek bere erara egin behar ote du? Ez ote dago modurik, erabaki
bateratua hartzeko eta irakasle guztiek eredu beraren inguruan aritzeko?

Zer esanik ez, gauzak ez datoz berez, eta ikur eta zeinu bidezko adierazpenak
irakurri eta esateko moduak ez dira begi-bistakoak . Matematikaren sinbologia
unibertsala da gaur egun, baina gauzak ez dira betidanik horrela izan . Unibertsalak dira
-edo ia-unibertsalak, zehatzago hitz eginez-, hori bai, baina unibertsalak izateko
moduan jokatu delako . Gaur egun, zenbait zientziatan (Matematikan, Fisikan,
Kimikan . . .) erabiltzen den ikur-sistema mundu osorako prestatuta dago, zenbait kasutan
mundu osoan onarturik dagoen erakunderen batek araua eman ondoren, Kimikaren
nomenklaturarako IUPAC erakundeak egin duenaren antzera . 76 Honetaz esan behar da
ezen arauak mundu osorakoak izan arren, hizkuntza bakoitzerako egokitzapenak egiten
direla, arauak hizkuntza arruntera pasatzerako bidea eskainiz . Nolanahi dela, arautze-

75 Tesia idazten nabilela, galdezka etorri zait lagun bat, kale-iragarki batean ikusitako
sinboloa zer ote zen eta nola irakurri behar ote zen euskaraz . Iragarkia euroaren erabilera
bultzatzekoa da eta bertan euroaren balioa adierazteko adierazpide matematiko
honetaz baliatzen da : 6 euro _ 1000 pezeta. Bere sinpletasunean, sinboloaren irakurketa
ez da begi-bistakoa. Guk "gutxi gorabehera berdin" esaten diogu horri . Alegia,
iragarkiko formularen irakurketa "sei euro gutxi gorabehera (berdin) mila pezeta"
litzateke -"berdin" hitza parentesi artean jarri dugu, esan gabe utz baitaiteke- .

76 Ikus adibidez ondoko liburua : Andrés, F. eta Arrizabalaga, A. (1994) : Formulazioa eta
nomenklatura kimikan . I. LLP.A.C. arauak, UPV-EHUko argitalpen-zerbitzua, Leioa .
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prozesuetan aritzen ez direnak alde batera utzita, garatuta eta normalizatuta dauden

hizkuntzetako hiztunek pentsa (edo uste) dezakete ezen arazo hori betidanik
konponduta egon dela. Horregatik ez diote garrantzirik ematen . Baina, esaldi zaharrak

dioen bezala, ustea erdi ustel .

Gurera etorriz, eta oraingoan zuzen-zuzenean irakaskuntzako praktikan sartuz, nik
neuk ere, aproba modura, honako hau galdetzen diet ikasleei ikasturtearen hasieran : Nola
adieraz daiteke euskaraz eta ahoz honako adierazpen hau?

dE>O, 38>O/Ix-x'I<B=:>If(x)-f(x)' <E

Zenbait ikasleren erantzuna, zehatza da : "Ez dakigu" . Beste zenbaitena ezkorragoa

oraindik: "Hori ezin da euskaraz ahoz adierazi" . Eta baikorrago erantzun behar izaten
diet, baietz, esan egin daitekeela eta esaten ikasiko dugula, horixe baita irakasgaian
aztertu beharreko gaietako bat.

Beraz, aspaldikoa dugu -eta oraindik erabat ebatzi gabe daukagu- ahozko

adierazpideen gaia . Horrexegatik abiatu nintzen esparru honetan barrena, azterketa
sakonagoaren ondoren nolabaiteko proposamen zehatzak kaleratzeko asmoz .

Horretarako, erreferentzia bila abiatu behar izan nuen buru-belarri . Egia esanda, arazo
honi zehazki zegokionez, baziren erreferentzia labur batzuk, geroago aipatuko eta
aztertuko ditugunak, baina, oraingo ikuspegitik begiratuta, neurri batean esan dezakegu,
1981 . urtera arte euskararako eginiko proposamenak, zientzia-gaietan lizentziadunentzat
eta ingeniarientzat nahikoak ez zirela . Honelatan, bada, gure aurreko autoreek
esandakoetan oinarriturik, guk geuk eginiko ekarpenak biltzen saiatu nintzen Alfabetatze

Zientifikoa izeneko liburuan 77 . Bertan Fisikan eta Matematikan erabiltzen den
formulazioa aztertu nuen, bide batez arazo jakin batzuetarako proposamenak aurkertuz .
Esan gabe doa, liburua argitaratu aurretik EHUko Zientzia Fakultateko Jose Ramon

Etxebarria, Jazinto Iturbe eta Javier Duoandikoetxea irakasleei eta UZEIko Andoni
Sagarna doktoreari prestatutako lanaren kritika eskatu niela . Horrela, lankide horien

iradokizunak jasorik argitaratu zen liburua.

Egia esanda, neurri batean bederen, premiak bultzatutako lan hura presaka eta korrika
burutu beharra izan nuen, eta horregatik hausnarketa sakonagoa egiteko premia ikusi

77 Ensunza, M. (1984) Alfabetatze Zientifikoa . Zenbakiak / unitateak / irakurketa /
eragiketak / esamoldeak, UEU, Iruñea. Liburu honek hiru argitalpen izan ditu, UEUn
bertan (1984 eta 1987 . urteetan beste biak) . Guk azken argitalpena hartu dugu gure
aipamenetan .
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nuen lehenengo unetik. Horixe izan zen gai hori tesi modura aurkezteko arrazoi
nagusienetakoa .

1 .7. Tesiaren helburuak

Atariko atal honen laburpen modura, eta jarraian etorriko diren atalen norabideak
ulerrarazteko asmoz, tesi hau prestatzean izan ditugun helburuak adieraziko ditugu .

Arestian esan dugunez, formulazio edo sinbologia matematikoaz idatziriko formulak
irakurtzean erabili beharreko esamoldeei buruzko azterketa sistematikoa egin nahi izan
dugu, horren inguruko hausnarketa ahalik eta sakonena egiten saiatuz. Beraz, xede hori
lortu ahal izateko, segidan aipatuko ditugun urratsak emateari ezinbestekoa iritzi izan
diogu :

- Historian zehar, arazo horri dagokionez, euskararako proposatu diren
konponbideak biltzea eta aztertzea .

- Adierazpideen irakurketa finkatzeko premiaren eta euskarazko irakaskuntzaren
artean historian zehar egon den lotura aztertzea, bereziki, testugintzaren periodoak
aztertzean, testugintzaren eta irakaskuntza arautuaren arteko lotura bilatu nahirik .
Halaber, euskararen irakaskuntzari dagokionez eta horrekin batera testuetako
adierazpen matematiko-fisikoen irakurbideari dagokionez, historian zehar izan
diren isiluneen zergatikoa bilatzea .

- Euskararen irakaskuntzan eta euskarazko irakaskuntzan egon diren fase
desberdinen periodifikazioa aztertzea, eta periodifikazio horren eta adierazpenen
irakurbideen azterketaren arteko erlazio posiblea bilatzea .

- Ikur eta zeinu bidezko adierazpenei dagokien hizkuntza matematiko hori
irakaskuntza arautuan zenbateraino sartu den erakutsi eta adierazpen-mota
desberdinen sailkapena egitea .

- Alboko hizkuntzen jokabidea nolakoa den ikustea eta aztertzea . Azterketa
horretatik euskararako baliagarriak izan daitezkeen jokabideak zehazkiago
arakatzea .

- Euskararen kasuan erabilgarriak izan daitezkeen zenbait ondoriotara heltzea .

- Oraindik jasorik ez zeuden eta beharrezkotzat jotzen ditugun formula matematiko
eta fisikoetarako proposamenak aurkeztea .
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2 . Adierazpen fisiko-matematikoen hizkera
lantzeko euskaraz egindako saioen azterketa
historiko-kritikoa

Atal honetan, ikur eta zeinu bidezko adierazpen matematiko-fisikoen irakurbideei
dagokienez, gure hizkuntzan izan den bilakaera historikoaren azterketa egingo dugu,
argitaraturiko lanen aipamena eginez, eta horietan proposaturiko adierazpideak aztertu
eta kritikoki baloratuz . Gure ustez, oso interesgarria da prozesua bere eboluzioan
aztertzea; izan ere, horrela batasun modura ikus daiteke prozesu osoa, eta historiaren
kontaketa kritikoan bilakaera osoaren garapen logikoa suma daiteke, ildo berean
garatutako prozesu baten historia koherentea ageri baita bertan .

Azterketa egin ondoren laburpen modura esan dezakegu ezen lehenik adierazpen
matematikoen hizkera lantzeko prozesua intuitiboki hasitako ibilbidea izan zela ; eta
horren ondoren, bigarren pausoan, mugaketa batean sartu zela hogeita hamarreko
hamarkadako gerraurrean -garaiko ideia politikoen eta borroka soziologikoen eraginez
euskararen izaerari buruz bizirik zegoen garbizaletasun/garbizalekeriaren arazoagatik- ;
beranduago, gerraosteko isilunearen ondoan, aurreko fasetik abiatu zen berriro ere, esan
nahi baita, gerraurrean utzitako puntutik ; eta, azkenean, modernotze-fasean
irakaskuntzako maila guztietan abiatzerako orduan, prozesu osoaren hausnarketa egin
zen, ordura arteko pausoak eta irtenbideak aztertuz eta, 1970eko hamarkadako bigarren
erdialdean, etorkizunerako proposamen teorikoekin bukatuz . Garai horretara iritsi
arteko prozesua aztertuko dugu bigarren atal honetan .

2 .1 . Hasierako pausoak

Nonbaitetik abiatu beharra dagoenez, zalantzak izan ditugu abiapuntua kokatzeko
orduan. Beste batzuen lanetan oinarritu nahiak, euskarazko adierazpide matematikoen
historiaurrea izan daitekeen datu etnologiko-antropologiko batetik abiatzera eraman
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gaitu, izan ere, euskal hizkuntzako hitz-laburtzapenei buruzko tesi-lan bateanl, antzina
Dimako (Arratia harana, Bizkaia) zenbait errotatan erabiltzen ziren sinboloen aipamena
aurkitu baitugu. Gure aztergaia ikur eta zeinu matematikoen -izatez, hitzen eta
kontzeptuen laburtzapenak direnak- bidezko adierazpenak izanik -mota
desberdinetako sinboloen bidezkoak, alegia-, egoki iritzi izan diogu, neurri batean
bederen sinboloak eta sinboloen adierazpideak diren ikur horien aipamenetik abiatzeari .

Denbora luzea iragan da, Bizkaiko Dima herriko errotariak zenbakiak adierazteko
ikur edo zeinu bereziak erabiltzen hasi zirenetik . Gorka Palazio irakaslearen doktorego-
tesian irakur daitekeenez:

Enrike Ibabe ikerlariari esker, gure arbaso batzuen zenbakiak nolakoak ziren ere jakiteko
eran gaude jadanik, Bizkaiko Dimako errotariek erabiltzen zuten zenbatzeko era laburkin
diren ikurrek baino ez dute osatzen :

bat (

	

hamar

	

-~-
bi

	

II

	

hamabost

	

--~
hiru (Il

	

hogei

	

-
lau WI

	

hogeita bost -
bost ,(

	

hogeita hamar

Bistan da, zalantzarik gabe, euskal zenbaki hauek espazio asko aurreztatzen zietela gure
arbasoei 2 .

Ikur horiek irin-zakuak zenbatzeko erabiliko zituzten, ziur aski . Beraz, ezin esan
daiteke formulazio matematikorako adierazpideak zirenik ; baina, edozein modutan, gaur
egun zenbakiak eta berauek adierazteko ikurrak erabiltzen ditugu etengabe, eta horixe da
Dimako errotariek erabilitakoak aipatzeko arrazoia, antropologia kulturalaren
ikuspegitik duten garrantzia gutxietsi gabe .

Nolanahi dela, gure gaira hurbilduz, formulazio matematikoaren euskarazko
adierazpenei buruz euskaraz idatzita aurkitu dugun lehenengo erreferentzia 1913koa
dugu, hain zuzen ere Ixaka Lopez Mendizabalen liburu batean 3 ageri dena. Bertan
aritmetikazko oinarri-oinarrizko kontzeptuak landu ziren, funtsezko eragiketak
aztertuz. Aritmetikari eta eragiketen irakurbideari buruz geure eskuetan dugun lehen
liburua izanik, merezi du beraren ezaugarri batzuk aipatzea eta arretaz aztertzea, bertan
markatu baitziren gerorako bideak .

1 Palazio, G . J . (1992) : Hitz-laburtzapenak euskal hizkuntzan . Laburkinen begirada
kazetaritzan . Laburkindegi orokorra (Siglak, akronimoak, laburdurak eta sinboloak),
Doktorego-tesia, UPV-EHU, Leioa .

2 Ibidem, 29 . or .
3 López Mendizabal'dar Ixaka (1913) : Ume koxkorrentzat euzkaraz egindako

Zenbakiztiya edo Aritmetika, Tolosa, E . López, 1913 .
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Liburu honen lehenengo ezaugarria, bere xumean egin zituen terminologiako
proposamenak dira . Terminologiari dagokionez, alde batetik zenbakiak idazteko eta

izendatzeko arauak adierazi zituen . Horretan zenbaki (gaztelaniaz 'número'), kopuru

('cantidad'), errazte ('cifra', `guarismo'), ikurrak (`signos'), buruketa (`problema') eta
beste hainbat hitz sartu zituen ondo arauturik, beti ere gaztelaniazko itzulpena parentesi

artean j arriz hitza agertzen zen lehenengo aldian .

Zenbakiak adieraztean, euskaldunen artean arrunki erabiltzen ziren eran onartu zituen
guztiak, zenbaki handien kasuan izan ezik. Hauei dagokienez, bi hitz berri sartu zituen,
geroko testuetan ere agertuko direnak : anei4 (= mila) eta unei (= milioi), bere parentesi

eta guzti azalduak hasieran . Berak iru erraztetako puskak ('periodo de tres cifras')

erabiltzen zituen zenbakiak adierazi eta idazteko, sistema hamartarra inolako arazorik

gabe onartuz. Halaber, zenbaki multzokariak ere adierazi zituen hitzez : batekuak

('unidades simples'), amarrekuak (`decenas'), eunekuak (`centenas'), millakuak/

aneikuak ('millares') 5 . . . Horiez gain, zenbaki amarrenak ('números decimales'), hots,

amarrena, eunena, aneyena, . . . ere aztertu zituen .

Beste alde batetik, izena jarri zien Aritmetikako oinarrizko eragiketei, eta baita
eragiketetan erabiltzen diren kontzeptu eta elementuei . Laburpen modura, hurrengo
zerrendan oinarrizko eragiketetan berak erabilitako terminologia azaldu dugu letra
etzanez idatzita, parean eta barraren ostean gaur egun erabiltzen diren hitzak daudela,
letra arruntaz idatzita :

4 Anei hitza Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegian dator, 190leko erreferentziaz . Azkueren
hiztegian ez dator . Sarasolaren informazioari jarraiki, hitz hori Sabino Aranaren lan
batean aurkitu dugu : "Análisis y reforma de la numeración euzkérica", Bilbao, Junio de
1901, in Obras completas de Arana-Goiri'tar Sabin, Ed . Sabindiar-Batza, Beyris-Bayona,
Luca 2223, Buenos Aires, 1965 . 1829-1880 . orr .
Lan horretan, "Reforma que acomoda a la numeración gráfica la oral" izeneko atalean,
hogeikako zenbakikuntzak sortzen zituen arazoak aipatu ondoren, ohiko euskal
zenbakikuntza-sistema alde batera utzi eta sistema erabat hamartarra asmatzen saiatu
zen, hortik ahozkorakoa erreforma ere proposatuz . Horrela hogei hitzaren ordez,
berramar esatea proposatu zuen, eta era berean hiruramar (30), laramar (40), bostamar
(50) . . . Bide beretik proposatu zituen anei (1.000), bostanei (5.000), anbei (10.000, anirei
(100 .000), unei (1 .000.000) eta beste . Geroko praktikan ikus daitekeenez, proposamen
horiek guztiak alde batera geratu dira, eta gaur egun, izan direnik ere ez dakigu ia,
zerbait bitxi modura ; baina, egia esanda, berdin-berdin gerta zitekeen proposamen horiek
aurrera ateratzea .

5 Diogun, bidenabar, bateko egiten zuela eta gero batekua, eta berdin beste kasuetan. Ikus
López Mendizabal'dar Ixaka (1913), op . cit ., 13 . or .
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batuketa / batuketa

	

kenduketa /kenketa

	

toles keta / biderketa

	

zatiketa /zatiketa
batukia / batugaia

	

gutxitzen dana /

	

tolesten dana l

	

zatituba / zatikizuna
kenkizuna

	

biderkakizuna
batukia / batugaia

	

kentzen dana /

	

toleslea / biderkatzailea zatilea / zatitzailea
kentzailea

	

(edo biak biderkagaiak)
guziya / batura

	

bitartekua / kendura

	

ateria / biderkadura

	

zatiya / zatidura

Horrez gain, eragiketen zeinuen izenak (+ zeinua : ta / gehi, eta; - zeinua : gutxi / ken ;
x zeinua : bider / bider ; : zeinua : [izenik ez] / zati) eta horien irakurbideak ere azaldu

zituen, baina hemen ez ditugu gehiago aztertuko .

Nolanahi dela, ez zitzaion egileari aski gertatu eragiketen aurkezpen hutsa egitea, eta
eragiketen irakurbideaz ere bere proposamenak egin zituen . Horrela, euskaraz aurkitu
dugun lehen erreferentzia praktikoa izanik, harritzekoak dira bertan eragiketen
irakurbideaz ageri diren azalpenak . Hain zuzen ere, dirudienez, idazlea lehen unetik
konturatu zen ez zela aski formula eta sinboloak jartzea, eta, horregatik, nola irakurri
behar ziren ere zehaztu zuen . Esandako jokabide horren adibide modura, kenketaren
adierazpidea nola egin zuen aipatuko dugu :

1 .-Kenduketa onela egiten da :
Mi - Zenbaki txikiyena aundiyenaren azpiyan jarri biar da, batekuak batekuen azpiyan,

amarrekuak amarrekuen azpiyan, eunekuak eunekuen azpiyan, eta onela .
2 en - As¡ biar da kentzen eskubi-aldetik .
3 .e ° - Gutxitzen dan zenbakiyen bat bere azpiyan dagoena kentzen dan zenbakiya baño

txikiagua danian, ari amar bateko eransten zaizka.

Agerkaya : 42 pesetetatik 25 kendu .

Gutxitzen dana . . .

	

42
Kentzen dana	25

Bitartekua	17

Egiteko bidia- - Diyot: 5'tik 2'ra ezin diteke ; Tri amar bateko erasten dizkat 12
egiteko, eta diyot:

5'tik 12'ra dijuaz 7, eta au idazten det batekuen azpiyan .
12'tik bat daramat, eta diyot 2 eta 1 dira 3 .
3'tik 4'ra 1 dijua, eta au idazten det amarrekuen azpiyan6 .

Zer esanik ez, berdin egin zuen beste eragiketekin . Liburuan daude inor kontsultatu
nahi dituenerako . Nolanahi dela, ez ditugu gehiago aipatuko, aurreko adibidearekin argi
ikusten baita joera, eta horrekin aski baita irakurbideari dagokionez hemen adierazi nahi
dugun ideia azaltzeko .

6 Ibidem, 22 . or. (Letra lodiak eta etzanak testuan bertan datozenak dira)
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Dena den, liburuaren ekarpenak ez dira horretan amaitzen . Aipagarria da, halaber,

liburuan datorren sistema metrikoaren (metro-neurkera bere hitzetan) azalpena .

Interesgarria da oso, garai hartan ez baitziren hain aspaldikoak pisu eta neurrien

batasunerako konferentzia internazionaletan harturiko erabakiak . Hortaz, aipamena

amaitzeko, ekar ditzagun hona bertan azaldutako proposamena, bere hitzez :

1 - Metrua sustraitzat artubaz egin diran neurkerai Metro-neurkera deitzen diyogu .
2 - Metro-neurkerako neurkin oituenak dira :
Luzera-neurketarako (de longitud)

	

Metrua.
Utsune-» . . . . (de capacidad)

	

Litrua .
Astun-»	(de peso)

	

Gramua .
Estu-zabal-» . . . . (superficie)

	

Metro laurkatuba .
Lur-»	(agraria)

	

Area.
Anditasun-»	(volumen)

	

Metro iruzabalduba .
Diru-»	(moneda)

	

Peseta7 .

Agerian dagoenez, kasu honetan ere, ahalegina ikus daiteke, arazoari irtenbide praktikoa
emateko, eta irakaskuntzaren eremuan sartu nahi zen euskarari leku egokia bilatzeko .

Lan hau prestatzean izan dugun ikuspegitik begiratuta, balio handiko ekarpena egin
zuen Lopez Mendizabalek, gerorako pausoak bideratuta utzi baitzituen . Dirudienez,

berak intuizioz -eta itzulpena eginez, noski- jokatu zuen bide hori hartzean, baina
bistan dago, gure ustez, euskal sen handia zuela eta bere proposamenen praktikotasun

eta naturaltasunean pentsatu zuela beste ezertan baino gehiago . Preseski, ageri-agerikoa

da bere proposamena eskolara benetan eramateko ardura, eta ekimen horretan azal

zitezkeen oztopoak gainditzeko ahalegina . Izan ere, eragiketa guztien agerpenean eta

jartzen zituen adibide ugarietan, gauzak nola esan behar diren azaldu zuen behin eta

berriro. Horixe da, hain justu, eragiketa guztien azalpenean aurkeztu zuen Egiteko bidia

izenburupeko atalaren funtsa . Argi utzi nahi. zuen eragiketaren irakurbidea, bai irakasleak

eta bai ikasleak ere esateko modu j akin batean ohitzeko, hortik aurrera beti era arautu

berean erabil zezaten. Beste hitz batzuekin esanda, tesian planteatu dugun problema
bera planteatu zuen Lopez Mendizabalek ere, nahiz eta oinarrizko eragiketen kasura

mugaturik egon eta formulazio matematiko abstrakturik ez aipatu. Nolanahi dela, bere

testuinguruan ulertu behar da Lopez Mendizabalen ekarpena, eta ia hutsetik abiatzen
zela kontuan izanik, oso proposamen interesgarria egin zuela esan dezakegu, nahiz eta

ondoren etorriko zirenek bide bera hartu ez zuten .

7 Ibidem, 31 . or.
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Geroago, 1920 . urtean, argitaraturiko Lenengo ikaste mallarako8 euskal-zenbakiztia
izeneko liburuan9 ondoko adierazpide hauek aurkitu ditugu :

2 + 2 = 4 :

	

bi ta bi dira lau

6,584 :

	

sei bateko bost amarren zortzi eunen eta lau aneiren
4 + 6 = 10 :

	

lau tasei dira amarr
Irakasliari oarra : batzuetan "lain" be irakurri liteke . Onela : 4 + 6 = 10, irakurri daikegu : lau
ta sei dira amarr, ala : lau ta sei lain amarr .
8 - 5 = 3 :

	

zortzi'tik ken bost dira iru
5 x 7 = 35 :

	

bost tol saspi dira ogetamabost
* Azketsi, irakurrlea . Oraindaño, dakidanez beintzat, tol ez da euskaraz ezer izan . Baña
euskal-esakera zenbakizti-idazkeraren mail edo kirira ekarrteko, itz barriren bat-edo-beste
asmatu bearr. Batzuek ikurr hori (x) bidarr irakurrtea gura dabe, baña ez da ondo . Toleskun
hau : 6 x 4, ezin liteke sei bidarr lau irakurri (ez dalako orrela), lau bidarr sei baño . Obeto
litzake seiko lau irakurrtea (orrela da-ta), balla ez da au bere euskerazko itz-yoskera egokia.
Beraz, ta oberik aurrkitu arrte, toleskun-ikurra tol irakurrteko bidea arrtu dugu .
8 : 2 .

	

zortzi zat bi
59 = 7 x 8 + 3 :

	

59 dira (ala lain) 7 toI 8 ta 3

Testu honetan ez da ageri aurrerapen nabarmenik aurrekoarekin konparatuz ; are
gehiago, gaur egun dugun ikuspuntutik begiratuta, zenbait atzerapauso eman zirela esan
daiteke . Atzerapausoak ortografiaren aldetik, garaian erabiltzen hasi ziren grafia
"euskaldun" bereziak (« l », « r' » . . .) sartu baitziren ; atzerapausoak harturiko bidea
nahiko alboraturik geratu zelako, eta kontzeptu berririk eta gorago mailako aritmetikarik
sartu ez zelako . Dena den, adierazpen matematikoen irakurbideari dagokionez, gero eta

nabarmenago ikus daiteke nola edo hala sinboloak irakurtzeko premia ageri dela lan
honetan ere, eta premia hori modu zehatz eta linealean -idatzitako hurrenkera berean,
alegia- ebazten dela . Liburu honetan berriz ere ageri zaizkigu +, -, x eta : zeinuak zein
bere izenekin (+ "ta" edo "lain", - "ken", x "tol", : "zat"), baina oraingoan bestelakoa da
izenen aukera . Hain zuzen, kasu honetan batetik "tol" hitza ageri zaigu -tolestu eta
tolesketa hitzen errotik- "bider" ordezkatuz, nahiz eta "bidar" era ageri den . Eta
zatiketaren sinboloa irakurtzeko "zat" forma ageri zaigu, hau ere zatitu, zatiketa hitzen
errotik hartuta . Beste alde batetik, nabarmen geratzen da ikur eta zeinu guztiak formulan
ageri diren ordena berean irakurtzeko proposamena 10 . Puntu hori sakonago aztertuko
dugu laugarren atalean geure proposamena egiteko orduan .

8 Garai hartan, « 1 » hizkia erabiltzen zen euskal testuetan . Hizki hori idazteko ditugun
arazoak kontuan izanik, baliokidea den «ll» letra bikoitza erabiliko dugu horren ordez .
Era berean, « r' » letraren ordez, beraren baliokidea den «rr» idatziko dugu, baita
hitzaren azken letra denean edo kontsonante aurrean doanean ere (berezitasun hori
adierazteko, hain zuzen) .

9 Bizkai-Aldundiaren Erri-Irakaskuntza-Batzordea (1920) : Lenengo ikaste mallarako
euskal-zenbakiztia, Bilbao .

10 Oso interesgarria da hitzen hurrenkera adierazpenak irakurtzean . Bereziki, bi esamolde
hauek : "bi ta bi dira lau" eta "lau ta sei lain amarr" . Argi ikus daiteke ikur eta zeinuen
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Zenbakien izenei dagokienez, kasu honetan ere euskarazko sistema hogeitarra (hogei,
berrogei, hirurogei, laurogei) errespetatu zen, aurreko kasuan bezala "mila" hitzerako
"anei" hitza erabiliz, jadanik nahikoa sartuta zegoena, bestalde . Formula matematikoen

bestelako adierazpide aipagarririk ez dugu aurkitu.

2.2 . Gerraurreko giroko lanak

Hurrengo erreferentzia 1932. urtekoa da, Euzko Ikastola Batza izeneko elkarteak

argitaraturikoa hain justull . Liburu honetan honako adierazpide hauek aurkitu ditugu :

I + I = 2, onetara irakurri : bat eta bat, bi
2 - 1 = 1,

	

11

	

: bi, ken bat, bat 12 .

( . . .)

2=1+1
3=1+2=2+1
= lerrotxu bikijok "edo" irakurri :
bi, "edo" bat eta bat; iru "edo" bat eta bi, "edo" bi ta bat13 .

Ikus daitekeenez, arazoak oraindik oso behe-mailakoak ziren, oinarri-oinarrizko
aritmetika landu baitzen liburu horretan . Nolanahi dela, argi ikus daiteke formulen

hitzezko adierazpideak -irakurbideak, alegia- garrantzia zuela, eta hori finkatu

beharra zegoela; horrexegatik zetorren azalduta zeinuak irakurtzeko modua (horren

adibidetzat har dezakegu «= lerrotxu bikijok "edo" irakurri)) esaldia) . Zenbait kasutan

aurreko erreferentzian azaldutako bide beretik jo zuen egileak, baina bestetan bestelakoa
proposatu zuen. Laburbilduz, oinarrizko eragiketak adierazteko erabili ohi diren
sinboloen irakurketarako, ondoko proposamenak egin zituen :

+

	

"ta" "eta"
"ken"

x

	

"tan" edo "bidarr"
"zatitu"

Dena den, kasu honetan formulak irakurtzean ikur eta zeinuen hurrenkera bera

gordetzea ez zen izan zehatz bilatu zen konponbidea, eta bertako ahozko

idazte-hurrenkera gorde nahia, dira eta lain horiek normalean erabiliko ez genukeen
hurrenkeran erabiliz .

11 Euzko Ikastola Batza (1932) : Zenbakiztija, 1 mallea . Verdes-Atxirika'tar Eren
Irarkolea . Bilbao .

12 Ibidem, 9 . or .
13 Ibidem, 20 . or .
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adierazpideetan behin baino gehiagotan hizkuntza mintzatu arruntaren ordenari begiratu
zion egileak, eta ez erabileraren praktikotasunari .

Azpimarratzekoa da, bestalde, zenbatzeko sistemari dagokionez egin zuen
proposamena, ziurrenik ere garaiko giro "garbizalearen" testuinguruan ulertu behar dena .
Hain zuzen, euskarazko sistema hogeitarra dela konturaturik, horrek idazketa
sinbolikoan erabiltzen den sistema hamartarrarekin izan ditzakeen kontraesanak edo
koherentziarik eza kontuan izanik, hitz berriak erabiltzea proposatzen zuen zenbakiak
adierazteko, euskarazko hitz benetakoak baztertuz :

Amarr eta amarr, zenbatzu dira? Ogei, ¿ezta? Emen, barriz, ogei barik, "berramarr" esango
dogu ; ixan be, aman ta aman bi-aman edo berramarr dira ta.

Berramarr ta aman iramarr dira
Traman ta aman laramarr dira
Laramarr ta aman bostamarr dira
Seiraman . . ., saspamarr . . ., zorrtzamarr . . ., betzaman . . ., eun 14

( . . .)

3 amarreko pilo ta 3 amapeko pilo, 6 amapeko pilo dira, edo 30 + 30 = 6015 .

Esandakoez gain, numeral partitiboak ere -alegia zenbakitzaile modura 1 zenbakia
duten zatikiak- landu ziren liburu horretan, erdi, iruren, lauren, bosten, seiren,
saspiren, zorrtziren eta bederatziren terminoak erabili zituelarik, amarrenetik
goragokoak hurrengo mailarako utziz .

Hain zuzen, urte berean Euzko Ikastola Batzak bigarren mailako testua ere argitaratu
zuen16 aurrekoaren bide beretik . Liburu honetan ez dugu berritasunik sumatu, zenbakiak
gero eta handiagoak eta korapilatsuagoak erabiltzen dituela izan ezik . Milakoen
azterketa egin zuen, eta anei hitza onartuz -eta jendeak normalki erabiltzen zuen milla
hitzaren ordez-, ehunekoekiko analogian eta lehenago hamarrekoekin eginiko bide
beretik, honako hitz berriak proposatu eta erabili zituen, 1901 ean Aranak eginiko
proposamenaren bidetik : anei ( 1 .000), berranei (2 .000), iranei (3 .000), laranei (4.000),
bostanei (5 .000), seiranei (6 .000), saspanei (7 .000), zorrtzanei (8 .000), betzanei
(9 .000) . Horrez gain, zenbaki hamartarren erabilera ere azaldu zuen, beti ere oinarrizko
eragiketen eremutik irten gabe .

14 Ibidem, 31 .or. Dena den, honetan lehenago Sabino Aranak 1901ean "Análisis y reforma de
la numeración euzkérica" lanean (ikus 4 . oin-oharra) eginiko proposamena onartu zuen .
Lan harekiko berritasuna, zenbaki berriak euskaraz idatzitako testuaren barnean
sartzean zegoen .

15 Ibidem, 39 . or .
16 Euzko Ikastola Batza (1932) : Zenbakiztija, II mallea . Verdes-Atxirika'tar E'ren

Irarkolea . Bilbao .
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Euskara eskola-testu oinarrizkoetan sartzeko lehenengo ahaleginetan, Euskal Herritik
kanpokoa dugu hurrengo argitalpena, Zenbakizti lengaien ikastia izenburupean17 . Liburu

honetan ere oinarrizko eragiketak landu ziren, zeinuak eta adierazpen osoak irakurtzeko

modua zehaztuz . Hain zuzen, honela ageri dira adierazita "ikurren" -guk gero "zeinu"

ditugu- izenak eta irakurbideak :

Ikurrak. Zenbakiztian erabiltzen diran ikurrik nagusienak auek dira :
+

	

ta edo geigo irakurtzen da
ken edo gutxigo

	

"
x

	

bider ed
banatu . . .'ri
dira ta berdin

	

" ,baina geienetan ez da esaten 18 .

Zenbakikuntzari dagokionez, eta zenbakien izenak adierazteko eraz, aurreko bi
liburuen bide bera aukeratu zuela esan dezakegu, nahiz eta premiakotzat ikusi zuen
sistema hamartar asmatuaren aukera justifikatzeko arrazoibidea azaltzea :

Itz-zenbakera idatzitakoakin bear bezala alkarrtzeko eratu diran itz berrietako batzuk auetxek
dira: ogei'ren ordez berramar, ogeitamar'en ordez iruramar, berrogei'ren ordez laramar . . .

Euzko-zenbakera ez da amarrerazkoa ogeierazkoa baizik, itzezko zenbakeran ; idatzizko
zenbakeran berriz, agian noizbait ogeierazkoa izana galdu dalako edo, amarrerazkoa
darabilgu gaur, beste erri geien edo guztietan bezelaxe . Itzezko eta idatzizko zenbakerak
guztiz alkarrtzeke egoteak, eta beraz ogeieraz esan eta amarreraz idatzi bearrak naste aundia
sortzen du ta zenbakiztia euzkeraz erakustea zaildu egiten du 19

Testuliburu honetako proposamenak ez ziren horretara mugatu, eta oinarrizko
adierazpide matematikoen irakurbideak ere aurkitu ditugu bertan. Adibide modura hona

hemen horrelako batzuk :

5 + 3 + 7 = 15 irakurrtzen da 5 eta 3 ta 7; 15 (31 . or.)

( . . .)

9 - 5 = 4, eta irakurriko da : 9'ri 5 ken, 4 edo 9 5 gutxigo, 4 . (45. or.)

( . . .)

5 bider 6'ren zenbakoizketa onela idazten da: 6 x 5, eta irakurrtzen da 5 bider 6 edo 5 6'ko
(56. or.)

( . . .)

Zenbanaketaren ikurra bi kultz ( :) edo marra etzun bat da, eta irakurrtzen da banatu . . .'ri .

Adibidez: 14 banatu 7'ri onela adierazten da 14:7 edo
~

. (73. or .)

o'ko

	

"

17 Bruño Idaztiak (1933) :Zenbakizti lengaien ikastia, La Instrucción Popular, Madrid,
Barcelona .

18 Ibidem, 9 . or .
19 Ibidem, 11 . or .
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( . . .)

123,748 zenbakia onela irakurriko da : 123 bateko 748 eunen (sic) . (92 . or.)

( . . .)

100 . Zatiki bat irakurtzeko lenen zemakia irakurtzen da ta gero zematena en edo ren
erantsiaz .

ADIBIDEZ : 3 iru zortziren irakurtzen da ; 7 zazpi amaiken ; 13 amairu ogeitabiren
8

	

11

	

22

e. a . 1 erdit bat irakurtzen da .
2

101 . Oarra . Zemakia 1 danean lenen zematena irakurrtzen da . Ad. 5, bosten bat; 1 ,

beatziren bat, e . a. Orobat irakur ditezke lenen zematena tik erantsiaz irakurtzen dala eta

gero zemakia esanaz onela 3 bostetik iru ;
2

amabitik zortzi ; e . a . (117. or.)

Ikus daitekeenez, ez dago inolako aurrerapenik, aurreko testuekin eginikoekin
konparatuz, gutxi gorabehera antzeko bidetik jorik. Eta kasu honetan ere, ikasgela
barruko irakaskuntzan nola erabil zitezkeen irakasteko helburu praktikoaz agertzen dira,
inolako azalpen teorikorik gabe .

Mota honetako proposamenak ziren gerraurreko testuetan, bai idazkerari, bai hitzeko
adierazpideen proposamenei dagozkienez. Laburbilduz, testu haien ezaugarriak honako
hauek zirela esan dezakegu . Batetik, lexikoari dagokionez, oso garbizaleak ziren, behar
ez zen kasuetan ere neologismoak asmatzen baitzituzten ; azken puntu hau guztiz
nabarmena izan zen zenbakikuntza-sistema hamartarraren asmakizunean 20 . Bestetik,
hizkera- eta joskera-motei dagokienez, bi elementu nabarmen ageri zaizkigu : testu
arrunten idazkeran joskera oso naturala darabilteraki, testuak ondo eta erraz irakurtzen
dira; bestetik, adierazpide matematikoak agertzean, kontraesana ageri da, joskera
"natural" hori zenbait kasutan bortxatu beharra ageri baita, eta orduan ez da argi geratzen
zer erabaki ; ondorioz, testuak premiarik gabe korapilatzen dira zenbaitetan ; gainera,
testuen barnean neologismoak agertzen direnez, are zailago egiten zaigu gure gaur egungo
ikuspegitik testu horiek ondo ulertzea . Zientzia-mailari dagokionez, guztiz oinarrizkoa
zela esan dezakegu; baina horrek ez gaitu harritu behar, testuak oinarrizko hezkuntzaren
lehenengo mailetan erabiltzekoak baitziren .

Dena den, adierazpide matematikoak soilik aipatu ditugunez, pentsa daiteke arlo
horretan baino ez zirela lanak egin. Ez da hori guztiz egiazkoa, eta egoki deritzot Fisika

20 Dena den, zenbakikuntza-sistema hamartarraren asmakizunean ez zegoen soilik ikuspegi
garbizalea tartean, sistemaren praktikotasunari eta erabilgarritasunari buruzko zenbait
gogoeta baizik, lehenago aipaturiko Aranaren lanean ikus daitekeenez .
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eta Kimika arloetan argitaraturiko bi libururen aipamena hona ekartzeari, hain zuzen ere

Gabirel Jauregik 2l 1935 eta 1936 . urteetan argitaraturiko Pisia22 eta Kimia23 liburuak .

Liburu hauei buruzko lan monografikoak aurki daitezke bere jaiotzaren mendeurrenaren
kariaz bere jaioterrian egin zen omenezko ekitaldiko liburuan 24. Erreferentzia horietan

ikus daitekeenez, Gabirel Jauregiren bidea bat zetorren egile garaikideek matematika
arloan harturikoarekin, bai neologismoen erabilerari dagokionez, eta baita joskera

arrunteko naturaltasunari dagokionez .

Zer esanik ez, Pisia liburuaren azalpenetan, terminologiazkotzat jo ditzakegun

termino zientifikoez gain, hainbeste adierazpen fisiko-matematiko azaltzen dira ; izan

ere, Pisia izeneko lana liburu mardula baita (hirurehun eta bat orrialde), eta batez ere

azalpen kualitatibo eta kontzeptualez betea den arren, Fisika Orokorreko gai gehienak
landuta daude bertan, gutxi gorabehera gaur egungo Batxilergoan landu ohi den mailan

edo. Hori dela eta, nahitaez izan zuen Jauregik ikur eta zeinu bidezko adierazpenak

erabili beharra . Zein izan zen adierazpen sinbolikoek horien irakurbideari dagokionez
harturiko bidea? Hasteko esan behar da, ezen Jauregi konturatuta zegoela formulak eta
adierazpideak Fisikan zeukaten garrantziaz, eta etengabe agertu behar zutela testuaren

barnean. Horrexegatik, azalpenen hasieratik aurkezten zuen adierazpen matematikoen
eta legeen arteko lotura, eta nolabait alderantzizko prozesuaz aurkezten zuen adierazpen
matematikoa bera, lehenik azalpena emanez -hots, adierazpenaren nolabaiteko
irakurketa eginez- eta gero adierazpena bera agertuz . Hain zuzen ere, horrela eman

zuen adierazpen matematikoen - "laburritzak" bere terminologian- definizioa:

5. Laburritza.- Zenbakiztian egiten dan lez, Pisia'n be Arau edo Lege luzeak laburrtuta
esaten dira, onetara :

LEGEA .- "Arintzea ta aldia alkarregaz zenbakoiztuta bidarloa egiten da",
laburriztuta esan leiteke :

AT=E

Arintza A'gaz, aldia Tgaz, eta bidarloa Egaz iragarrten doguz 25 .

21 Urkiza, J . (ed .) (1995) : Aita Gabirel Jauregi Uribarren (1895-1945), Karmel, Markina .
22 Jauregitar Gabirel, K . 0 . (1935) : Pisia, Gasteiz, Gaubeka Irarkola, Bermeo .
23 Jauregi'tar Gabirel, K . 0. (1936) : Kimia, Gasteiz, Gaubeka Irarkola, Bermeo .
24 Etxebarria, J . R. (1995) : "Pisia. Fisikari buruz euskaraz idatziriko lehenengo liburua,

Gabirel Jauregi aramaiarrak egina", in Urkiza, J . (ed .) (1995), op . cit ., 115-122 . orr . ;
Iturbe, J . (1995) : "Kimia. Hirurogei urte eta gero", in Urkiza, J . (ed .) (1995), op . cit ., 123-
130 . orr . ; Arregi, J . (1995) : "Gabirel Jauregiren lanak astronomiaren arloan", in Urkiza, J .
(ed .) (1995), op . cit ., 131-133 . orr . ; Lobera, A., Aita Gabirel itzultzaile", in Urkiza, J .
(ed .) (1995), op . cit., 135-148 . orr .

25 Jauregitar Gabirel, K . 0. (1935) : Pisia, op . cit ., 18 . or. Hemen kontuan izan behar da
Jauregik erabilitako terminologia . Gaur egun, honelaxe erabili ohi ditugu termino horiek
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Ikus daitekeenez, lehenik legea eta gero "laburritza" dator, honen ostean bertako
sinbologiarekin adierazitako aldagaien azalpena emanez . Prozesu hori zenbait aldiz
errepikatu zuen testuliburuan barrena, ondoko adibideetan ikus daitekeen bezala .
Lehenengo kasuan azelerazioaren - "leitasuna", Jauregiren terminologian- inguruko
legeez ari da eta bigarrenean penduluaren periodoaz .

20 . Leitasuna.- Yoan doan gauza bateri, une bakotxean bultzakada barria ezarrten
ba'yako, geroago ta ariñago dabillela yarriko da. Gauzearen lehengo arintzea bultzakadeak
bizkorrtzen dau, ta bein bizkorrtua be urrengo bultzakadeak geroago eta bizkorrago yarrten
dau ; ta ariñagotasun edo bizkorragotasun au da Leitasuna.

LEGEAK:

	

1)

	

Aldiaren eta leitasunaren neurriz geitzen da arintzea :
a=gt

a-gaz arintzea, g-gaz leitasuna, ta t'gaz aldia ordeztuta dagoz.
2)

	

Leitasunaren erdia, aldiaren bigarren aunitz-aldiagaz zenbakoiztu

ezkero bidarloa egiten da : e =
)'

g t2

AUGAITIK: 1)

	

Bidarloa aldiaren bigarren aunitzaldi-neurriz geitzen da .
2)

	

Arintzea aldiaren neurriz ta
3)

	

Leitasun-erdia ta lehengo aldikako bidarloa barrdiñak dira 26 .

( . . .)

Eta, laugarren legeak diñonez, kulunka bakotxaren aldia, dindillaren eta erakarrpen
indarraren neurriz aldatzen da. Ona emen aldakuntza onen laburritza :

A=7r
L
g

A-gaz aldia, n-gaz 3, l415, L-gaz luzerea, ta g-gaz 9,80 ordezten doguz.

Laburritz au onela aldatzen da : L = g A2

9, 80
Eta aldia segundo bat izan ezkero, onela : L =

2
7V

Eta, azkenez, Ir 2 -ren ordez 9,869 imini ezkero, onela :

7r z

arintza = abiadura, aldia = denbora, bidarloa = ibilitako bidea . Besterik letra etzanak
liburuan dauden bezala idatzi ditugu aipamen guztietan .
Begi-bistakoa da, bestalde, Gabirel ez zela gehiegi kezkatu ikurren normalizazioaz ;
horren adibidetzat har dezakegu adierazpen horretan abiadura adierazteko nabarmen
ageri den A letraz, berak euskal hitzaren lehen letratik aukeratua, gaur egun guztiok
erabili ohi dugun v letraren ordez (gauza bera esan dezakegu beste ikurrei dagokienez
ere) .

26 Ibidem, 25-26 . orr. Hemen ere, letra arruntak eta letra etzanak liburuan ageri diren era
berean idatzi dira .
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L =

	

= 0'99 metro .27
9'869

Beste hainbat adibide ere jar daitezke, baina gure azalpenerako bi horiek aski

direlakoan gaude . Ezer baino lehen, bi ohar egin nahi ditugu Jauregiren aukerei

dagokienez. Batetik, magnitudeen izen teknikoak jartzean -arintza ('abiadura'), aldi

('denbora'), bidarlo ('espazio'), leitasun (`azelerazio')	ahalegin handia egin zuen

horiek guztiak euskal harrobitik ateratzen (azterketa sakonagoa egin beharko genuke
baieztatzeko, baina gure lehen azterketaren arabera, guzti-guztiak direla esan dezakegu) .

Hori, bere osotasunean hartuta, harrigarria gertatzen zaigu zenbait kasutan, baina, egia
esanda, oraindik eztabaidagai dugu non bukatzen den euskal harrobiko magnitude-izenak

(luzera, denbora . . .) hartzeko bidea eta non hasten den maileguak (azelerazio,

biskositate . . .) hartzekoa. Hortaz, arduraz aztertu beharreko puntua delakoan gaude,
nahiz eta gehienetan bidea egin samarra dugun gaur egun, erabiltzaileen ohiturari

dagokionez bederen . Bestetik, magnitude horien azalpen sinbolikorako ikurrak

aukeratzean, Jauregik magnitude-izenaren lehen letra hartu zuen askotan -adibidez,
arintza adierazteko A letra, aldia adierazteko ere A letra, edo luzera adierazteko L

letra-, baina ez kasu guztietan; edozein modutan, horrela nazioarteko notaziotik

urrundu zen. Dena den, azterketa honetan alde batera utziko ditugu bi puntu horiek, ez
baitaude zuzenki loturik adierazpen fisiko-matematikoen irakurbidearekin .

Hain zuzen, aztergai dugun ikur eta zeinu bidezko adierazpen fisiko-matematikoen
irakurbideari dagokionez, testu horien azterketatik nahiko argi ikus daitekeenez, Jauregik
formulak nola irakurri behar ziren ere azaltzen zuen zeharka, nola edo hala, baina gaia
zuzenean ukitu eta aztertu gabe . Zehatzago esanda, saihestu egiten zuen adierazpen

matematikoen irakurbidearen arazoa, formula edo adierazpenak zuzenean jarriz, nahiz
kasu batzuetan zertxobait haien logika azaldu eta nolabaiteko irakurketa ere egin . Dena

den, era berean egiten zen berak erreferentziatzat hartzen zituen gaztelaniazko
testuliburu arruntetan pta horrela egiten da gaur egun ere, noski-, izan ere lehenagotik
irakaskuntza arautua zuten hizkuntzetan j akintzat jotzen baitzen -eta horrelaxe egiten
da gaur egun ere- irakasleak besterik gabe bazekiela nola jokatu behar zuen

adierazpenak irakurtzean; edota, arbelean idazten ziharduen bitartean, bazekiela zein

esamolde erabili behar zituen . Bistakoa denez, garai hartan euskararen kasuan gauzak ez
zeuden inola ere araututa -eta neurri batean gaur egun ere ez oraindik, tesi-lan honetan
arazo hori aztertzean agerian geratzen zaigunez-. Nolanahi dela, gehienetan, Jauregik
besterik gabe jartzen zuen adierazpen matematikoa, irakurbideari dagokionez ezer esan

27 Ibidem, 60-61 . orr .
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gabe. Beraz, hortik gauza askorik ezin dezakegu argitu geure arazoaren konponbiderako .
Egia esanda, nahikoa lan bazuen testuarekin eta terminologiarekin berarekin, eta gehiegi
ere egin zuela esan dezakegu, Fisikaren testugintzan aitzindaria izanik .

2 .3 . Gerraosteko isilunearen ondoko abiada .
Lehenengo saioa, gerraurreko egoerara itzuli nahia :
Luis Egiaren Neurriztia (1972)

Jauregiren bi argitalpenen ostean gerra iritsi eta isilaldi luzea etorri zen, euskararen
gaineko debekuak eraginda . Lehenago 1 .2 . atalean aipatu dugunez, euskarazko
irakaskuntzarako testugintza erabat ezabatuta geratu zen, Ikastolen birsorkuntzaren
ondoren horien onarpen ofiziala eta legalizazioa heldu arte . Horren ostean, euskara
batuaren aldeko ekimenaren bultzadaren eraginez, batez ere 1968an Arantzazun eginiko
Batzarraren hurrengo urteetan, jadanik hirurogeita hamarreko hamarkadan sartuta, eta
legalizazioaren ondorioz, biziberritu egin zen testuak prestatzeko ekimena, eta poliki-
poliki euskaraz idatzitako lehenengo testuliburuak argitaratzen hasi ziren .

Formulazio matematikoei eta horien irakurbideei dagokienez, lehenengo argitalpena
garaiko uholdearen barneko uharte modura ageri zaigu : Neurriztia izeneko liburua, Luis
Egiak egina28 . Eta uharte moduko zerbait izan zela diogu, zeren, ondoren etorri ziren
beste guztiak edo gehienak ez bezala, bizpahiru ezaugarri berezi izan baitzituen . Batetik,
euskara batuaren bidea alde batera utziz, eta garai hartan bide horren aurka zihardutenen
bidetik, zuzen-zuzenean eutsi zion gerraurreko joerari . Joera hori arlo desberdinetan
hauteman daiteke : ortografiari dagokionez, hiztegiari dagokionez, neologismoak
erabiltzeko joera garbizaleari dagokionez, adierazpideen irakurbideari dagokienez. . .
Bestetik, testuaren autorearen formazio-ezaugarriak geroago agertuko ziren testugileenez
oso bestelakoak ziren . Adinekoa eta apaiza 29 , euskara-gaietan arduratua baina ez

28 Eguia, L . (1972) : Neurriztia, Kardaberaz Bilduma, Kardaberaz-Bazkuna, Seminario
Vitoria .

29 Luis Egia Rezola (1917-1984) . Beraren datu bibliografikoak Xanti Saizar-ek Tolosako
Galtzaundi aldizkariaren 117 . zenbakian idatzitako artikulutik lortu ahal izan ditugu .
Bertan dioenez, «1960ko hamarkadan euskal kultura ezagutarazteko Estornes Lasa
anaiek Auñamendi entziklopedia martxan jarri zuten bezala, Luis Egia Rezola bezalako
euskaltzaleak lan hauetan euskara sartzen hasi ziren . Erlijio, geometria, algebra,
soinketa gaiak euskaratzen jardun zuen Luis Egiak» . Hona hemen zenbait datu beraren
bizitzaz. Apaiz egin ondoren, lehenik Andaluziara joan zen eta gero Hego Amerikan
(Ekuador, Argentina, Nikaragua, Guatemala . . .) ibili zen misiolari hainbat urtetan,
1969an, gaixoturik, Tolosara itzuli arte . Ordutik aurrera Kardaberaz taldean egin zuen
lan, liburuak euskaratuz (horien artean Neurriztia, Ume txikientzako soinketa) eta
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bereziki zientzia-arloaz, ez ikasketaz eta ez bokazioz ere zientzia-gaietan aritzeko
asmoz . Beraren testua aztertuta, badirudi beraren kezka nagusia euskararen
"garbitasuna" zela, eta ez hainbeste euskararen eguneratzea edo etorkizunera begirako
euskararen erabilgarritasuna eta praktikotasuna . Horrela, dokumentu bitxia utzi zigun,

beste garai batzuen berri ematen diguna, gehiago dagoena iraganera begira, etorkizunera

begira baino. Labur esanda, euskararen erabilpena bidegurutze batean zegoen garai
hartan, eta Egiak gero baztertuta geratu den bidea aukeratu zuela dirudi ; ordutik aurrera,

ez dugu horren ondorengo testu-garapenik aurkitu behintzat, ez teoriari dagokionez ezta

burutzapen praktikoei dagokienez ere. Baina berak ahalegin handia egin zuen,

gerraurreko joera berreskuratzeko ; horretan zer esanik ez dago . Eta geroari begira utzi

zuen aztarna txikia izan bada ere, aitortu behar da lan mardula egin zuela : guztira

hirurehun eta hogeita hiru orrialde, adierazpen matematikoez beteak .

Nolanahi dela, Egiak ekarpen interesgarria egin zuen tesi-lan honetan aztertzen ari

garen arazoari dagokionez . Gure azterketaren arabera, bera izan zen lehena formula,
berdintza eta ekuazioen alboan horien irakurbideak zuzenean jartzen . Bere testua
ikusita, laster kontura gaitezke ezen adierazpide matematiko bakoitzaren ondoren

"onela irakurri :" esaldia datorrela behin eta berriro, ondoren nola irakurri behar den

hitzez hitz azalduz . Seinale garbia, horretan kezka zuela eta irakurbiderako ohiturak

sortu nahi zituela, irakasleek eta ikasleek berak proposatutako bidea erabil zezaten .

Kontzientea zen eta ondo konturaturik zegoen, formula eta adierazpen sinboliko hutsak
eginez gauzak garbi ez zeudela, eta nola irakurri behar ziren azaldu behar zela, alegia,
inguruko hizkuntza landuetan jakintzat jotzen ziren esamoldeak euskaraz landu beharra
zegoela. Beraren ardura noraino iristen zen azaltzeko, liburuan ageri diren ehunka

kasuren artean honako bi hauek aipatuko ditugu adibide modura :

BC AC

bc

	

ac

(onela irakurri : BC bc-ren aldean, AC ac-ren aldean ainbat dala) 30 .

( . . .)

BC2 = AC xDC

baita Auñamendi elkartean ere (Eneko Arista, Euskal Erriko lurraldeak) . Horrez gain,
erlijio-testu askoren euskal itzulpena ere egin zuen .

30 Eguia, L . (1972), op . cit ., 100 . or .
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Onela irakurri : BC bigarren einean (edo BC-ren bikondea) AC / DC alkar-aldizturik ainbat
dala3l

Bi adibide hauetan Egiaren lanaren beste ezaugarri bat hauteman daiteke : magnitudeen

adierazpide sinbolikoa darabil askotan, hots, ikur eta hizkiez baliatzen da . Gerraurretik

argitaraturiko Zenbakizti izeneko liburuetan ez bezala, Egiak normaltasunez darabiltza
hizkiak zenbakiak erabili ordez (laburtzapen edo ikur modura) . Horretan, aurrerapena

ikus daiteke abstrakzioari dagokionez, eta aldi berean, sinbologia sartzearen premia bizia

agertzen da. Hain zuzen ere, Egia arazo horri erantzuna ematen saiatu zen . Eta hasieran

letrekin egindako prozesu bera, ondoren zenbakiei ere aplikatzen zien era berean,

ondoko adibidean ikus daitekeenez .

AB = y AC2 - BC2

(Onela irakurri : AB-lerroa, AC-bikondetuari BC-bikondetua kendu, eta orren bigarren eineko
erroa ainbat)32 .

a=~V32 +42 =y9+16= 25=5

Onela irakurri :
Izan ere, a / iru bikondetuari lau bikondetua jarri,
eta orren bigarren eineko erroa ainbat dezu .
Au da, bederatzi-ri arnasei jarri,
eta onen bigarren eineko erroa ainbat dezu,
Au da, ogei ta bosten bigarren eineko erroa ainbat dezu .
Au da, bost dezu33 .

Dena den, hizkuntza arruntean erabiltzen duen joskera eta esamoldeen muga estuetan
jokatzera behartu zuen bere burua, eta horrela, behin baino gehiagotan muga horretan
sortzen zitzaizkion korapiloak askatu ezinik ibili zela antzeman dezakegu . Izan ere,
aurreko adibideetan ikus dezakegunez, irakurbidea baino areago, adierazpen matematikoa
irakurtzeko moduaren azalpena ematen saiatu zela esan dezakegu, hurrengo kasuetan

nabarmen ageri denez :

AE = ae x OS
Os

Onela irakurri : AE-mugaldeak zer balio?
Alkar-aldiztu itzazu ae /OS ; eta Os-ez zatitu ezazu, eta orixe balio du 34

31 Ibidem, 103 . or. Nolanahi ere, kontura gaitezen Egiak AC eta DC horien artean darabilen
/ barraz, geroko adibideetan ere agertuko dena . Dirudienez, irakurketan denbora-tarte
bat markatzeko erabiltzen zuen, komen antzera edo .

32 Ibidem, 104. or .
33 Ibidem, 113 . or .
34 Ibidem, 124 . or .
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(. . .)

1/4

( . . .)
M-m _ g
M OR

Ez gara luzatuko adibideak jartzen, guztietan agertzen baita joera berbera. Labur

esanda, liburua irakurbideen azalpen etengabea da . Baina inon ere ez zuen zehaztu

irakurbiderako araua. Irakurbide berberak behin eta berriro ageri dira testuan zehar, baina

hala ere ez dugu behin ere aurkitu irakurbideak osatzeko araurik . Inplizituki zegoen

irakurbidea Egiak idatzitako testuetan, baina inon ere ez dugu aurkitu azalpen
arrazoiturik edo arauturik. Egiak ez zuen azalpen teorikorik egin ; besterik gabe,

zuzenean idatzi zituen bere ustearen araberako irtenbideak .

Gaur egungo ikuspegi eta praktikatik ikusita, Egiak proposatutako bidea erabat
baztertu dela esan dezakegu, baina gure ustez, ongi merezia du aipamena tesi-lan
honetan, historian saiatutako pauso bat izan baitzen, gutxienez arazoaren planteamendu
argia eta praktikoa ekarri zuena, nahiz gero beraren proposamenak onartuak eta onetsiak

ez izan. Gaur egun testugintzak hartu duen bidea ikusita, Egiaren lanari dagokionez ez

dira onartuak izan ez ortografia, ez lexikoa, ezta irakurbidea ere . Hala ere, nola edo hala,

irakurbidearen arazorako irtenbidea proposatu zuen lehena izatearen ohorea aitortu
behar zaiolakoan gaude, gutxienez, bai adierazpenen irakurbidea definitu beharra

azaltzean eta bai horretarako proposamenak egitean ere .

35 Ibídem, 144 . or .
36 Ibidem, 221 . or .
37 Ibidem, 284. or .

41/4-1/16
Onela irakurri :
Jart7azu goiko atalean laurdena;
eta bekoan (laurdenari amaseirena kenduaz)
onen bigarren eineko erroa ipiñi 35 .

Onela irakurri :
M-ri m kendu, eta M--ez zatitu ezkero,
g OR-ez zatituta ainbat dezu36 .

AB < AC + CB
(AB txikiago dala, AC/CB biak-bat baño)37.



70

	

IKUR ETA ZEINU BIDEZKO ADIERAZPEN FISIKO-MATEMATIKOEN IRAKURBIDEA

2 .4. Euskara Batuaren bultzadaren ondoko lehenengo pausoak

Gerra ezagutu gabeko belaunaldi berriek arnasa berria ekarri zuten euskarazko
testugintzara. Lehenago 1 .2 . atalean aipatu dugunez, ikastolen premiei erantzuteko
zuzen-zuzenean saiatu ziren bereziki Gordailu eta Iker taldeak . Hasieratik bertatik talde
hauek euskara batuaren bidetik abiatu ziren, eta horretan eten garbia ekarri zuten aurreko
testuen ortografia eta lexikoarekin . Baina aldaketa horiek formakoak baino ez ziren . Gure
ikuspuntutik, askoz garrantzi handiagoa izan zuten bestelako aldaketa kualitatiboek .

Adierazpen matematikoei dagokienez, premia berriak sortu ziren, garai horretan
irakaskuntzan bultzatu nahi zen matematikaren pedagogiaren arloan . Hain zuzen,
garaiko korronte pedagogikoen bidetik, multzoen teorian oinarritu nahi ziren oinarrizko
eragiketen azalpenak . Hori dela eta, liburu hauek gerraurreko Zenbakiztia izeneko
liburuekin konparatuz gero, bi mundu desberdinez ari direla dirudi . Hain zuzen, ordura
arteko Aritmetika alde batera utzi gabe, gerraurreko liburu haietan aipatu gabea zen
Multzoen Teoriako sinbologia sartu behar izan zen . Horrela, ordura arte euskal
munduan ezezagunak ziren E, o, c, ~, u, n, 0 . . . ikur edo sinboloak ohikoak bihurtu
ziren testu haietan, eta ikur horiek izendatzeko eta irakurtzeko premia agertu zen .

Lehenengo adibide modura Iker taldeak Saioka bilduman argitaraturiko Matematika
saileko liburuak ditugu38 . Adierazpen matematikoei eta sinboloen irakurbideari
dagokienez, honako hauek aurkitu ditugu :

•

	

-koa da
•

	

-koa ez da; ez da . . . koa
•

	

-(r)en barnean dago
•

	

-(r)en barnean ez dago
u

	

bil
A uB AbilB
A - B

	

A eta B zenbakide dira39

Horrez gain, oinarrizko eragiketak erabiltzeko modua ere azaltzen da :

3 x 4 = 12 hiru bider lau berdin hamabi

38 Gure lan honetarako Saioka bildumako hiru liburu aztertu ditugu : Saioka 1 . Matematika
(1976), Saioka 2 . Matematika (1977), Saioka 3 . Matematika (1979) . Egileen izenak
talde-modura ageri dira, hamasei lagun guztira, arlo bakoitzekoak desberdindu gabe,
baina bertako kideekin izandako elkarrizketetan informatu digutenez, honakoak izan
ziren bereziki Matematika Sailean aritu zirenak : I. Añon, N. Arregi, J . R. Etxebarria, C .
Galdos, M . J. Gil de San Vicente, I. Oñatibia, I. Sarasola eta I . Zarraoa .

39 Adibide hauek orrialde banatan ageri dira . Horregatik ez ditugu orrialde-zenbakiak
adierazi .
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Antzeko sinbolo eta irakurbideak aurkitu ditugu Larresoro sinadurarekin J . L .

Alvarez Enparantza Txillardegik prestatu zituen liburuetan ere40 . Liburu hauek Saioka

bildumako matematika-liburuen oso antzekoak dira, bai gaiei dagokienez, eta bai
erabilitako ikur eta terminologiari dagokienez ere . Dena den, ez dira erabat berdinak,

hurrengo adibideak aztertuz ikus daitekeenez .

1= {Jakes, Jon, Mikel, Andoni, Marta, Mirentxu, Markox)
Jakes E I :

	

Jakes I-koa da
Jon E I :

	

Jon I-koa da
ganbelua e I ganbelua ez da I-koa

( . . .)

M c I

	

M, J-ren barrenean dago

( . . .)

P Œ H

	

P multzoa ez dago H-an

( . . .)

A uB

	

Abi1B

Larresorok eginiko liburuetan, adierazpideen irakurbidea finkatzeko ardura ere ageri
da, eta hori nabaria da, jarraian aipatuko ditugun adibideetan, adierazpen sinbolikoen
ondoren hitz arrunten bidezko esamoldeak baitatoz 41 :

A\B

	

A ken B
X n E

	

Xebak E
0

	

multzo hutsa
D= A u B D berdin A bil B
D= A n B D berdin A ebak B
D= A\ B D berdin A ken B
3 x 6 = 18 hiru bider sei berdin hemezortzi
M c H

	

M, H-ren barnean dago (aurrekoetan "barrenean" ageri da)
16 : 2 = 8

	

hamasei, zati bi, berdin zortzi
A - B

	

A eta B, zenbakide

Testu horietan irakurbiderako aukeraren azalpena espreski formulatuta ez badago ere,
oro har, gero azalduko dugun linealtasunerako bidea hartu zela esan dezakegu, bai Saioka

bilduman eta bai -are markatuago- Larresorok eginiko testuetan ere. Liburu horietan

guztietan, testuen idazkerari dagokionez, bada batasun-moduko bat, euskara batuaren
erabilpenarekin lotuta batez ere . Dena den, hemen ardura digun ikur eta zeinuen

izendapen eta erabilpenari dagokionez, bi taldeen aukera desberdinen arteko "lehia"

40 Larresoro . Matematika, Bigarren maila . Iñaki Beobide banatzailea (liburuan ez dator
argitalpenaren urtea); Larresoro . Matematika, Laugarren maila . Iñaki Beobide
banatzailea (ez dauka urterik) .

41 Adibide hauek orrialde banatan ageri dira . Horregatik ez ditugu orrialde-zenbakiak
adierazi .
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suma daiteke, eta zenbaitetan bakoitzak bere hautua egin zuela ikus daiteke, nahiz eta
elkarren arteko desberdintasunak oso txikiak ziren . Alegia, irakurbideari dagokionez,
bateratze-prozesua nabarmena zen arren, ez zegoen erabateko akordio edo batasunik .
Testugintza abiatuta zegoen, eta, nolabait esateko, "merkatu-lehia" ere bazegoen .
Lehiaren ondorioz, UEU inguruko hasierako giroa erabat baztertu gabe, taldeen arteko
inkomunikazioa ageri zen, nahiz eta ordurako Elhuyarren abiatutako eztabaida
teorikoak bere eragina izan zuen ; hortik batasun-maila hori .

Edonola izanik ere, matematika-liburu horietan praktikan plazaratuta zegoen j adanik
irakurbidearen arazoa. Arazoaren konponbiderako eztabaida teorikoa eta erabakiak
hartzeko bideak jarri behar ziren, eta hori ia aldi berean egiten hasi zela uste dugu,
normalizaziorako pausoak emanez .

2.5 . Normalizaziorako bidean (1973-1980) . Euskara Teknikoaren
inguruko eztabaidak eta burutzapen praktikoak.
Euskaltzaindiaren Zortzi urte arteko Ikastola Hiztegia

UEUren eta Elhuyarren sorrerarekin abiada berria izan zuen gaiak, beste maila batera igo
baitzen arazoaren planteamendua. Jadanik ez zen nahikoa testuak egitea . Formulazio
fisiko-matematikoa behin eta berriz agertzen zen testuetan eta euskararen batasunaren
espirituaz kutsaturik, erabaki bateratuak hartzeko premia azaldu zen, testuen idazkerari
zegokionez ez ezik, formula eta ekuazioen irakurketari zegokionez ere . Hain zuzen,
Udako Euskal Unibertsitateko hitzaldi eta mintegietan, esamolde egokiak aukeratzearen
premia azaldu zen behin eta berriro . Garai hartako artikuluetan argi azalduta dago kezka
hori :

Izatez, jadanik zenbait lan egin izan da zientzi arloan . Eta bestelako lanetarako interesgarri
izan daitekeelakoan, Donostiako EKT taldekoek eginiko hitz teknikoen bilduma aipatu
behar dugu . Dudarik gabe, aurretik eginak diren lanetan oinharritu behar ditugu geure
lanak; eta horretarako, lan hori guztiz lagungarri da, zeren zientzi alorrean euskaraz eginiko
lanetatiko hitz gehienak agertzen baitira bertan .

Ekintza hauen guztion artean, besteen katalizatzaile izan daitekeen bat dugu : Udako Euskal
Unibertsitatea. Ihazkoa bigarren urtea izan delarik, eman diren pausoen azterketa egitea
komeni da, modu honetan bete gabe geratzen diren hutsuneak ezagutzeko, hurrengo urtean
berauk beteaz jóateko42 .

Udako Euskal Unibertsitatea, bilgunea izateaz gain, helburu j akin baterako ekimenen
bultzatzailea izan zen zientzia-arlo desberdinetan . Baina, ezer azpimarratzekotan,

42 Etxebarria, J. R . (1975) : "Donibaneko II . udako euskal unibertsitateaz", Elhuyar, 2, 3 . or .
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bertako mintegietan parte hartu zutenen artean zegoen batasunerantz lan egiteko asmoa

azpimarratuko genuke, ondoko aipamenean nabarmen geratu zena .

Prestatu eta bururatu ziren hitzaldi eta mintegietan, ondoko gaiak erabili ziren : Fisika (eta
bertan Mekanika, Elektrika eta Hidrostatika), Kimika, Matematika, Informatika,
Ekonomia, Satsuduraren problema eta Lantegietan erabiltzen den euskara . Hauetan
guztiotan, orain arte egindako esperientziak eta erabilitako hiztegiak aztertu izan ziren .
Hitzaldi eta mintegietan indar izkutu baten eragina sentitzen zen : batasunarena .
Azterketetan, elkar hizketan oinharrituz, batasunerako egokien ziratekeen formak bilatzera
saiatu izan ginen43 .

Bigarren kezka bat ere azaldu zen, bertako lanen zabalkundearekin zerikusia zuena .

Izan ere, Donibane Lohizunera44 hurbildutakoek argi zeukaten han egindako lana

gizarteratu beharra zegoela, eta euskara osoaren barnean txertatu behar zela ; euskara

zientifikoari dagokionez ere "tradizioa" sortu beharra zegoela, alegia . Horretarako bidea

ere argi adierazi zuten, artikulugintza eta liburugintzaren bidezkoa hain zuzen :

Bestalde, Unibertsitatean egiten diren lanak, ez dira guti batzuren eskuetan geratu behar ;
zabaldu, eta ezagutzera eman behar dira, ahalik eta euskaldun gehienengana hel daitezen .
Horretarako, badira urtean zehar landu behar diren sail bi : artikulugintza eta liburugintza .
Artikuluen eta liburuen laguntzaz, Unibertsitatean aurreratu diren puntuak, Herriaren
eskuetara helerazi behar dira . Honela, hango aurrerakuntzak hizkuntza biziaren barnean
sartuko eta tinkotuko dira .

Horrengatik guztiorrengatik, datorren urteko zientzi alorreko hitzaldiak eta mintegiak bi
mailatan antolatzea pentsatu ukan genuen . Lehen maila, euskaldun guztiei eta bereziki
ikastolako irakasleei zuzendua . Bertan, euskararen aldetik zientzi alorrean egin diren lanak
azalduko lirateke, modu honetan, irakasleak zientzien oinharrizko printzipioak eta
gaiak euskaraz azaltzeko eta erabiltzeko gaituz . Bigarren maila, ikerkuntz lanak aurrera
eramateko pentsaturik legoke. Eta hemen ikerkuntza hitza, bai euskararen aldetik eta
bai zientziaren aldetik kontsideraturik . Bigarren maila honetan, Unibertsitate mailako
ikasgai berezien azalpena ere sartuko litzateke .

( . . .) euskaraz ez dela hitz egokirik, ez ditugula (sic) egitura egokirik, eta honen antzeko
gauzak esanik, erdarara jotzen du zientzi alorrean . Eta egia da, lehen batetan ia hutsetik
hastea nahiko gogorra dela . Baina ikusten den legez, egin ahal den gauza bat da . Beraz,
dagigun45

Aipamen luze samarra ekarri dugu gogora, baina egoki iritzi izan diogu, gure

diskurtsoaren nondik norakoa zehazteko. Hona ekarritako testuan ageri denez, garai
hartan arlo horretan lanean ziharduten zientzialari euskaldunak erabat kontziente ziren
zientziarako trebatu beharra zegoela euskara, eta horretarako gaiak euskaraz lantzea zela
biderik egokiena, betiere pentsatuz, bidea ekinez eta eginez egingo zela; eginezinik ez

zegoela, alegia. Testuan ez dira adierazpen matematikoen irakurbideak espresuki

43 Ibidem , 3-4 . orr .
44 Udako Euskal Unibertsitatearen lehehengo bi urteetako ikastaroak Donibane Lohizunen

egin ziren (1973 eta 1974) . Hurrengo bi urteetakoak (1975 eta 1976 . urteetan), Ustaritzen .
1977 . urtetik aurrera, gaur arte, Iruñea izan da kokagune nagusia, nahiz bestelako
tokietan ere egin diren ikastaroak, Biarritzen bereziki .

45 Ibidem, 4-5 . orr. (Letra lodiak gureak dira) .
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aipatzen, baina inplizituki azaltzen da kezka -zein da, bestela, "irakasleak zientzien
oinharrizko printzipioak eta gaiak euskaraz azaltzeko eta erabiltzeko" gaitzearen asmoa,
adierazpideak esaten trebatzea ez bada?-, eta horrela baieztatu digute orduko
mintegietan izandakoekin izan ditugun elkarrizketetan .

Kezka hori ez zen soilik UEUko mintegietan parte hartu zutenena . Ordurako
ikastola-mugimendua indartsu zebilen eta testuen premia handia zuen, eta irakasleek
irakaskuntza-material egokiak behar zituzten lanerako lagungarri . Zer esanik ez,
Euskaltzaindia buru-belarri zebilen batasun-prozesua bultzatzen ; eta premia ikusi zuen
nonbait, garaiko zenbait kezkaren aurrean bere iritzia azaltzeko. Horrela, Zortzi urte

arteko Ikastola Hiztegia argitaratu zuen, zenbait oinarrizko arazo eta konponbideri
buruz zuen iritzia plazaratuz46

Tesi-lan honetan aztertzen ari garen arloari dagokionez, zenbait erabaki interesgarri
eta baliotsu hartu zituen Euskaltzaindiak, gerorako bidea argitzeko eta errazteko balio
izan zutenak. Laburbilduz, erabaki horietako batzuk terminologiarekin zerikusia zuten,
zenbait ikur eta zeinu matematikoren izenak onartu edo proposatuz (+, -, _ . . .), aldi
berean matematikaren ikuspuntutik baliagarriak ziren zenbait banaketa semantiko
onartuz (alde batetik "gehi" eta "plus" kontzeptuak eta bestetik "ken" eta "minus"
kontzeptuak desberdinduz, adibidez), eta zenbait eragiketaren irakurketarako bideak
onetsiz, eta abar . Ez ziren erabaki oso handiak izan, baina benetan baliagarri suertatu
zirela esan dezakegu, Euskaltzaindiak nolabaiteko oniritzia eman baitzien garai hartan
zientzialarien artean ohiko bihurtzen ari ziren esamoldeei 47 .

Gogora ekartzeko baino ez bada, aipatu egingo ditugu, adibide modura,
Euskaltzaindiak argitaraturiko lan hartan agertzen diren zenbait esamolde :

+

	

gehi
3 + 4

	

hiru gehi lau
+4

	

plus lau
-

	

ken
7-4

	

zazpi ken lau
-4

	

minus lau
3 - (-4) hiru ken minus lau

berdin48

46 Euskaltzaindia (1975) : Zortzi urte arteko Ikastola Hiztegia, (separata), Euskera, XXX,
Donostia, 1975 .

47 Euskaltzaindia oso gutxitan ibili da erabilera orokorretik kanpo . Nolanahi den, kasu
honetan oinarrizko eragiketez aritu zen . Oinarrizko eragiketak erabilera orokorrari
dagozkiola onartu behar al dugu? Egia esanda, mugako kasua izanik, ez digu arazo
berezirik sortzen puntu horrek; edonola ere, erabilera orokorra izan zein izan ez,
hizkuntzaren erabilera naturaletik kanpo daudela uste dugu .

48 Ibidem, 44 . or .
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Esamolde horiek bildurik geratu ziren hurrengo urteetan bai UEUn zein Elhuyar
aldizkarian egin eta argitaratu ziren lanetan, eta normaltasunez erabiltzen hasi ziren

testugintzan ziharduten idazleen artean . Hala ere, ez zen aski arauak ematea, eta

zientzialarien artean eztabaidaren edo oinarri teorikoaren premia sumatzen zen . Eta

eztabaida hori, hizkuntzalarien artean baino areago zientzialarien beren artean bultzatu
zen, gauza normala bestalde, berak baitziren premia hori sentitzen zutenak.

2 .6 . Teorizazioaren lehenengo oinarriak

Elhuyar aldizkaria eztabaida idatzirako gune bihurtu zen. Aldizkari sortu berria bilgune

ezin egokiagoa suertatu zen zientzialarientzat, bertan argitaratzen baitziren zientzia-gaiei
buruzko artikuluak, eta, garai hartako basamortuko egarriaren eraginez, gehienek
ezinbesteko erreferentziatzat hartu baitzuten aldizkaria . Agian zientzialarien formazio

linguistikoa ez zen egokiena ; baina zientziari zegokionez, formazio tekniko eta praktiko
handia zuten, eta, nahiz gehienak gazteak izan, esperientzia zabala zeukaten guztiek

irakaskuntzaren arloan, hori baitzuten lanbide . Baldintza horietan, oinarri-oinarritik hasi
ziren irakurbidearekin batera agertzen ziren arazoak planteatzen eta horiek gainditzeko

eta konpontzeko irtenbideak proposatzen .

Elhuyar aldizkariaren lehen zenbakian bertan, gerraurreko arazo berberak planteatzen
zituen lan bat argitaratu zen, nahiz eta irtenbideak oso bestelako bidetik proposatu . J .

M . Goñi matematikariak idatzitako Zenbaki arruntak; eragiketak izenburuko artikuluaz

ari gara49

Adierazpide fisiko-matematikoen irakurbideari buruzko arazoan sartuta, Goñik
zenbait proposamen argi egin zituen, batetik sinboloak nola irakurri behar ziren
proposatuz eta, bestetik, adierazpen osoen irakurbidea gauzatzean "linealtasun"
kontzeptua sartuz eta horren aldeko argumentazioa azalduz . Bi puntu horiek banan-

banan aipatzea komeni dela uste dugu .

Sinboloen irakurbideari dagokionez, hona hemen Goñik lehenengo artikulu hartan

jarritako adibide batzuk :

5 + 3 = 8; bost gehi hiru berdin zortzi .
Ikurrak gehi izena hartuko du, eta = berdin izango da 50 .

49 Goñi, J. M . (1974) : "Zenbaki arruntak; eragiketak", Elhuyar, 1, Donostia, 6-17 . orr .
50 Ibidem, 10, or .
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Artikuluan eragiketak eta horien irakurbidea landu zituenez, eragiketa osoak egitean
nola irakurri behar ziren planteatu beharra zegoen, jakina . Arazoa ezkutatzerik ez
zegoen: hobe zen gauzak zuzenean aztertzea eta, arrisku guztiak onartuz, irtenbidea
proposatzea. Horixe egin zuen Goñik, bere arrazoiak azalduz . Adierazpen
matematikoen irakurbideari dagokionez egin dugun bilaketa-lanean, Goñiren artikulu hau
da gaia berariaz eta arrazoituz azaltzen duen lehena . Horregatik interesgarria deritzogu

berak idatzitako testuaren aipamena hitzez hitz hona ekartzeari . Aipamena luze samarra

da, baina merezi duelakoan gaude, bertan argi eta garbi agertzen baitu zientzia-arloan
behin baino gehiagotan hizkera desberdinen artean agertzen den kontraesan edo gatazka ;

kasu honetan, nabarmena da euskara "arrunt eta jator" delakoan erabiltzen diren
esamoldeen eta praktikotasunean oinarrituriko hizkera zientifiko "artifizialean" erabili
ohi diren esamoldeen arteko tirabira .

8 - 3 = 5 eragiketa irakurtzeko, hau esaten dugu :

zortziri hiru kenduz bost ematen du.

Baina gure iritziz, irakurtzeko era honek, gutxienez, hiru akats hauk ditu .

1 .- Eragiketaren berezko ordena desegiten da, eta berdintza ikurraren lekua aldatzen du .

zortziri hiru kenduz bost ematen du

8

	

3

	

5

8-3=5

2.- Ikurrari izenik gabe uzten dio, «kenduz» izena ez bait dirudi oso egokia ikurra
izendatzeko ; berdin pasatzen zaio = ikurrari, era honetan ez bait da irakurtzen .

3 .- Berdintzak konplikatu orduko, ezin daiteke sistema horren bidez jarrai ; izan ere,

z = (3 • (x -y) + (r +y)) - 3 nola irakur era hontan?

Frogatu dugun bezala, irakurtzeko era hau matematika baliorik gabe gelditzen da ; hizkuntza
arruntean erabilgarria izango da, baina matematikatan beste bide bat bilatu behar dugu .

Bide egokiena, gauzak dauden ordenean irakurtzea eta zenbaki eta ikur bakoitzari
izen bat ipintzea izango dela dirudi. Dudarik gabe, ulertzeko zailago izango da
hasera batetan, baina derrigorrezkoa da, matematikak eskatzen duen zehaztasuna
galdu nahi ez bada .

Adibidez :

8 zortzi
- ken
3 hiru
= berdin
5 bost

zortzi ken hiru berdin bost
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Horretaz gainera, bide hau oso orokorra da eta edozein eragiketatan erabil daiteke 5 l

Goñik proposaturiko bide hori oraindik bere abiapuntuan zegoen garai hartan . Baina

hedapen zabala izango zuen hurrengo urteetan, geroago ikusiko dugunez . Bestelako

adibideak ere aipatu zituen, beti ere hizkuntza arruntaren eta hizkera matematiko
bereziaren arteko desberdintasuna azpimarratuz, ondoko kasuan ikus daitekeenez .

Guk A eta B bí multzo edozein hartuko ditugu . Eragiketa hau posible izateko, eragiketan
sartzen diren bi multzoek, honako baldintza hau bete behar dute : A D B .

A D B (Ezkerretatik eskuinetara irakurriz) A-k du barruan B

(Eskuinetatik ezkerretara irakurriz) B dago A barruan

Edo hizkuntza arrunta erabiliz: A-ko elementak B-ko guztiak eta beste batzuk direnean .52

Goñik berak pixka bat gehiago zabaldu zuen gaia aldizkariko hurrengo zenbakian
jarraipen modura idatzitako artikuluan 53 . Bertan bestelako eragiketa batzuk lantzeaz

gain ("biderketa" eta "zatiketa" bereziki) horien irakurbidea ere azaldu zuen, zatiketaren
kasurako jarritako adibidean ikus daitekeenez :

8 : 2 = 4 edo
8
=4

2

Zortzi zatitu bi berdin lau

Liburuetan ere honela azaltzen da zatiketa, zeren eta oraingoz ez da beste era bat asmatu54 .

Zatiketaren ikurra izendatzeko "zatitu" hitza erabili zuela alde batera utzita (geroko

"zati" hitza erabili ordez55 ), gauzak nahiko finkaturik zeuden ordena eta esamoldeari

zegokienez. Horrez gain, zatiketa ez-zehatzen kasua ere landu zuen, esateko modu
"arrunta" eta esamolde matematiko "artifiziala" elkarren segidan aipatuz .

Kasu honetan 11 : 5 = 2 bakoitzari eta 1 hondar moduan .

Begira zazu, kaso honetan ezin daitekeela berdintzaren ikurrik jar . (Ezin bait da banatu 11
elementa 5 eskale artean) .

51 Ibidem, 14-15 . orr. (Letra lodiak gureak dira; horrela, hitzen hurrenkeraren
linealtasunaren definizioa eta abantailak laburbiltzeko era azpimarratu nahi izan
dugu) .

52 Ibidem, 15 . or .
53 Goñi, J . M. (1975) : "Eragiketak (II)", Elhuyar, 2, Donostia, 6-14 . orr .
54 Ibidem, 12 . or .
55 Goñi, J . M. (1976) : "Q multzoa", Elhuyar, 7, Donostia. Esate baterako, artikulu honetan

adierazpide hau dator, bere irakurbidea eta guzti : 8 : 5 = 8 zortzi zati bost berdin zortzi

bosten .
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11 15 	Hamaika zatitu bost bi eta bat hondar moduan 56
1 2

Elhuyar-en zenbaki bereko beste artikulu batean ere azaldu zen irakurbidearen
inguruko kezka, Mikel Zalbidek idatzitako artikuluan hain zuzen . Zientzi eta
teknikarako hizkuntzaz zuen izenburua 57 eta bertan hainbat ataletan azaldu zuen gaia,
"hizkuntzaren zenbait eragozpen" aztertzeaz gain, horietarako "konponbide bat"
aipatuz, garaiko hiztegi espezializatuak eta testuliburuak aztertuz, eta ordura arte
euskara teknikoaren arloan argitaraturiko lanei buruzko bibliografia eskainiz . Gure tesi-
lan honi dagokionez, bibliografia hori erabiltzeaz gain, egoki datorkigu eragozpenen
azterketan Zalbidek aipatu zuen puntu bat, adierazpide matematikoetan erabili
beharreko joskera eta esamoldeei buruzkoa hain zuzen . Honelaxe adierazi zuen berak
hitzez hitz :

•

	

Hizkuntzaren ohizko joskera mendebaleko kulturek sorturiko matematika idazkerari
egokitzea

Puntu hau batez ere matematika sailean ageri da, eta jadanik Euskaltzaindiak berak zenbait
erabaki harturik du : esate baterako, bere 8 urte arteko ikastola-hiztegian, eragiketei
dagokienez .

Era honetako traben sortzaile maizena, zalantzarik gabe, euskarak hitzak ipintzeko duen
erdarekiko ordena berezia da. Honela, y =J(x) esateko erdarak «y es función de x» dion
lekuan, euskal joskerak «y x en funtzioa da» esatera garamazki ; eta kaso erraz horretan
hainbat inportan ez bazaigu ere, formulazio zailetara pasa orduko idatzizko ordena
hitzegiterakoan jarraitu ezinak fabore txikia egiten dio hain beharrezko den uler-
garbitasunari . Idazkera eta hizkera ordena kontrako bidetan dabiltzanean, inor
inorenganatzez gerotan, hobe deritzat hizkera, behar izan ditzakeen egokipenez, idazkerari
uztartzea .

Arazo honek ez dirudi, dena dela, bidea probatuz eta arituaren poderioz baizik
zuzenduko denik . Beste adibide bat, maiz aipatu izan arren oraindik eztabaidagarri gertatu
ohi dena, harako multzo teorian agertzen diren E eta c ikurrena dugu ; nola irakur, esate
baterako, A c B c C c D?58

Bistakoa denez, adierazpide labur eta sinpleetan erraz konpon zitekeen arazoa, baita
euskara "arrunta" erabiliz ere . Baina adierazpide luze eta korapilatsuak irakurtzeko
orduan, gauzak ez ziren errazak eta bestelako irtenbide malguagoa eta orokorragoa bilatu
behar zen .

Kezka planteaturik zegoen, baina pisuzko pertsona baten iritzia -nolabaiteko
"autoritate" ofizial eta onartu batena, alegia- entzun behar zen, ordura arteko lanari
bultzada sendoagoa emateko . Izan ere, UEUren eta Elhuyarren inguruko eztabaidetan

56 Ibidem, 14 . or .
57 Zalbide, M . (1975) : "Zientzi eta teknikarako hizkuntzaz", Elhuyar, 2, Donostia, 36-48 .

orr .
58 Ibidem, 38 . or. (Letra lodiak gureak dira) .
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parte hartu zutenen ezaugarrietako bat gaztetasuna zen, eta hori nola edo hala orekatu

behar zen. Horregatik ez da harritzekoa, euskal unibertsitaterako prozesuaren lehen
bultzatzaileetako batengana jotzea, haren prestigioaren babespean bildu nahian edo .

Hain zuzen, Elhuyar taldekoek Karlos Santamariarengana59 jo zuten iritzi edo aholku

eske, eta honek erantzun pentsatu eta landua eman zien, 1976an aldizkarian

argitaraturiko izenburu bereko bi artikuluren bidez : Ahoz eta euskaraz irakurtzekotan,

nola irakurri behar dira algebrazko formulak? (I) eta (II) . Artikulu hauetan zuzen-

zuzenean egin zen arazoaren planteamendua eta baita nolabaiteko irtenbideak proposatu

ere, eta horregatik egoki deritzogu horien azterketa zehatzagoa egiteari .

Hasteko, diogun ezen berak lan horiek Elhuyarren berariazko eskariari erantzuteko
egin zituela, lehen artikuluaren sarreran bertan, izenburuaren azalpen modura adierazi

zuenez :

Hau da, besteak beste, ELHUYAR taldeak arestian egindako galdera. Izan ere, kalkulu
idatzia ahoz irakurtzea beharrezkoa izan ohi da maiz, batez bat irakaskintza sailean, ikasleei
formulak diktatzeko eta erakusteko60 .

Lehenengo artikulu honetan, arazoaren planteamendua egin zuen lehenik, eta
formulazioaren sorreraren historia laburra egin ondoren, algebrazko formulen kasuan
dauden kontraesanez jabeturik, "kalkulu ongi normalizatua" eta "kalkuluaren formulak"
(gaur egun erabiltzen diren moduan alegia) bereizi ondoren, ondoko bi galdera hauetan
banandu zuen berari egindako galdera bakarra:

Nola izango litzateke kalkulu ongi normalizatu bat?

Oraingoz eta luzaro, kalkulu ez normalizatu batekin jokatu beharko denez gero, kalkuluaren
formulak nola irakurriko ditugu euskeraz? 61

Lehenengo galderaren erantzuna lehenengo artikuluan ematen saiatu zen, eta
bigarrenaren erantzuna, aldiz, bigarren artikulurako utzi zuen . Oso interesgarria da

lehenengo artikuluan berak azaldutako kalkulu normalizatuaren adibidea, bere hitzetan

59 Karlos Santamaria (1909-1997) prestigio handiko matematikaria eta pentsalaria izan
zen, horrez gainera euskal kulturaren arloan hainbat lan egindakoa . Besteren artean,
bera izan zen "euskal unibertsitatea" kontzeptuaren definitzaile nagusienetakoa . Berari
buruzko datu bibliografikoak, Juan San Martin euskaltzainak eginiko artikulu
nekrologikoan aurki daitezke (San Martin, J . (1998) : "Karlos Santamaria Ansa (1909-
1997)", Euskera, XLIII,1, 307-311 . orr .) . Gure lan honetarako guztiz baliagarri suertatu
zaikigu Santamariak eginiko lanak. Bestalde, honako hau unibertsitateko tesi-lana
dela kontuan izanik, zilegi bekigu aipatzea ezen, bere merezimendu anitzen eskerronez,
Euskal Herriko Unibertsitateak Doktore Honoris Causa izendatu zuela 1992 . urtean eta
Euskaltzaindiak Ohorezko Euskaltzain, 1993an .

60 Santamaria, K . (1976a) : "Ahoz eta euskeraz irakurtzeko, nola irakurri behar dira
algebrazko formulak? (I), Elhuyar, 6, Donostia, 38 . or .

61 Ibidem, 42 . or .
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esanik "saiozko edo laborategizko modelo bat" izan zena . Kalkulu normalizatu posible
baten eredua aurkezteko, eredu horren abantailak kontatzetik hasi zen, eta ondoren
beraren "erregelak" adierazi zituen, azken batez bost axioma zirenak, nahikoa eta aski
"algebra elementalaren formula guztiak eraikitzeko" 62 . Nolanahi dela, ez gara
proposamen horren azterketan luzatuko, guztiz hipotetikoa izanik desiderata baten
itxura gehiago baitzeukan, irtenbide erreal eta praktiko batena baino . Edozein kasutan,
diogun ezen adibidea oso baliagarria zela arazoaren muina ulertzeko, kalkulu
normalizatuan berariaz ekiditen baitziren kalkulu erreal eta ez erabat normalizatuan
agertzen diren arazoak . Halaber, artikuluan algebrazko kalkuluan erabiltzen diren
oinarrizko osagaiak definitu zituen, hala nola kalkuluaren "elementuak" -letrak eta
zenbakiak-, "konektagailuak" -loturazko sinboloak, alegia, zein bere ahozko
izenarekin-, "formulak", "sustituzio erregelak" eta abar .

Kontzeptu horien esanahi eta garapena bigarren artikuluan gauzatu zuen, kalkulu
normalizatuaren utopia alde batera utzi eta gaur egungo kalkulu normalean euskararako
aplikazioa aztertuz . Bigarren artikulu horren sarreran, hainbat motatako definizioak
eman zituen, algebraren munduan bertan erabiliko zituen esamoldeak algebraren arauei
egokitu nahirik . Honelaxe zioen berak :

Algebrazko kalkulua hizkuntza formalizatu bat da . Bere elementuak letrak eta zenbakiak
izaten dira.

Elementu horiek konektagailuak deituko ditugun ikur berezi batzuen bidez lotzen dira,
formulak osatzeko .

Konektagailu bakoitzak eragiketa bat itxuratzen du . Ez ordea beste aldera, eragiketa batzuek
ez bait dute ikurrik izaten . Adibidez, berreketa delakoak ikurrik ez du, jakina denez .
Biderkaketa ere, kasu askotan, ikurrik gabe erabiltzen da.

Izan ere, konektagailuak guztiz konbentzional eta desberdinak dira, nahiz beren formak
gatik, nahiz beren erabili moldeak gatik . Anarkia honen arrazoia historiatik dator, noski,
gure lehengo artikuluan esan genuen bezala .

Hona hemen konektagailuen errenkada . Bakoitzerako itxura, izena eta berak itxuratzen
duen eragiketa, ematen dira, errenkada honetan bertan

+

	

gehi

	

batuketa

62 Ibidem, 43 . or .

ken

	

kenketa
x

	

bider

	

biderkaketa
»

	

»
zati

	

zatiketa
»

	

»
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erro

	

erroketa63

Jarraian, elementu horien arteko lotura praktikoa eratzen saiatu zen, "linealtasun"
kontzeptua iradokiz, eta elementuen arteko segidak osatuz, beti ere adibide praktikoak

emanez. Nolanahi dela, testuan ageri-agerian utzi zuen bere jatorri matematikoaren
marka, testu osoa Matematikan ohikoa den hizkeraz kutsaturik baitago, hurrengo
azalpenean ikus daitekeenez :

Baldin algebrazko formula bat ezkerretatik eskuitara eta goitik behera, ikurrez ikur aztertzen
badugu, elementu eta konektagailuen segida bat agertzen da (segida / sucesión) .

Adibidez,

y 5-
10

formula, prekauzio horiekin aztertzen baldin bada, honako ikur segida hau arkitzen da :

a ; Nr ; 5 ;- ;10

Eta, ikur bakoitzari bere izena emanaz, ikur segida hori irakurtzean, hitz segida bat
agertzen da, alegia:

« a ; erro ; bost ; zati ; hamar »

hitz segida .

Erraz ikusten da segida honen estruktura aldizkakoa dela, alegia, elementuak eta
konektagailuak txandaka agertzen direla, lehenengoa eta azkenekoa, hain zuzen ere,
elementuak izanik .

Estruktura honen eskema honako hau da beraz :

ELEM KONEK ELEM KONEK ELEM KONEK . .. KONEK ELEM

Aipatutako hitz segidari frase izena emango diogu, formula baten azaldura delako .
Kalkulu idatziak formulak erabiltzen ditu, kalkulu mintzatuak fraseak erabiltzen
dituen modura64 .

Horren ostean arazo jakin batzuk aztertzen saiatu zen, hala nola "ikur izkutuak" eta
"ezkermakoak eta eskumakoak" -ezker- eta eskuin-parentesiak, alegia-, beti ere
formulen irakurketaren argitasun eta zehaztasun bila . Bere metodologia analitikoaren
bidetik, frase eta formula korapilatsuagoak aztertzean, "azpifraseak, azpifrase egokiak
eta azpiformulak" ere aztertu zituen, horien definizioak emanik, hala nola :

63 Santamaria, K . (1976b) : "Ahoz eta euskaraz irakurtzekotan, nola irakurri behar dira
algebrazko formulak? (II), Elhuyar, 8, Donostia, 46 . or. (letra lodiz idatzitakoak,
artikuluan datozen modura azaldu dira) .

64 Ibidem, 47 . or .
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Hori dela eta, aipatutako hitz segida, frase osoaren azpifrase bat dela esango dugu, honako
erregela honen arabera : frase jakin batean, bi hitzek mugatutako hitz-segida, edozein
formulari dagokionean, hitz segida horri «azpifrase» izena ematen diogu65

Aurrerago, askoz modu matematikoagoan eman zuen "azpifrase egoki"
kontzeptuaren definizioa . Lerro hauetara aipamen hori osorik ekartzea merezi duelakoan
gaude :

DEFINIZIOA . Baldin F formularen S frasearen s azpifrase bat bada, eta s azpifraseari
dagokion formula f bada, f, deituko diogu f formularen baloreari; s, deituko diogu f,
balorearen izenari; S, deituko diogu S frasean s, izenaz ordezkatzearen ondoreari eta F,
deituko diogu S, fraseari dagokion formulari . Guzti hau honela izanik, F eta F, formulak
baliokideak baldin badira, s delakoa S frasearen azpifrase egoki bat dela esaten dugu eta
f delakoa, F formularen azpiformula bat dela esaten dugu .

EXENPLUZ :

3+y32 +42

2

65 Ibidem, 50 . or .
66 Ibidem, 51-52 . orr .

F
2

«hiru gehi bi erro hiru ber bi gehi lau ber bi zati bi»

	

S (F-ren frasea)
«hiru ber bi gehi lau ber bi»

	

s (S-ren azpifrasea)
3 2 + 42

	

f (s-ri dagokion formula)
25

	

f2 (f-ren balorea)
«hogeitabost»

	

s2 (f2-ren izena)
«hiru gehi bi erro hogeitabost zati bi»

	

S2 (ordezkatzearen ondorea)

3+ 25

F eta F2 formulak baliokideak direlako, s delakoa S frasearen azpifrase egoki bat dela esan
daiteke, eta f delakoa F formularen azpiformula bat dela esan daiteke ere66 .

Definizio horiek landu ondoren, formulen irakurketako beste arazo funtsezko bat
aztertzeari ekin zion, irakurketaren anbiguotasunari buruzkoa hain zuzen. Gauza jakina
da, zenbait alditan formula desberdinak modu berean irakurtzen direla, eta horrek
arazoak sor ditzake . Santamariak adibide baten laguntzaz aurkeztu zuen arazoa :

Irakurtzearen anbiguetatea

Formula bat ikurrez ikur irakurri behar dela esan dugu . Erregela honen bidez nolanahiko F
formula S frase bakar bati dagokio dudarik gabe .

Baina beste aldera ez da gauza bera gertatzen, zeren formula desberdin eta ez-baliokideei
irakurtze berdina bait dagokie .

Har dezagun, adibidez, lau formula hau (sic)

F,

	

a +
b + d
c

Fu

	

a+b +d
c

F 2 (S,-ri dagokion formula)
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b
F`11

	

a+
c+d

F,v
a+b
c+d

Irakurketa ikurrez ikur egitekotan, frase bakar batera eramaten dute lau formula horiek,
alegia,

«a gehi be zati ze gehi de»

frasera .

Hemen agertzen da anbiguetatea . Formula batetik frase batera pasatzea posible bada ere,
frasetik formulara bihurtzerik ez dugu kaso askotan 67 .

Zer esanik ez, arazoa planteatu eta azaldu ondoren, hori gainditzeko konponbidea ere
proposatzen saiatu zen, horretarako elementu berriak sartuz, hala nola "hitz
disoziatzaileak", eta "ahozko makoak". Hitz disoziatzaile modura, eragiketen zeinuen
izenak -"gehi", "ken" eta antzekoak- hartu zituen . Dena dela, aldez aurretik hitz
disoziatzaileen arteko arau argiak onartu ondoren, horien funtzioa azpifrase egokiak
mugatzera ere zabaldu zuen .

Egin ere, holako kasuetan antolapen hau egiten da beti : hitz disoziatzaileek mugatutako
hitz segidak, azpifrase egokitzat hartzen dira beti, besterik esaten ez bada .
( . . .)
Antolapen hau egiten dugu beraz : formula batean ; baldin «gehi» eta «ken» hitzak
agertzen ez badira, makoen artean izan ezik, «bider» eta «zati» hitzak hitz
disoziatzaileak dira ; eta berak mugatutako azpifrase egokitzat hartzen dira,
lehengoan «gehi» eta «ken» hitzei buruz esan ditugun kondizio berdinetan .

EXENPLUZ

67 Ibidem, 52. or .

Delako «be zati ze erro a ber pe bider te» frasea interpretatzen saiatzen garenean, hiru
azpifrase egokitan zatitzen zaigu bera alegia,

«be»

«ze erro a ber pe»

«te»

goiko horik azpifrase egokiak direlarik .

Beraz frase horren interpretazio zuzena honako hau da, batere anbiguetaterik gabe :

b
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68 Ibidem, 53-54 . orr .
69 Ibidem, 55 . or .
70 Ibidem, 56 . or .

Beste interpretazioak, bi4aP •` eta abar bezalakoak, ez dira zuzenak, «bider» eta «zati»
hitzak disoziatzaileak direlako . Baina problema berri bat dugu orain, lehengoan esan dugun
bezala, beste interpretazioak nola irakurri behar diren jakiteko 68 .

Amaitzeko, aipatutako azken problema hori ebazteko, berriz ere makoen erabilerara
itzuli zen. Horrela, ahozko makoen garrantzia ere azpimarratu zuen, anbiguotasuna
saihesteko eta argitasuna finkatzeko . "Ahozko mako" izendapenaz, idatzi gabe egon
arren anbiguetateak ezabatzeko esan beharreko hitzak adierazi nahi zituelarik, elementu
modura "has" eta "buka" hitzak sartu zituen .

Anbiguetatea erdaraz ere agertzen da, jakina, baina praktikan, ingurumari, pausu eta abots
doinuaren aldaketen bidez kendu ohi da .

Asmakeria eta atrikulu guzti horik ez zaizkigu zientifikoak iruditzen, inolaz ere, eta
euskaraz beste moduz jokatu behar dugula uste dugu, esandakoa baino garbiagoa izan
dadin .

Beraz, eragozpen hau gainditzeko, ahozko makoak edo erabiltzea proposatzen dugu .

«Ahozko mako» direlakoak «has» eta «buka» hitzak izango dira gure jokabidean .

Formula bat ahoz irakurtzean, «has» eta «buka» hitzen arteko tartean dagoen hitz
segida azpifrase egoki bat dela onartuko dugu, makoetako erregela berdinak
errespetatuz gero 69 .

Jarraian, lehenagoko adibidean aurkeztutako anbiguetateak arau hori erabiliz nola
desagertzen diren erakutsi zuen . Hain zuzen ere, lehenengo F, adierazpenaren irakurketa
aurkeztutako era berean utziz, F,,, F,,, eta F,, formulak honako era honetan irakurtzea
proposatu zuen :

F„

	

a+ b + d

	

«has a gehi be buka zati ze gehi de»
c

F,,,

	

a+ cb
d

	

«a gehi be zati has ze gehi de buka»

F,,

	

c+d

	

«has a gehi be buka zati has ze gehi de buka» 70

Zer esanik ez, ahozko makoak erabiliz, ezabaturik geratzen ziren anbiguetateak ; edo,
alderantziz esanda, anbiguetatea ezabatzeko, nahitaezkoak ziren ahozko makoak . Beraz,
artikulua biribiltzeko, artikuluan aurkeztutako elementu guztiak erabili zituen zenbait
adibide errazetan . Horrela, erantzunda utzi zuen artikuluaren izenburuko galdera, modu
txukunean gainera.
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Ikus daitekeenez, Santamariak ahalegin handia egin zuen irakurbidea lantzen, hain
zuzen ere, irakurketarako orduan formulen "linealtasuna" -hots, idatzizko ikur eta
zeinuen hurrenkera gordetzea- gidari hartuz . Neurri batean -algebrari dagokionez,
bederen- arazoa nahiko ondo bideratuta utzi zuela esan dezakegu . Funtsean, hark
adierazitako parametroak kontuan hartuz abiatu ziren beste guztiak ere, nahiz eta
bestelako eremuak landu behar izan zituzten .

2.7 . UZEIren inguruko lan bateratzailea . Hiztegi teknikoen
prestakuntza eta baterakuntzarako izan duten garrantzia

Santamariaren erantzun teorikoaren ondoren, lan praktikoen premia azaleratu zen, eta
ordutik aurrera erantzun praktikoak ematera bideratu ziren indarrak . Horretan garrantzi
berezia izan zuen UZEIren lan bateratzaileak . 1977 . urtetik aurrera sorturiko erakunde
horren inguruan, hiztegi teknikoen prestakuntza planteatzearekin batera, formula eta
adierazpen matematikoen irakurbideari buruzko kezka ere sortu zen, batez ere Fisika eta
Matematika hiztegien prestakuntzan zihardutenen artean . Hiztegiak berak prestatzean,
hitzak, terminologia, esamoldeak eta beste finkatzeaz gain, behin eta berriro azaleratzen
zen formulen irakurbidea argitu beharra . Horren adierazle modura, Mikel Zalbidek
UZEIren ekimenen barnean Matematika. Hiztegia, hizkera, irakurbideak izenburuaz
argitaraturiko liburua dugun 1 . Kontuan izan behar dugu, Zalbide UZEIko taldean egiten
ari ziren Matematika Hiztegiaren koordinatzailea eta zuzentzailea zela, eta liburu
horretan hiztegiaren prestakuntzan ziharduen taldeak bere barne-eztabaidetan lorturiko
akordioak eta irizpideak aurreratu zituela, hiztegia oraindik osatu gabe egon arren,
premiei eman beharreko erantzuna atzeraezina baitzen .

Irakurbideak lantzearen arrazoia oso argi utzi zuen Zalbidek hitzaurrean idatzitako
lerro hauetan :

Matematikaz aritzeko, ordea, hitzak ez ditugu aski : ikurren adierazpideak, expresio osoen
irakurkerak eta abar ere finkatzeko daude neurri handi batean . Behar horik ere kontutan
izanik, maizenik agertu ohi diren problemei erantzun ustez zentzuzko bat emateko, zenbait
argibide adierazten dira . Hor ere hautakizunak aukeran gehiegitxo dauzkagu, urte luzetako
esperientziaz hauzo-hizkuntzek estalirik duten zuloa betetzeko . Ezin, beraz, lanaren saio-
kutsu nabaria ukatu . Horretan ere, ordea, bide bat aukeratzerakoan, zenbait irakasleren
esperientzia kontutan hartu da eta ahal zen guztietan jarraitu 72 .

71 Zalbide, M . (1978) : Matematika . Hiztegia, hizkera, irakurbideak, Jakin-UZEI, Zarautz .
72 Ibidem, 3 . or .



86

	

IKUR ETA ZEINU BIDEZKO ADIERAZPEN FISIKO-A ATEMATIKOEN IRAKURBIDEA

Zalbidek argitaraturiko lan hark hurrengo urteetarako ildoak markatu zituen, orduko
irakasle gehienek -bai ikastola-mundukoek, eta baita unibertsitatekoek ere- hango

iturrietan edan baitzuten . Liburuak aipamen eta azterketa berezia merezi du, ordura

arteko lan guztien bilketa eta sistemazizazioa azaldu baitzen bertan . Numeralak izeneko

atalean zenbaki kardinalak, ordinalak eta taldekakoak aztertuta zetozen . Ondoren,

Neurriak izeneko atalean, sistema metriko hamartarreko unitateen azterketa xumea ageri

zen, horren ostean Ikurrak aztertuz . Ikurrei zegokienez, Matematikaren arlo berrietara

zabaldu zuen gaia, multzo-teoriako eta aritmetikako ikurrez gain, logika 73, geometria,

trigonometria eta bestelako arloetako zenbait ikur ere adieraziz . Hurrengo atalean, berriz

ere Eragiketak aztertu zituen Zalbidek. Kasu honetan, bi azpiataletan azaldu zituen

arazoak. Lehenean, arazo terminologikoak landu zituen, eragiketak berak izendatzearekin
batera, eragiketako elementu guztiak -ikurrak, eragigaiak, emaitzak . . .- egokiro

izendatuz, eta lau oinarrizko eragiketa aritmetikoez gain berreketa eta erroketa ere

landuz. Bigarren azpiatalean, guri tesi-lan honetan bereziki ardura digun gaia landu zuen

Eragiketen hitzezko adierazpidea izenburupean. Liburua osatzeko jarritako hurrengo

atala, Geometria izenburukoa, oso interesgarria zen, halaber, bertan lehenengo aldiz
landu baitzen sistematikoki arlo horretako problematika, ekarpen oso landua eginez

gainera. Liburua Hiztegia izeneko atalarekin amaitu zuen, bertan Euskaltzaindiak Zortzi

urte arteko Ikastola Hiztegia izenekoak onartutako hitzez gain -hauek izartxo batez

nabarmendurik zetozen- beste hainbat hitz ere agertuz .

Guri bereziki ardura digun atalari dagokionez, diogun ezen Zalbidek xehetasun osoz

adierazi zituela eragiketen irakurbideak . Adibide modura, nahiz oinarrizko eragiketa izan,

zatiketari zegokion kasuan idatzitakoa ekarriko dugu hona :

5 7 8 8 8

	

134
4 2 8

	

4 3 2
2 6 8
0 0 0

a) Hartu zatikizunean, ezkerreko burutik abiatuz, zatitzaileak bezainbat zifra ; gure kasuan
bostehun eta hirurogeitamazortzi .

b) Bostehun eta hirurogeitamazortzi zati ehun eta hogeitamalau, launa . Lau bider lau
hamasei, hamazortzira bi; bi, bururako bat . Lau bider hiru hamabi eta (gehi) buruko bat
hamahiru, hamazazpira lau ; lau, bururako bat. (Lau bider bat eta (gehi) buruko bat bost,
bostera zero) . Jaitsi hurrengo zifra : zortzi .

c) Laurehun eta hogeitazortzi zati ehun eta hogeitamalau, hiruna . Hiru bider lau hamabi,
hamazortzira sei ; sei, bururako bat. Hiru bider hiru bederatzi, eta (gehi) buruko bat

73 Logikaren arlo hori ere landu zen urte horietan Elhuyar aldizkarian. Agian artikulu
adierazgarrienetakoa honako hau dugu : Goñi, J . M . (1979) : "Silogismoak eta logika
matematikoa", Elhuyar, 18, Donostia .
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hamar, hamabira bi ; bi, bururako bat . (Hiru bider bat hiru, eta buruko bat lau, laura
zero) . Jaitsi hurrengo zifra : zortzi .

d) Berrehun eta hirurogeitazortzi zati ehun eta hogeitamahiru, bina . Bi bider lau zortzi,
zortzira zero . Bi bider hiru sei, seira zero . Bi bider bat, bira zero . Ez dago hondarrik
aurrera jarraitzeko. Zatiduraren balioa, hortaz, hau da : laurehun eta hogeitamabi . 74

Begi-bistakoa denez, liburua irakasleei irakasteko pentsaturik zegoen, irakasleek
eredu argi eta garbia izan zezaten, irakurbideen batasunerantz aurreratzeko asmoz, eta,
aldi berean, guztiek eredu bateratu hori har zezaten . Horrexegatik azaldu zituen
irakurbideak hain xehetasun handiz, ariketa modura edo, irakasleek horrelaxe egin
zezaten iradokiz .

Liburua bere osotasunean hartuta, Zalbideren lana bere aurreko lan teorikoen osteko
lehenengo sistematizazio praktikoa izan zela esan dezakegu, beti ere formulen
irakurbiderako ikurren idazkeraren araberako hurrenkeraren bidetik jorik . Oraindik ere
oinarrizko gaietan aritu arren, gero etorriko zen bidean barrenako lehenengo pausoak
aurreikus zitezkeen jadanik, matematikako eremu berrietan sartzeko ahaleginez.

Hurrengo pauso kualitatiboak, Zalbideren beraren koordinaziopean prestaturiko
UZEIren Matematika Hiztegia argitaratzean eman zirela esan dezakegu 75. Pauso
kualitatiboak norabide desberdinetan eman ziren . Alde batetik, hamaika matematikari
profesionalek 76 -guztiak irakasleak, ikastola eta unibertsitateetan- osaturiko taldea
eratu zen, eta hauek Matematikaren arlo guztiak lantzen saiatu ziren, batez ere
lexikoaren, terminologiaren eta gaien lanketaren aldetik . Beren helburu nagusia gaiak
berak lantzean zegoela esan dezakegu, eta horregatik hiztegiaren lehen liburuki osoa
horretara zuzendu zuten . Nolanahi dela, ezin zuten alde batera utzi irakurbidearen
problematika, esan gabe ere, idatzitako testuetan ageri ziren formulak irakurtzerakoan
beti agertzen baitzitzaien. Gai horren aipamen berezia egin zuen hitzaurrearen egileak,
Eranskinak deritzon atalean . Hitzaurrean bertan zetorren planteamenduaren
arrazoibidea:

C) Eranskinak

Hasieran horren aipamenik egin ez bada ere, aipagarria izango da noski bi atal nagusi
horiezaz gainera ("Gorputza" eta "Lexikoa" izenburuko atalez ari da) hiztegi honek
hirugarren bat badakarrela esatea, neurriz laburragoa izanik ere laguntzabide ohargarriak
eskain bait diezazkioke zenbait galdera xumeri bertan beherako erantzuna bilatu nahirik ari

74 Ibidem, 20 . or .
75 UZEI (1982) : Matematika Hiztegia (bi liburuki), Elkar Donostia .
76 Hona hemen hiztegian parte hartu zuten artikulugileen izenak : Maria Jesus Alkain,

Arantza Areizaga, Edurne Biritxinaga, Begoña Carrascal, Mari Karmen Castillo, Maria
Jesus Esteban, Jesus Maria Goñi, Xabier Mauleon, Karlos Santamaria, Mikel Zalbide,
Maria Jose Zarate .
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den irakurleari . Nolabaiteko aurkezpena egitearren, diogun eranskin-atal honek zenbait
unitate-taula, hainbat matematika-ikurren esanahi-adierazpideak, eragiketa erabilienen
esanbideak eta antzeko argitasun ustez lagungarriak dakartzala nagusiki .

Bereziki azpimarratzekoak izan litezke agian eranskinotan, berez eskatu izan duten eztabaida
luzetxoagatik, euskal zenbaki-sistemaren idatzizko azalpena eta matematikazko
proposamendu, eragiketa eta sinboloen irakurbiderako jokamoldeak . Bistan dago euskarak,
morfo-sintaxi mailan egungo auzo-hizkuntza (eta, orohar, europar hizkuntza) nagusiekiko
duen hainbat desberdintasunengatik, arazo larriei aurpegi eman beharra dagoela a > b, x + y

= z, y u edota d x E A 3 y/ d . . . moduko adierazpen aski oinarrizkoei ahozko azalpide
«airoso» eta bide batez «jatorra» ematen saiatzeko . Helburu biak beren osotasunean lortzeko
modurik ikusten ez zenean, eta askotxotan gertatu izan da horrelakorik, euskal joskera-
jatortasunari baino areago ulerpide zehatz eta adierabakarrari aitortu nahi izan zaio
lehentasuna, gutxi gora-behera C . Santamariak duela bospasei urte Uztaritzen, eta gero
Elhuyar aldizkarian, aldarrikatutako erizpide dagoenekoz aski ezagun haien arabera77 .

Hiztegiaren egileen izenean hitzaurrea idaztean, argi utzi nahi izan zen irakurbideen
gai hori landu beharra zegoela, eta hiztegian egindakoa lanerako lehenengo proposamen
modura hartu behar zela . Hortaz, lan sakonagoak beranduago etorriko ziren, aurreko
testuaren jarraipenean zetozen lerro hauek adierazten dutenez :

Hiztegi honi inon eztabaidagairik aurkitzekotan batez ere hor aurki dakiokeen ustea ez da,
seguru asko, guztiz ustela gertatuko : horrelakoetan bistan dago, ordea, proposamena begi-
betegarri ez gertatzeak indar gutxi duela horrekin batean konponbide alternatibo
sendoagorik aurkezten ez bada : irakurbide mailan eman ditugun hainbat proposamenduren
egokitasunaz duda larriak izan arren, badut susmoa bereak eta bi egin beharko dituela gai
honi asebetezko erantzuna eman nahi izan diezaion beste inork ere 78 .

Hiztegian harturiko bidea, lehenagoko liburuan Zalbidek aurreraturikoaren jarraipena
eta zabalpena izan zela esan dezakegu. Berritasun nagusia eremuen zabalkundetik etorri
zen; izan ere, ikurrei zegokienez, lehenago landuriko aritmetika, algebra, zenbakien
teoria, trigonometria, geometria, multzo-teoria eta logikaren ingurukoez gain -horiek
modu zabalagoaz landuz, gainera-, funtzio trigonometrikoak eta hiperbolikoak,
geometria analitikoa, kalkulua eta analisia, topologia, espazio abstraktuak eta estatistika
ere landu ziren. Horiek guztiak, katalogo modura ordenaturik, Matematika-ikurrak
izenburupeko eranskinean bilduta azaldu ziren 79 .

Irakurbidearen lanketaren ikuspegitik, aipamen berezia merezi du kalkulu eta
analisiaren arloko zerrendak. Bertan batukariak, biderkariak, deribatuak, integralak eta
abar ageri dira, alboan irakurbide zehatza dutela, adibide modura aukeratu ditugun
ondoko kasuetan bezala :

77 Ibidem, I . liburukia, 19. or .
78 Ibidem, I . liburukia, 19 . or.
79 Ibidem, I . liburukia, 441 . or .
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n

	

n1 edo 1

	

batukari, 1-etik n-ra ; batukari, i berdin Tetik n-ra

n

	

n

11 edo 11

	

biderkari, 1-etik n-ra; biderkari, i berdin Tetik n--ra

lim y= b

	

limite, x a-rantz doanean, i grekoa, berdin b
x-)a

dn
Y deribatu n-garren y x-ekin (-ekiko) n aldiz

integral, a-tik b-ra, f(.r) diferentzial x80

Hortaz, UZEIren lanak izugarrizko bultzada eman zion prozesuari, hainbat arazoren
konponbideak proposatuz. Ordurako unibertsitatean ere abiatuta zegoen euskarazko
irakaskuntza, eta bereziki, UPV/EHUko Leioako Zientzia Fakultatean eta Donostiako
Kimika Fakultatean lan-tresna modura baliatu zuten UZEIren hiztegi hura, Fisika eta
Kimika arloetako hiztegiekin batera .

Hain zuzen ere, lan horien osagarri praktikoa izan nahi zuen gure azterketa historiko-
kritikoari amaiera emateko aztertuko dugun azken lana, hots, Alfabetatze zientifikoa .
Zenbakiak / unitateak / irakurketa / eragiketak / esamoldeak izenburupean Martxel

Ensunzak plazaraturikoa81 .

Neurri batean testuliburu eta kontsultaliburu modura planteaturik dagoen liburu
honetan, garatuta azaldu ziren lehenago Zalbideren eta UZEIren liburuetan aipatutako
irizpideak, mota askotako adibide praktikoez horniturik . Lehenik eta behin, zenbakiei
zegokien atalean, zenbakien bidezko deklinabidean eta esamoldeetan ageri diren arazo
praktikoak landu zituen Ensunzak . Horrez gain, zenbait berritasun eta gehigarri ere ageri

ziren. Preseski, berak aurreko lanekin konparatuz plazaratu zuen lehen berritasuna,
unitateen tratamenduaren arloan egin zen agerikoa, magnitude fisikoen unitateen arloan

bereziki . Hain zuzen ere, aurreko lanetan Matematikarako esandakoak lan horretan
Fisikan ageri ohi diren formula eta adierazpenen kasurako aplikatu zituen, eta hor
etengabe ageri zen unitateen arazoa. Horrela, ba, Fisikako unitateen irakurbidea gaitzat
harturik, mota desberdinetako unitate fisikoen sailkapena azaldu zuen Ensunzak ;
ondokoa, zehazki esanda :

80 Ibidem, I . liburukia, 444-445 . orr .
81 Ensunza, M . (1983) : Alfabetatze zientifikoa . Zenbakiak / unitateak / irakurketa /

eragiketak / esamoldeak, UEU, Iruñea . Liburu honek hiru argitalpen izan ditu, UEUn
bertan (1984 eta 1987 . urteetan beste biak) . Guk azken argitalpena hartu dugu geure
aipamenetan .
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Sailkapenaren ostean hainbat adibide datoz, Fisikan ageri diren unitate gehienen
irakurbidea proposatuz, nolabaiteko katalogo batean .

Bigarren berritasuna ere bide beretik etorri zen, izan ere, lehenago UZEIren hiztegian
azaldutako formula eta adierazpen matematikoak bildu ondoren, horien gehigarri
modura, ikur eta adierazpen fisikoen irakurbidea proposatu baitzuen, "Fisikan eta
Matematikan erabilitako adierazpenak" izenburupeko azpiatalean adibideen zerrenda

praktiko luzea j arriz . Hona hemen adibide batzuk :

b
a

	

b-c-=a
a c

82 Ibidem, 69. or .

Magnitude fsikoen unitateen arloaren barnean, ondoko lau motatako atal nagusiak
bereiztuko ditugu . Hau da :

1 .- [A] erako unitateak : metro, volta, gramo, joule .

2.- [A] . [ B] erako unitateak : newton • metro, ampere • segundo .

[A]

	

metro

	

ampere kilometro
3.- - erako magnitudeak :	

[B]

	

segundo' metro 2 '

	

ordu

4.-[A] erako magnitudeak :	weber

	

joule

	

82

[B] . [C]

	

ampere • metro ' kilogramo . kelvin

4x = 4x .y 2 .
z-3

	

Lau x, zati y karratu (bider) z kubo, berdin lau x (bider) y
y2 'Z 3

n

[
aq = a9

+w

(-1)n " n sin 1

	

Batukari, n berdin batetik plus infinitura, minus bat ber n,
n

n=1

	

n erro n, sinu bat zati n .

n+1

lim
x

	

=0

	

Limite, n infiniturantz doanean, x ber n gehi bat, zati n
n >W (n+1)!

gehi bat faktorial, berdin zero .

I In
x2 - a2 2 a

x-a
x+ a

a ber b, zati a ber c, berdin a ber b ken c .

ber minus bi (bider) z ber minus hiru .

p erro a ber q, ber p, berdin a ber q .

+ C Integral, diferentzial x zati x karratu ken a karratu, berdin

bat zati bi a, logaritmo nepertar x ken a zati x gehia a balio

absolutuan, gehi C.
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a2~ _
v2

d2~

d t 2

	

d x2

83 Ibidem, 135, 136, 137, 139, 142 . orr .

Deribatu partzial bigarren c, t-rekiko bi aldiz, berdin v

karratu (bider) deribatu partzial bigarren ~, x-ekiko bi

aldiz83 .

Zer esanik ez, emandako adibideen zerrenda asko luza dezakegu, baina gure
helburuetarako nahikoa delakoan gaude, zer motatako helburuak bilatzen ziren argi

adierazten dutela uste baitugu . Labur esanda, kalkulu eta analisian erabili eta Fisikan
normaltasunez ageri diren adierazpenen irakurbidea bideratzea lortu nahi zen, beti ere
pentsatuz, adierazpen horiek idatzi ahala arbelean idaztekoak zirela .

Aldi berean, lehenago Santamariak bere lan teorikoan anbiguotasunari buruz
esandakoaz eta parentesi eta makoen erabileraren gainean zenbait argibide praktiko
emateaz gain, Ensunzaren lan honetan nabarmen geratu zen idatzizko hurrenkera
-"linealtasuna" bere hitzetan- mantentzearen aldeko apostua, liburu osoan zehar

horixe izanik gidari .

Esamoldeekin hasi baino lehen, ohar pare bat egingo dugu :

1) Parentesiak, makoak eta giltzak ez ditugu aipatuko, zeren esateaz gain idatzi egiten
baititugu adierazpen eta formulak, Hau da : A gehi B bider C esaten dugunean, zer
adierazi nahi dugu? A + BC ala (A + B)C? Berdin zaigu ; arazoa ez baitatza esaten
dugunaren idazkeran, idatzita dagoenaren esakeran baino . Eta idatzita ikusten dugunaren
esanahia, argi dago guztientzat . Beraz, hizkuntz ekonomia dela eta, hobeto deritzogu
parentesiak eta antzekoak ez esateari . Hitzezko adierazpenetan parentesi artean agertzen
diren hitzak, esan gabe utz daitezke gure ustez, esateak edo ez esateak ez baitu
sorterazten inolako zehaztasun edo esanguraren galerarik .

2) Zer esanik ez, formula eta adierazpen guztiek beren linealtasuna dute . Hots, lim y = b
x-sa

delako adierazpena irakurri behar dugunean, derrigorrezkoa ikusten dugu adierazpenak
duen linealtasuna gordetzea, eta, hain zuzen, hauxe da linealtasun hori mantentzeko
esan behar duguna : "limite y, x a-rantz doanean, berdin b" .

Erraz ikusten denez, nahiko euskara "traketsa" erabili dugu, baina, euskara "ona" edo
"jatorra" erabiltzekotan honelako zerbait esan beharko genuke : "x a -rantz doaneko y -
ren limitea, b-ren berdina da" .

Agian oso euskara "jatorra" erabili dugu, baina adierazpenak daukan linealtasuna
pikutara joan zaigu . Eta ez bakarrik linealtasuna, esanahia ere : Esaldi jatorrak ez dira era
bakarrez egiten, baina adierazpenak bakarra izan behar du . Gainera, beste hizkuntzetan
linealtasuna eta jatortasuna hurbilago daude, baina ez beti, eta linealtasuna mantendu
egiten da .

Burruka honetan, "jatortasuna" versus "linealtasuna", alegia, azkenaren aldekoak
agertzen gara .

Hitzez, pausak eta geldiuneak oso garrantzitsuak dira eta nik hemen komak jarriko ditut
pausak adierazteko (edo nire ustez, beharrezkoak litezkeenean) .
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Dena dela, honek ez du esan nahi, hemen proposatzen diren irakurbideak eta
esamoldeak hobagarriak ez direnik 84 .

Berariaz jarri ditut azken bi esaldiak ere, batetik intonazioaren eta pausen
problematika agertzen dutelako, eta, bestetik, geroari begira egin beharreko lanaren
eskaria azaltzen dutelako eta gure oraingo tesi-lanaren sarrera modura egiteko .

2 .8 . Eginda dagoenaren baliagarritasuna

Puntu honetan amaitutzat joko dugu azterketa historiko-kritikoa, eta egindakoaren
baliagarritasunari buruzko iruzkin laburra egin dugu .

XXI . mende berrian sarturik gaudela, hogei urte luzetan guk geuk bizi izandako
esperientzian oinarriturik eta distantzia denboralak eskaintzen digun ikuspegiaz
baliatuz, historian izandako garapena, era esponentzial samarrean gertatu zela esan
dezakegu, oso astiro lehenik eta abiada gero eta bizkorragoan azkenean . XX. mendearen
hasiera aldean emaniko pausoak laburrak eta geldoak izan ziren, dudarik gabe, baina
sortu berriaren meritua izan zuten, arazoak planteatzea ebazten hasteko bidea baita .
Zenbait gorabehera eta zalantza izan ondoren, gerraren ondorengo isilaldiaren ostean
berpiztu beharra egon zen, eta espero izatekoa zenez, hasieran aurretik utzitako
arrastoen bila abiatu ziren ordukoak. Baina laster antzean, ondo konturatu ziren ezen
ordura arte landu gabe zeuden bide erabat berriak jorratu behar zirela . Euskarazko
irakaskuntza eraiki beharraren presioaren pean, euskarazko argitalpenak bultzada berria
jaso ondoren, laster asko antzeman zen Matematika eta bestelako zientziak euskaraz
landu beharra .

Hirurogeita hamarreko hamarkada funtsezkoa gertatu zen oinarriak finkatzeko .
Euskara Batuaren aldeko ekimena tartean zela, seriotasun eta profesionaltasunez landu
ziren gai horiek, beti ere irakaskuntzaren maila guztiak gogoan izanik. Horretan
funtsezko lana bete zuten Udako Euskal Unibertsitateak eta Elhuyar taldeak,
hausnarketa teorikoak egiteko, proposamenen eztabaidarako toki eta zientzialari
euskaldunen biltoki modura jokatuz. Aipamen berezia merezi du historia horretan
Karlos Santamariak eginiko lanak, batez ere aurreko belaunaldikoa izanik bere itzalaren
babesa ezin egokiagoa eta motibagarriagoa gertatu zelako . Horrek utzi gintuen gero
etorriko ziren lanen atarian . Horrela, aipatutako horien inguruko eztabaida eta
mintegietan, gerorako guztiz baliagarri eta erabilgarri suertatuko zitzaizkigun material

84 Ibidem, 115-116 . orr .



ADIERAZPEN FISIKO-MATEMATIKOEN HIZKERA LANTZEKO . . .

	

93

berriak -testuliburuak, artikuluak, aldizkariak . . .- prestatu ziren . Zer esanik ez,
ekimen horiek guztiek bultzada indartsuagoa izan zuten laurogeiko hamarkadan, behin
euskarazko irakaskuntza Euskal Herriko Unibertsitatean ofizialki sartu ondoren ; izan
ere, orduan praktikara eraman ziren aurretik eginiko lanak, eta gainera, irakurbideen
erabilera-eremua erabat zabaldurik geratu zen, zientziaren premia guztietara egokitzeko
bidean jarriz .

Dena den, laurogeiko hamarkadako bultzada horretan sartzean, oro har, gu geu Mikel
Zalbideren eta UZEIko talde desberdinen proposamenetatik abiatu ginen, gehienak
onartuz, baina horien justifikazio zabalagoa eta hedakorragoa egiten saiatuz, eta, marko
teoriko egokian kokatzen ahaleginduz, proposamen berriak egiteko asmoz. Horren
jarraipena izan nahi luke tesi-lan honek, eta horretarako hurrengo atalean arazoa bere
osotasunean planteatzen eta proposamen zehatzak egiten saiatuko gara, beti ere gure

aurrekoek eginiko ekarpenak eta haiek irekitako lan-ildoak kontuan hartuz .
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3 . Formulazio matematiko-fisikorako
irakurbideak

Atal honetan, zientziari eta teknologiari buruzko testuetan formulazioko adierazpen
sinbolikoek duten garrantziaren egiaztapenetik abiatuz eta, adierazpen horien
irakurketan ahozko euskarria beharrezkoa dela kontuan izanik, zenbait esamolde
hizkuntza mintzatuko diskurtsoaren barnean txertatu beharra ondorioztatu ondoren,
alegia, formula-eran idatzita ageri dena ahoz ere esan beharra dagoela azpimarratu
ondoren, arazoen sailkapen moduko bat egingo dugu, gero kasuan kasuko irtenbideak
proposatu ahal izateko . Horretarako, lehenik eta behin zenbait kontzeptu argitu beharra
izango dugu, "ikur", "zeinu", "sinbolo", "adierazpen", "formulazio" eta antzeko
terminoen atzean ezkutatzen diren hainbat mailatako esanahiak zehazteko, eta guk testu
honetan erabiliko ditugunak ondo definitzeko .

Ikusiko dugunez, hizkuntza bakoitzak bere konponbide propioa egin du, kasurik
kasu erabiltzaileek egokien iritzi izan dioten irakurbidea hautatuz ; ondorioz, hizkuntza
batetik besterako itzulpenak egitean, ezin aurki daiteke hitzez hitzezko soluziorik, eta
bakoitzaren esamoldea zein den izan behar da kontuan . Horregatik, inguruko
hizkuntzetatik harturiko adibideak ere aipatuko ditugu, guk geure soluzioak aurkeztean
egokitasunaren printzipio hori geure egiteko asmoz. Bide horretatik barrena abiatzean,
lehenik eta behin mugatzen saiatuko gara zenbait kontzeptu lauso, hizkuntza "natural"
eta hizkuntza "artifizial" -horrela izendatuko dugu oraingoz, adierazpen matematikoak
irakurtzean berariaz erabiliko dugun hizkuntza berezia- izendapenak erabiltzean landu
beharko ditugunak .

3 .1. Zenbait kontzeptu argitu nahian

Zientzietan eta teknologian erabiltzen dugun formulazioa adierazpen sinbolikoez osatuta
dago, hots, ikur edo sinboloen bidez eraikitako adierazpenak erabiltzen dira nahitaez .

Orain arte, lan honetan adierazpen sinbolikoa edo ikur eta zeinu bidezko adierazpena
izeneko terminoa zentzu orokorrean erabiltzen ari gara, baina nolanahi dela, termino hori
zerbait gehiago zehaztea komeni delakoan gaude ; izan ere, berez desberdinak diren
zenbait kontzeptu bildu nahi ditugu termino horren barnean, hala nola "ekuazio",
"berdintza", "formula" edo antzeko terminoez adierazi ohi ditugunak. Hasierako nahaste
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hori argituz joateko, bi hiztegi berezitutara joko dugu zenbait termino zehazteko, gero
horietatik abiatuz tesi-lan honetan erabiliko ditugun terminoak egokiro bereizteko
asmoz. Lehena ingelesezko hiztegi zientifiko bat da, eta bigarrena euskaraz UZEIk
prestaturiko Matematika hiztegia .

Ingelesezko Penguin Dictionary of Scienciel delakoan honako definizio hauek aurkitu

ditugu :

Expression (math.) : A representation of a value, or relationship, in symbols .

Equation, mathematical: A statement of equality between known and unknown
quantities, true only for certain values of the unknown quantities . Thus the equation 3x =
15 is true only when x = 5 .

Equation of state of a substance . Any equation connecting the pressure, p, volume, V,
and temperature, T, of the substance .

Formula (math . and phys .) : A statement of facts in a symbolical or general form, by
substitution in which a result applicable to particular data may be obtained . Thus the time

of swing of a pendulum (7) is given by the formula : T = 27r 1 , showing the connection
g

between length and time of swing . (g is the acceleration due to gravity) .

Function (math .) : One quantity y is said to be a function of another quantity, x, written
y = f(x), if a change in one produces a change in the other .

Termino horiek ez dira soilik erabiltzen Matematikaren edo Fisikaren arloan, eta
bestelako zientzietan ere ohikoak dira, nahiz eta zientzia-arlo bakoitzean zenbait

espezifikazio edo zehaztapen agertzen diren; gure lan honetan beste zientzia-arlo

horietako arazoak bereziki aztertuko ez ditugun arren, egoki deritzogu puntu honetan
horrelako batzuk aipatzeari, gaiaren orokortasunaz jabetu gaitezen baino ez bada ere .
Esate baterako, Kimikaren esparruan honako definizio hauek ageri dira lehen aipaturiko
hiztegian, termino horiei dagokienez :

Equation, chemical: A representation of a chemical reaction, using the symbols of the
elements to represent the actual atoms and molecules taking part in the reaction ; the re-
arrangement of the various atoms of the substances taking part is thus shown . ( . . .)

Formula (chem .) : The representation of a molecule or smallest part of a compound, using
symbols for the atoms of the elements which go to make up the molecule . ( . . .) The
structural formula . . . the empirical formula . . . molecular formula . . .

Symbol (chem .) : A letter or letters representing an atom of an element . . . Often loosely
taken to mean the element in general .

1 Uvarov, E . B. and Chapman, D . R., revised by Alan ISAACS, (1976) : Dictionary of
Science, Penguin Books, 4th ed ., Harmondsword, England .
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Edonola den, arestian esan dugunez, Kimikaren esparruaren azterketa ez da lan
honetan dugun asmoa, eta horregatik ez ditugu hemen aztertuko formula kimikoen
irakurbidean ageri diren problemak ; baina hala eta guztiz ere, ondo dakigunez,
formulazio matematikoak sekulako presentzia du Kimikan ere, eta horri dagokionez,
hemen aztertuko ditugun arazoak modu berean balio dute Fisikan zein Kimikan .

Aurreko aipamenetan agerikoa denez, ingelesa erabiltzean, oso garrantzitsua da
termino horiek ondo definitzea eta bereiztea; zer esanik ez, euskara erabiltzean ere
antzera gertatzen da . Hain zuzen, lan hori eginda dago neurri batean UZEIk prestaturiko
Matematika Hiztegian. Hona hemen bertan aurkitutako definizioak :

Adierazpena
expressón ¡expression / expression
•

	

Izendapen oso jeneral bat, sinbolo bidezko edozein forma matematiko azaltzeko
erabiltzen dena; horrela, esate baterako, polinomio bat adierazpen bat dela esaten da .
b) Adierazpen algebraiko bat; konkretuki batuketak, biderkaketak edo berreketak (eta
beren alderantzizkoak) bakarrik agertzen direneko adierazpen bat da .
•

	

Programazio-mintzairen sailean, adierazpen hitzarekin b) puntuko esanahi berdintsua
eskuratu nahi izaten da.

Berdintza
igualdad/ égalité / equality

Gauzaki bakar bati ematen zaizkion izendapen desberdinen artean dagoen harremana .
Adibideak :
5 + 4 = 6 + 3, biak 9aren izenak bait dira .

Desberdintza
desigualdad / inégalité / inequality

Kantitate bat beste bat baino handiagoa (edo txikiagoa) dela adierazten duen
proposamendua* . Baldin a kantitatea b baino txikiagoa bada, erlazio horren sinbolo
bidezko adierazpena a < b da; eta alderantzizkoa, ondorioz, a > b. Desberdintzak adierazten
duen propietatea desberdintasuna da . Desberdintasunak baldintzazkoak (eskuarteko
aldagaien balio guztietan kunplitzen ez direnean) ala baldintzagabe edo absolutuak izan
daitezke (edozein aldagai-baliorentzat kunplitzen direnean) .

Ekuazioa
ecuación / équation / equation

Kantitate ezagunen eta ezezagunen arteko berdintza baldintzatua. Ekuazio bat

identitatea bihurtzen da beragan agertzen diren ezezagunei balio bana ematen zaienean .

Formula errepikaria
fórmula recurrente / fromule récurrente / recurrenceformula

Era berdineko magnitudez (funtzio,* zenbakiak)* osaturiko segida batean, aurreko
magnitudeak ezagutuz ondoko magnitudeak ezagutzea posible egiten duen legea. Adibidez:

f cos" x dx integrala determinatzeko ondoko formula errepikari honetara jo dezakegu :

•

	

f cos x dr = sin x dx,

2 UZEI, Matematika Hiztegia, Elkar, Donostia, 1982 . Zenbait hitzen atzetik ageri diren
izartxoak liburuan horrela agertzen direlako jarri ditugu . Izatez, hiztegi barruan hitz
horiek aparteko sarrera edo definizio zehaztua dutela adierazteko dira izartxo horiek .
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b) J cos n xdx=cos" 1 x . smx+(n - 1)
J

CoS
n-2 x . Sm2 xdx

Proposamendua
proposición /proposition /proposition

Logikan*, balio* logiko hauetariko bat duen esaldia : zuzena ala okerra . E . b . :
- Gorbea Euskal Herrian dago (balio logiko zuzena) .
- 4, 5 baino handiagoa da (balio logiko okerra) .
- Gaur nire etxera etorriko al zara?, ez da proposamendu bat .
Letra minuskulen edo majuskulen bidez idazten dira, aldagai* bat bezala .

Badira beste hainbat termino zehazgarri (hala nola aplikazio, funtzioa eta antzekoak)
baina ez da gure helburua horiek hemen zehaztea, arazoaren zabaltasuna azaltzea baino .
Gainera, horrez gain, definituriko kontzeptu horiek askoz gehiago gara daitezke,
horretarako termino bakoitzari adjektiboak gehituz . Esate baterako, ekuazio hitzaren
kasuan zerrenda luzea dugu euskarazko hiztegian bertan : ekuazio bektoriala, ekuazio
bikoadratikoa, ekuazio definitzailea, ekuazio diferentziala, ekuazio diofantiarra, ekuazio
diofantiar lineala, ekuazio esplizitua, ekuazio esponentziala, ekuazio funtzionala,
ekuazio goniometrikoa, ekuazio integrala, ekuazio irrazionala, ekuazio karakteristikoa,
ekuazio koadratikoa, ekuazio kubikoa, ekuazio lineala . . . Berez luze egin dugun zerrenda
hau are gehiago luza dezakegu . Baina kontua ez da hori, oso alderantzizkoa baizik . Hots,
jakinaren gainean termino horiek guztiak batera aztertu nahi ditugula, izendapenik
orokorrena eta sinpleena hartuko dugu, termino bakar hori beste termino horiek guztiak
adierazteko erabiliko dugula zehaztuz .

Dena den, lehenik eta behin garbiro banandurik ez dauden hiru hitzen esanahiari
buruzko gogoeta laburra egingo dugu, zeren horien gainean eratuko baitugu hemendik
aurrera gure aztergai diren adierazpen fisiko-matematikoak izendatzeko erabiliko dugun
termino konplexua. Honako hauek dira hiru hitz horiek : ikur, zeinu eta sinbolo .
Euskaraz idatzitako hiztegietan bilatuz, honako definizio hauek aurkitu ditugu Eusenor-
ek prestaturiko hiztegi entziklopedikoan eta UZEIren Matematika Hiztegian :

Ikur. iz . ( . . .) 2 . Bereziki zientzia eta teknikan erabiltzen den letra, letra-multzo edo zeinu
grafikoa, kontzeptu, magnitude, unitate etab .en adierazgarri dena (laburdurak ez bezala,
bukaeran punturik gabe idazten dira) . (Euskal Hiztegi Entziklopedikoa, 1652 . or .)

Sinbolo . iz . 1 . Ikurra ( . . .) (Euskal Hiztegi Entziklopedikoa, 2862 . or .)

Zeinu . iz . 1 . Zerbaiten adierazgarri erabiltzen den ikur edo ezaugarria . Puntuazio-zeinuak.
2 . Idaztean edo inprentan erabiltzen diren karaktereetako bakoitza . ( . . .) 8. Zenbaki bat
positiboa ala negatiboa den adierazteko erabiltzen den ikurra . Hurrenez hurren (+) eta (-)

3 Funtzio eta aplikazio hitzei dagokienez, oso azalpen luzeak datoz UZEIren Matematika
Hiztegian, lehenengo mailako artikulu garatuak osatuz (ikus I . liburukia, 37 eta 167 .
orrialdeak) .
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dira eta zenbakiaren aurrean edo gainean jarri ohi dira . (Euskal Hiztegi Entziklopedikoa,
3265 . or.)

Zeinua
signo / signe / sign

Zenbaki bat positiboa ala negatiboa den adierazten diren ikurrak, hurrenez hurren (+) eta
(-) ( . . .) Positibotasun-zeinua, (+) hori alegia, plus irakurri ohi da; negatibotasunezko (-)
zeinua, aldiz, minus . Zeinu biok gehi (+) eta ken (-) eragiketa-ikurrekin ez dira nahastu
behar . (Matematika Hiztegia 1, 407 . or .)

Ikus daitekeenez, muga lauso samarrak daude hiru hitz horien adieren artean . Arazoak
bere garrantzia du, eta horrela, zenbait lan espezifikotan ardura handiz aztertu da horien
banaketa semantikoa. Euskarari dagokionez, Gorka Jakobe Palazio irakaslearen tesian
aurkitu ditugu banaketa horri buruzko zenbait erreferentzia. Berak atal berezi bat azaldu
zuen Sinboloak izenburupean. Bertan dioenez,

Ikus daitekeenez, beraz, sinboloek hiru ezaugarri nagusi dituzte: lehenbizi, zientzia eta
teknika-alorrekoak izatea ; bigarrenik, nazioarteko erakundeek zein nazionalek finkatuak
izatea; eta hirugarrenik, punturik gabe idatziak izatea .
Hiru ezaugarri hauez gain ( . . .) zifrak joan ohi dira zientzietako sinbolo askorekin4 .

Beraz, Palazioren arabera, badirudi bai ikurrak eta bai zeinuak sinbolotzat har
ditzakegula ; eta kontzeptualki horrelaxe da, guztiak zerbaiten (magnitude, unitate,
eragiketa . . .) adierazle eta sinbolo baitira . Dena den, sinbolo hitza gehiago espezializatu
da Kimikaren arlorako, bereziki elementu kimikoen sinboloak izendatzeko .

Oraindik argitaratu gabe dagoen lan batean 5 , Juan Carlos Odriozola doktoreak
zehaztapen askoz handiagoz definitu eta sailkatu ditu hitz horiek . Zehazki esanik,
beraren arabera, «ikurrak hizkuntza jakin bateko osagaietatik harturiko hizki batzuez
osaturik daude ( . . .) latinezko ferrum hitzetik harturiko Fe hizkiek osaturiko ikurra
burdina delako gaia adierazteko hautatu zen» eta «zeinuak ohiko idatzizko hizkietatik
kanpoko osagaiak dira, eta, ikurrak ez bezala, irakurketa bakarra hartzen dute : hizkuntza
bakoitzaren hitz jakin bat, nolabaiteko joskera artifiziala islatzen duena» . Horren
arabera, Matematikan eta Fisikan erabili ohi diren mota desberdinetako letrak
-aldagaiak adieraztekoak gehienbat, v (abiadura), a (azelerazioa) . . .- ikurrak lirateke,
eta letra ez izanik esanahai osoa duten sinboloak -+, <, ', ::~ . . . adibidez-, zeinuak .
Horrez gain, lan horretan mota desberdinetako ikur eta zeinuen sailkapena ere azaldu du
Odriozolak . Hain zuzen, ikurren artean zenbakiak, magnitude-izenen ikurrak eta unitate-

4 Palazio, G . J . (1992) : Hitz-laburtzapenak euskal hizkuntzan . Laburkinen begirada
kazetaritzan . Laburkindegi orokorra (Siglak, akronimoak, laburdurak eta sinboloak),
Doktorego-tesia, UPV-EHU, Leioa . 86 . or .

5 Odriozola, J . C ., "Euskara eta nazioarteko arauak : erabilera orokorra, erabilera
berezituak eta erabilera gainberezituak" (Euskara aldizkarian argitaratzeko) .
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izenen ikurrak bereizten ditu ; eta zeinuen artean, eragiketa-zeinuak -Matematika eta
Fisikako eragiketa-zeinuak, eta unitate konplexuetarako biderkadura- eta eta zatidura-
zeinuak- eta Matematikako adierazpenetako juntura-lana betetzen duten bestelako
zeinuak -parentesiak, berdintza/desberdintzak . . .-. Aipatu gabe utziko ditugu berak
sakonago aztertu dituen Kimikako arlokoak, gure lan honen helburuetatik kanpo
daudelako .

Honelatan, bada, hasierako definizioetatik -eta horien inguruko zehaztapen-eza
kontuan hartuta- abiatuz, eta Odriozolaren sailkapenarekin ados egonik, tesi-lan
honetan ageri diren adierazpenak idaztean ikurrak eta zeinuak erabiltzen ditugula esan
dezakegu. Izatez, adiera zabalean guztiak ikurtzat -edo sinbolotzat- har ditzakegun
arren, hiru hitzak -ikurrak, zeinuak, sinboloak- erabiltzea hobetsi dugu, horrela
kontzeptua egokiago biltzen dugulakoan, eta zenbait esamolde era erosoagoan osa
ditzakegulakoan . Horrexegatik, horiek guztiak ikur eta zeinu bidezko adierazpenak
-ikur eta zeinu bidezko adierazpen fisiko-matematikoak, zehatzago esateko- edo
adierazpen sinbolikoak izendapenen barruan bilduko ditugu hemendik aurrera . Beraz,
lan honetan zehar, ikur eta zeinu bidezko adierazpenen azterketa egingo dugu, era
orokorrean, eta horiek ahoz adierazteko sortzen diren arazoak aztertzen eta
proposamenak egiten saituko gara .

3 .2. Adierazpen sinbolikoen presentzia zientzietan eta teknologian

Gauza ezaguna da adierazpen matematikoen presentzia . Ia-ia esan daiteke, testuek,
zientifikotzat hartuak izateko, nahitaez izan behar dutela lengoaia matematikodunak
(eta, are gehiago, ikur eta zeinu bidezko adierazpen matematikoez adieraziak) . Baina hori
esan ondoren, beharbada, gaur egungo gizartean matematika non ez dagoen galdetu
beharko genuke . Bizitzaren esparru arruntenetatik hasita, dendetan, banketxeetan eta
abarretan, egunero gara matematikaren erabiltzaileak, neurri handian izan zein neurri
txikian izan. Trafikoa eta beste hainbat ekimen eredu matematikoen bidez aztertu eta
antolatzen dira . Etxea erosteko eskatu beharreko kredituetan ere matematika erabili
beharra dago .

Zer esanik ez, lehenik eta behin, Matematika zientziaren helburua matematika bera
da; eta horren azterketan, adierazpen matematikoak erabili behar dira, noski . Baina
horrez gain Fisikan, Kimikan, Ingeniaritzan, Arkitekturan, Biologian, Geologian,
Ekonomian eta abarretan Matematika nahitaezko erreminta da, nahitaez erabili
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beharrekoa; horregatik, ikur eta zeinu bidezko adierazpen matematikoen presentzia
itzela da arlo zientifiko-tekniko horietan guztietan .

Edozertara ere, gauzak ez dira hor bukatzen . Gizarte Zientzien esparrukotzat hartzen
den Soziologian ere Estatistika erabiltzen dute etengabe, eta Filosofiaren arloan kokatu
ohi den Logika-jakintza ere Matematikaz baliatzen da; alegia, itxuraz eremu
matematikotik urrun dauden gizarte-zientzietan lanean dihardutenek ere, behin baino
gehiagotan erabili behar izaten dituzte ikur eta zeinu bidezko adierazpenak . Labur

esanda, edozein jakintza-arloren zientifikazioan, kontzeptu eta adierazpen
matematikoen erabilera egiten da, Matematikaren instrumentalizazioa alegia. Hori dela
eta, begien bistan ageri den ebidentzia den arren, ez dago sobera behin eta berriro
Matematikaren presentzia itzel hori azpimarratzea .

Baina Matematikaz hitz egitean, berehala konturatzen gara arlo horretan adierazpen
sinbolikoek duten garrantzia sekulakoa dela, bertan baitute lekurik berezkoena,
Gutiérrez Rodilla ikertzailearen hitzek gogorarazten digutenez :

Sin duda, es en las matemáticas donde el lenguaje simbólico se ha desarrollado de forma
más completa y, fijándonos en ellas, podemos agrupar los símbolos en cuatro grandes
apartados :

1 . Logogramas, que sustituyen palabras enteras y se han creado especialmente para hacer
referencia a un concepto . Los más carácterísticos son los números, si bien existen muchos
otros :

Algunos logrogramas consisten sólo en la letra inicial de la palabra sustituida, aunque esa
inicial se haya modificado a lo largo del tiempo :

f comenzó siendo una S mayúscula que era la inicial de la palabra latina "summa" .

2 . Pictogramas, que son iconos geométricos y guardan un parecido físico con el objeto al
que representan :

<DDA
3 . Símbolos de puntuación, que en el lenguaje estándar se utilizan como signos de
puntuación :

! O [l

4. Símbolos alfabéticos, ya tengan su origen en el alfabeto griego o en el romano :

p 3 µ 0 7r a b c
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que se pueden escribir tanto con letras minúsculas como con mayúsculas 6 .

Honaino Gutiérrez Rodilla-k egin duen sailkapen interesgarria . Dena den, azpiatal
honetan gure kezka nagusia ez da xehetasun horietan sartzea, zientzian eta teknologia
arloetako testuetan adierazpen sinbolikoek duten pisuaz konturatzea eta pisu hori
azpimarratzea baizik. Gure aldetik, pisu hori nolakoa den ikusteko, lagin batzuk hartu
ditugu, unibertsitatean irakaskuntzarako erabiltzen diren euskarazko zenbait
testulibururen orrietan barneratuz, eta ehunka orritan adierazpen sinbolikoek beteriko
espazioa tamaina osoaren erditik gorakoa dela egiaztatu dugu . Ez dugu uste
beharrezkoa denik datu zehatzik ematea, izan ere modu kuantitatiboan zehazki eginiko
neurketa baino areago begien bistara nabarmen ageri den konstatazio edo egiaztapena
baino ez dela uste baitugu . Dena den, egiaztapen horren agerpen bisuala erakusteko 3 .1 .
irudian liburu horietatik ateratako orri batzuen fotokopiaren muntaia grafikoa egin dugu,
irudi batek mila hitzek bezainbesteko informazio eman dezakeelakoan .

6 Gutiérrez Rodilla, B . M . (1988) : La ciencia empieza en la palabra . Análisis e historia del
lenguaje científico, Ediciones Península, Barcelona, 140-141 . orr .

7 Gure lagin hori aukeratzeko honako liburu hauen azterketa xumea egin dugu :
Agirregabiria, J. M. eta Etxebarria, J . R . (1988) : Mekanika Analitikoa, UEU, Iruñea.-
Agirregabiria, J. M . (2000) : Fisika Ikasleentzako Ekuazio Diferentzial Arruntak, EHUko
Argitalpen Zerbitzua, Leioa.- Ensunza, M .; Etxebarria, J. R .; Ezenarro, O .; Pitarke ; J. M .
eta Zabala, N . (1989) : Fisika Orokorra . Ariketak, UEU, Iruñea .- Etxebarria, J . R .
(argitarapenaren prestatzailea) . Egileak: Agirregabiria, J . M .; Duoandikoetxea, A . ;
Ensunza, M .; Etxebarria, J . R .; Ezenarro, O .; Pitarke, J. M .; Trancho, A . eta Ugalde, P .
(1992) : Fisika orokorra, UEU, Bilbo.- Etxebarria, J . R .; Plazaola ; F., Ensunza, M .
(1992):Mekanika eta Uhinak, UEU, Bilbo .- Martínez Sagarzazu, E . (1994) : Ekuazio
diferentzialak. Aplikazioak eta ariketak . Itzultzailea: Agirre, E ., UEU, Bilbo.-
Piskunov, N . (1992) : Kalkulu diferentziala eta integrala, I eta II, (bi liburuki),
Koordinatzaileak : Aizpurua, J . eta Angulo, P . Euskaratzaileak : Aizpurua, J .; Angulo, P . ;
Fernández, V; Moyua, A .; Otxoa, J .; Sarasola, C .; Zarate, M . J. eta Zuazua, E ., UEU, Bilbo .
- Sarriegi, A . (1989) : Materialen erresistentzia II, Elhuyar, Donostia .
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-integraraz oennuufKO [anuroa aa. haina gai ponetan runtzioax jatomaren ezxenrean nulu
rola suposatzen denez, lehen integralean u < 0 denean f (u) = 0 dugu eta u > t balioe
g(t - u) 0 ; cta antzeko gauza bat gertatzen da bigarren integralean. Beraz, gai honda
biliko dugun konboluioaren definizioa -batzuetan Laplace-ren konboluzioa deitzen d
hauxe dá :

(f * 9)(t) _ %t f (u)9(t -- u) du = f f (t - u)9(u) du .

Konboluzici-biderketaren
ondoko

propietateak nabariak dira :

f*(9*h) = (f*9)*h,

	

/
. f*(9+h) = (f*9)+f*h,

f*g = 9*f,
f*n =

d
Baina propietaterik .garraatzitsuena ha"-

	

~iUt x4 s -
laburtzeri du konboluzio-biderk''

	

1
slx>

>

	

d~
conboluzioaren definiv°' A x

L
l%X

.0ao

L ~

	

e

	

Rlx2~ Rv

RaratUZ,
¡au

	

)xm iV -+ 1,1)
Reratako aiak

ageri2aizkig ,

Adiemapen haU

a)

, Rk

	

> RkÀ,

zr; kn~ v `

	

` R><,

	

r,

	

(7 _ Soa)

ugu, ekuazio hau kurba bariatuen puntu guztietan beteko delarik. Beraz, dx de1G

iderkatuz eta 1 eta 2 puntu tinkoen artean integratuz,

J 12(,h
d F

y +AF8zJ
JJ3

1-32) eta (4-30) atalez atal batuz eta gaiak berrordenatuz,

xZ>'

3.1 . irudia. Fisika eta matematika arloko testuliburuetako orri askotan sinbolo
bidezko adierazpenek erditik gorako espazio betetzen dute .

z

(7-

r df d df +kdF
8v+ f-

d

Caf )
+A. dF(5z dx=0 .(4

J~-
[ dy . d.r .( dj•,

	

dy)

	

[d: d .v d_

	

d--
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3.3 . Adierazpen matematikoez gain,
bestelako adierazpen sinbolikoak ere ugariak dira

Aurreko atalean bereziki azpimarratu dugu adierazpen matematikoek zientzian eta
teknologian duten presentzia ; baina Matematikaren arloko adierazpenek ez dute
agortzen adierazpen sinbolikoen eremua, eta horien gain, bestelako mota batzuetako
adierazpen sinbolikoak ere badira zientzia-gaietan 8 . Horrelakoak dira, adibidez,
unitateen izaera eta dimentsioak azaltzeko erabiltzen diren adierazpenak, ondoko
adibide-zerrenda honetan ikus daitekeenez :

[a] = [ v ] = L T-' T- ' = L T-'
t

[O] =
[ 1 ]

= L =M° VT'

m , m •s ',
kg

, kg .cm2 ; W , Wb . A-' . m',
s

	

cmz

	

A•m

r.p .m. (revolution per minute) ; BTU
h

	 = 0,2931 W (British Thermal Unit)

erg
=10-' W ; T =

	

=10 4 Gs (Tesla, Weber, Gauss)
s •cm •°C

	

M . oc

	

m2

kW•h = 3,6 . 106 J (kilowatt-ordu, Joule) ; kVA (kilovolt- anpere ; kabea); VAR
(volt-anpere erreaktiboa)

CP =
~ OQ

1\

	

(presioa konstantea izanik, alegia)
~AT~ P

8 Lan honen azken idazketa prestatzen ari ginela, gai hau arretaz lantzen duen
ikerkuntza-lan bat eskuratu digu Juan Carlos Odriozola doktoreak, berez hemen
esandakoak sakonkiago aztertzen dituena : Odriozola, J . C ., "Euskara eta nazioarteko
arauak: erabilera orokorra, erabilera berezituak eta erabilera gainberezituak" (Euskara
aldizkarian argitaratzeko). Bi puntu aipatuko ditut, gaiari erabat lotuta daudelako eta
guztiz egoki ikusten ditudalako . Batetik, magnitude-laburtzapenak formuletan
azaltzean izen arrunt modura edo letra modura irakur daitezke . Bestetik, unitate-
laburtzapenak izen modura bakarrik irakur daitezke, eta gainera, gehienetan izen-
sintagma naturala eratzen dute .
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Zer esanik ez, aurrean aurkezturiko zerrenda nahi adina luza daiteke, eremu horretan
etengabeko erabilera gertatzen baita, magnitudeak beti beren unitateen arabera adierazten
baitira, eta hizkuntza normalaren ahozko euskarria eman behar baitzaie . Bestelako kasua
da formula eta ekuazio kimikoena, nahiz eta horrelakoetan unitateen adierazpenak ere
nahasirik ager daitezkeen, ondoko adibidean ikus daiteekeenez :

H2SO 4 (k) + H20 -> H2SO4 (d) + 23,45
m
kcal

ol ; (k
: kontzentratua ; d : diluitua)

Nolanahi dela, Kimika arloko gaia alde batera utziko dugu geure lanean, nahiz eta
azpiatal honetan aipamen laburra egin dugun, arlo guztien arteko loturak adierazteko
hain zuzen9 . Labur esanda, zabala da sinbolo bidezko adierazpenen mundua, eta gutxien
uste dugun arloetan ere agertzen da .

3.4 . Adierazpen sinbolikoak ahoz eta hitzez ere adierazi behar dira

Eskola ematen ari garenean edo lankide edo ikasle batekin gai hauei buruz berba egiten
dugunean, modu batera edo bestera, nahitaez, ahoz adierazi beharko ditugu etengabe
agertzen zaizkigun -testuetan, idazkietan, arbelean . . .- adierazpen sinbolikoak .
Nabaria denez, adierazpenak irakurtzeko beharra saihestezina da . Arazoak orduan

sortzen dira, preseski. Nola esan hitzez, ikur eta zeinu bidez idatzita ikustera hain
ohituta gauden adierazpen horiek? Zein esamolde erabili, sinbolo bidez hain erraz eta
zehatz azaltzen ditugun adierazpen horiek?

Egin dezagun atzerako begirada bat, eta gogora dezagun guk geuk nola ikasi genuen
esamolde horien erabilera. Ikasketak gaztelaniaz egin bagenituen ere -beste
hizkuntzetan ikasi dutenek ere berdin antzeko prozesuak izan dituztela esan dezakegu,
oker ibiltzeko arrisku handirik gabe-, izatez, ez genuen prestakuntza berezirik izan
esamolde berezi horiek ikasteko. Nola edo hala, zientzia-gaiei buruzko ikasketetan
aurreratu ahala ikasi genuen sinbologia ahoz adierazten . Baina prozesu hori ahozko
transmisio-prozesua izan zela esan dezakegu, eta ez liburu jakinetan gauzatu edo
bilduriko prozesu arautua. Izan ere, liburuetan, etorri behar duen tokian dator sinbologia,
testu idatziekin batera, testuetan barneratuta, zuzenean azalduta eta idatzita ; baina nola
irakurri behar den erakusten duen azalpen berezirik gabe -salbuespenak salbu- .

9 Aurreko oin-oharrean aipaturiko Odriozolaren lanean nomenklatura kimikoaren
inguruko arauak aztertzen dira .
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Alegia, zientzia-gaiei buruzko testuliburu arruntetan ez da azaltzen adierazpen
sinbolikoen irakurbiderik, hots, ez da inon esaten sinbolo bidezko adierazpenak nola
irakurri behar diren . Hortaz, nola ikasi ditugu, inon espreski irakatsi ez dizkiguten
irakurbide horiek? Erantzuna erraza eta zuzena da : irakaslearen ahotik, hots, irakasleak
ikasgelan emandako azalpenak entzutean ikasi ditugu formulazioaren irakurbideak.
Irakaslearen eredu mintzatua imitatuz eta errepikatuz ikasi dugu adierazpen sinbolikoen
irakurbidea, hau da, irakaslearen ahozko transmisio zuzenaren bidez .

Dena dela, hizkuntza guztiak ez daude egoera berean, eta euskaraz, inguruko
hizkuntzek berrehun urtetan garatu duten ahozko transmisio "natural" hori, modu
"artifizial" samarrean garatu behar izan da azken hogeita hamar urteotan . Izan ere,
gaztelania edo frantses tekniko espliziturik ez zaigu irakatsi, baina neurri batean
finkatuta zeudelako izan da hori ; hots, inplizituki zegoen irakasleen hizkeran .
Euskararen kasuan oraintsu eraiki behar izan da (irakasleek eraiki dute gehienbat; baina
kontuan izan egoera arruntetan hiztun batek nekez egin dezakeela hori) . Ez da lan
makala izan, noski . Premiak eta eskariak bultzatuta lan egin behar izan da, ordea, eta
hortik dator, bidean tarteka-marteka geldialdiak egiteko beharra, ordura arte egindakoa
aztertu ondoren aurrera begira oinarri tinkoak ezartzeko ; zeren oraindik prozesua osatu
gabe baitago 1°. Eta prozesua osatu beharra dago. Izan ere, euskarak goi-kulturaren trena
orain galtzen badu, beharbada, ez du tren hori hartzeko bigarren aukerarik izango ; hortik
premia eta beharra . Baina, aldi berean, baldintza onetan igo behar du trenera, handik
erortzeko arriskurik ere izan ez dezan .

3.5 . Zeren beharra dago sinbologia ahoz adierazteko?

Aurreko azpiatalean esandakoaren arabera irakurbideen zehaztapena diseinatu eta horren
transmisio-prozesua zuzen-zuzenean ziurtatu beharra dagoela onarturik, arazo horren

10 Agian, euskara teknikoaren garapenari dagokionez izan dugun arazoetako bat -gauzak
premiaz eta presaka egin beharraz gain-, dena pertsona "askoren" eskuan egotea izan
da, guztien aurrean gidari-lana egingo zuen erakunde arauemailerik gabe (hiztegi
batuari dagokionez orain Euskaltzaindia egiten ari den antzera edo) . Liburuak "askok"
idatzi dituzte, irakastaldiak "askok" eman ditugu, eta guztiok ditugu "geure iritziak" .
Iritzi guztiak errespetagarriak eta baliagarriak direla jorik ere, erabakiak hartu
beharra dago . Nolabait esateko, susmoa dut gaztelaniaz eta ingelesez gauzak modu
hierarkikoagoan egin direla . Lehenago zeuden irakasleak gutxi ziren, eta haien
autoritatea (edo inspektore ikuskatzailearena), eztabaidaezina . Eskola Normaleko
irakasleengandik ikasitakoa irakasten zuten geroago maisuek, eta abar. Horrexegatik
mota arautzaileko lanen beharra sumatzen dugu geure artean .
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konponbiderako neurriak hartu behar dira, noski. Horretan jarrita, sortzen zaigun

lehenengo galdera, zehaztu beharreko arloak zein diren definitzean datza . Gure ustez, bi

arlo edo eremu nagusi ditugu ondo zehaztu beharrekoak : hiztegia eta berbaldi-mota.

3.4.1 . Hiztegia

Lehenik eta behin adierazpen sinbolikoetan etengabe ageri diren sinboloak izendatu
beharra dugu, edo zehatzago esateko, sinboloei izendapen bana esleitu behar diegu

nahitaez. Izendapen-lan horretan hutsetik abiatzen ez garela erakusteko, hona hemen
azken hogeita hamar urteotan horrelako zenbait sinbolori egokitu zaizkien izenak .

f

	

integrala

1

	

batukaria

11

	

biderkaria

erroa

A

	

gehikuntza

1 balio absolutua

1

	

perpendikularra

Re

	

parte erreala

Im

	

parte irudikaria

d

	

deribatu partziala

0

	

gradientea
ôy

	

Kránecker-en delta

0

	

multzo hutsa

3

	

badago, existitzen da

Aurreko adibide-zerrenda askoz gehiago luza dezakegu, ondo dakigunez, formulazio
matematiko-fisikoan askoz ere sinbolo gehiago ageri baitira ; baina arazoaren izaeraz

jabetzeko, jarritako adibideak nahikoa eta gehiago ere badirela uste dugu . Hain justu,

azpiatal honetan puntu hau azpimarratu nahi dugu : ikurrak anitz izanik ere, zeinek bere

izena du edo perpaus mailako egitura batez adierazten da, eta izen edo esamolde hori
zehaztu eta estandarizatu beharra dago ; gainera, behin izena esleitu ondoren,

terminologia hori lexiko zientifikoan sartzen da eta horrelaxe erabili beharra dago . Dena

den, oraingoz ez gara horretaz luzatuko, eta gerorako utziko ditugu lexiko edo
hiztegiaren garrantziari buruzko gogoetak .
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3.4.2 . Berbaldi-mota berezia diskurtsoa eratzeko

Nolanahi dela, aipaturiko sinboloak era bakunean edo isolatuan agertzeaz gain, beren
artean konbinaturik agertzen dira gehienetan, sinbolo-kateak edo sinboloz osaturiko

esaldiak sortuz . Adibidez, mota honetako adierazpen sinbolikoak osatuz agertzen dira

sinboloak, elkarrekin konbinaturik eta arau zehatzen arabera loturik :

Zer esanik ez, adierazpen sinboliko horiek esaldi zabalagoen barnean ageri dira
kokaturik, eta irakurri beharrekoak dira hizkuntza arrunt edo naturaleko esaldien
barnean. Beraz, adierazpen sinbolikoak ahoz adierazteko beharra sortzen denean -eta
horixe da gure kasua- berbaldi-motaren bat edo diskurtso-eraren bat erabili beharko
dugu .

Bidenabar diogun ezen, berbaldi-mota horretan hizkuntza naturalak eskaintzen
dizkigun baliabide morfologiko eta sintaktiko batzuk ere presente daudela, inolako
zalantzarik gabe . Horietariko batzuk sinboloen izenean bertan barneraturik ageriko dira,
gainera. Adibidez,

+o

J
Vcos x dx

sinh x = 2 (e x - e-x)

f'(x) = lim f (x + Ox) - f(x)
er-~o

	

Ax
d2r

	

"dO" 2ar = dt2 -r
\dt1

io =EO4xr,

I

	

batukari, ene berdin batetik plus infinitura) i
n=1

pn

J

	

integral, Otik n-ra (irakurtzean, "zerotik pira", alegia)
0

diogunean, "nondik nora" motako esaldiak osaturik ditugu sinboloaren izenean bertan,
edota

lim

	

limite, ene infiniturantz doanean
n-4-

11 Letra lodiekin hizkuntza "naturaleko" egiturei dagokien partea adierazi nahi dut .
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111.1 . taula
Adierazpen sinbolikoak hitzez irakurtzean erabili ohi diren

zenbait egitura morfologiko-sintaktiko

Izenlaguna + izena
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L
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esatean, "-rantz joan" edo "pilota gorantz doanean" esaldiko egitura bera darabilgu 12 .

Hizkuntza naturaleko egitura morfologiko-sintaktikoen erabilera era eskematikoan
agertzeko, 111 .1 . taulan adierazpen sinbolikoen irakurbiderako erabili beharreko zenbait
egitura aurkeztu ditugu, hizkuntza arrunteko esaldi eta esamoldeak parean jarriz,
paralelismoa agerian uzteko asmoz .

Taula horretako adibideetan ikus daitekeenez, hizkuntza naturalaren eta artifizialaren
arteko mugak lausoak dira, eta ez da erabat agerikoa bi mundu horien arteko bereizketa,
batak bestea kutsatzen baitu . Nola edo hala esanda, hizkuntza naturalak eskaintzen
dizkigun elementuak erabiltzen ditugu behin eta berriro adierazpen sinbolikoen
irakurbidean ere -nahiz eta nazioarteko arauetan murgildurik egon-, horrela erabilpen-
eremuak zabalduz, egitura natural posibleak aztertuz, moldatuz, egokituz eta aplikatuz,
egitura berriak egokiro eratzeko asmoz .

Edonola dela, gure ustez, hizkuntza naturalak eskaintzen dituen baliabideak ez dira
beti nahikoak izaten adierazpen sinbolikoak ahoz adierazi ahal izateko. Beste zerbait
behar izaten dugu sarritan -asmatu beharrean izaten gara askotan-, esamolde berriren
bat hizkuntza naturalarekin guztiz bat ez datorrena, berbaldi "artifiziala" nolabait
esatearren, baina diskurtsoan aurrera egiteko guztiz nahitaezkoa dena . Dena den,

oraingoz esandakoarekin, gerorako utziko dugu arazo honen azterketa eta
konponbiderako proposamena .

3.6. Inguruko hizkuntzen jokabidea .
Ingelesa, frantsesa eta gaztelania

Puntu honetara iritsita, gure iritziz, nabaria eta begien bistakoa da gure inguruko
hizkuntzetan jorratu diren irtenbideen aipamena eta azterketa egin beharra, ingeles,
frantses eta gaztelaniak harturiko bideena hain zuzen . Arrazoi askorengatik, zer esanik
ez, baina besteren gainetik honako hauengatik : frantses eta gaztelania, euskararekiko

12 Are finagoa izan daiteke hizkuntz naturaleko arauen erabilera, ia konturatu gabe
erabiltzen baitugu . Esate baterako, a = v/t adierazpena irakurtzean, "azelerazioa berdin
abiadura zati denbora" esatean, "azelerazioa" esan dugu, artikulu eta guzti . Konturatu
gabe ia, III .1. taulako egitura guztiak -a mugatzailedunak direla onartu dugu geure
artean. Dena den, geroago berezikuntzak ere egingo ditugu, hala nola : sinh "sinu
hiperbolikoa" izango da, -a mugatzaileaz (zeinuaren izena, alegia) ; baina sinh x, "sinu
hiperboliko ixa", mugatzailerik gabe (hots, zeinua eragile modura erabilita) .
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ukipenean daudelako -hiztunen barneko elebitasunean duten ukipen zuzenagatik,
preseski-, eta ingelesak zientziari eta teknologiari dagokienez duen erabateko
garrantziagatik . Gainera, arazo berrien aurreko jarrera-motak ere azalduko dizkigutelako

Dena den, hurbileko hizkuntzen eragina gutxietsi gabe, sinbologia bera nazioartekoa
dela azpimarratu behar da ; alegia, ez da hizkuntza batena edo besterena bereziki,
guztiena aldi berean baizik . Hots, euskaraz, ingelesez, frantsesez edo gaztelaniaz
idatzitako testuetan erabiltzen den sinbologia gauza bera da : sinbolo berberak erabiltzen
dira13 , eta joskera eta arau berberak erabiltzen dira kasu guztietan. Sinbologia fisiko-
matematikoak nazioartekotasuna darama berekin ; eta beharrezkoa eta egokia da horrela
izatea, berariaz eraiki baita, mundu zabaleko zientzialarien arteko itun edo akordioz,
guztien arteko elkar ulertzea egon dadin 14 .

Nolanahi dela, munduan zehar lanean diharduten zientzialariek eta ikertzaileek
sinbologia berbera erabiltzen duten arren, nork bere hizkuntzaz adierazten du ahoz . Hain
zuzen, 111.2 . taulan guri gehien ardura diguten inguruko hiru hizkuntzetako adibideak
jarri ditugu, elkarren arteko konparazioak egin ahal izateko, eta gure kasurako
erabilgarriak izan daitezkeen zenbait ondorio atera ahal izateko 15 .

13 Esandakoa egia da oro har, baina salbuespenak ere badaude . Hain zuzen, zenbait kasutan
ez dago erabateko batasunik, eta bi era erabiltzen dira gauza bera adierazteko . Esate
baterako : sena eta sina; tana eta tga; logx eta lnx, 1.5 eta 1,5 ; . . .

14 Honetaz paradigmatikoak dira Kimikaren arloko formulazioan harturiko erabakiak,
IUPAC erakundeak onartu eta gomendaturikoak . Gai horri dagokionez, bada liburu oso
baliagarri bat euskaraz idatzia : Andrés, F. eta Arrizabalaga, A . (1994) : Formulazioa eta
nomenklatura kimikan . LU.P.A.C. arauak, UPV-EHUko argitalpen-zerbitzua, Leioa
(itzultzailea : Iturbe, J .) .

15 Ingelesezko adibideak ondoko liburuetatik atera ditugu: Défourneaux, M . (1980) : Do you
speak science? Comment s'exprimer en anglais scientifique, Gauthier-Villars, Paris, 1980 .
Liburu honen gaztelaniazko bertsioa ere badago : Do you speak science? Cómo expresarse
en inglés científico, Editorial AC, Madrid.- Brookes, B . C ., Adviser and Editor, (1973) :
Scientifically Speaking. An Introduction to the English of Science and Tchnology, BBC-
Alhambra, Madrid .
Frantsesezkoak Défourneaux-en liburuan datozenak eta Maria Jesus Esteban irakasleak
(Paris IX unibertsitatean dihardu lanean) komunikazio pertsonalean azaldutakoak dira .
Gaztelaniazkoak, gure unibertsitatean erabili ohi ditugun esamoldeak dira .
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111.2. taula

Adierazpen sinbolikoak hitzez irakurtzean

gure inguruko hizkuntzetan erabili ohi diren esamoldeak

Adierazpen

	

Ingelesa

	

Frantsesa

	

Gaztelania

sinbolikoa

x c A

	

x is a member ofA

	

x appartient à A

	

xpertenece a A
x belongs to A

a + b = c

	

a plus b equals c

	

a plus b égal à b

	

a más b igual a c

a> b

	

a greater than b

	

a plus grand que b

	

a mayor que b

a< b

	

a less than b

	

a plus petit que b

	

a menor que b

a"" = y a a to the (power) one nth a à la puissance un sur a elevado a uno partido
(edo one over n) equals n égal à la racine n-ième por n igual a raiz n de a
the nth root of a

	

de a

z = f (x, y)

	

z equalsf(of) x (and) y z égal àf(de) x, y (grec) z igual of(de) x, y

y= axe + bx + c

	

y equals a x squared

	

y grec égal à a x carré

	

y igual a x cuadrado más
plus b x plus c

	

plus b .x plus c

	

bx más c

dy

	

(first) derivative of y

	

derivée de y (grec) par

	

derivada de y (griega)
dx

	

with respect to x

	

rapport à x

	

con respecto a x

z

	

z
c+y=1
a

2

b
2 x squared over a squared x carré sur a carré plus y x (al) cuadrado entre (o

plus y squared over b (grec) carré sur b carré partido por) a cuadrado
squared equals one

	

égal à un

	

másy cuadrado entre b
cuadrado igual a uno

x = ~ a

	

x equals the square root x égal à racine carrée de x igual a raíz cuadrada
of a

	

a

	

de a
b

f f (x) dx

	

Integral from a to b of Intégrale de a à b de f

	

Integral de a a b de fde
f x dx (differential x)

	

de x dx (différentielle x) x dx (diferencial de x)

s2 = n 1 1

	

(x- x,) 2 s squared equals one

	

s carré égal à 1 sur n

	

s al cuadrado igual a 1
~~

	

over n minus one sum

	

moins une fois la

	

partido por n - 1
from r equals one to n

	

somme pour r (allant)

	

sumatorio de(sde) r
of x minus x r all

	

de un à n de x moins x r igual a 1 a n, x menos x
squared

	

(.x sous r) au carré

	

sub r, al cuadrado

x -

	

x tends to (approaches) x tends vers l'infini

	

x tiende a infinito
infinite
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Ikus daitekeenez, antzeko metodologia eta irakurbidea darabilte hiru hizkuntzetan .
Alde batetik, hiztegia ondo finkatuta daukate, sinbolo bakoitzak bere izena duela, hala
nola:

root / racine / raíz

integral / intégrale / integral

equals / égal / igual

E

	

sum / somme / sumatorio

Beste aldetik, berbaldi-mota berezia darabilte hizkuntza guztietan, sinbolo batzuk
irakurtzeko, hala nola :

rb

J a

dy

dx

integral from a to b / intégrale de a à b / integral de a a b

greater than / plus grand que / mayor que

derivative ofy with respect to x / derivée de y par rapport à x /
/ derivada de y con respecto a x

Ikusitako adibideak kontuan izanez, gure iritziz, zenbait ondorio nagusi atera
daitezke ia zuzenean :

- Adierazpen sinbolikoen irakurbidean erabilitako hizkuntza-mota edo berbaldi-
motari erreparatuz, ez dirudi hizkuntza naturala denik, nahiz eta barnean
hizkuntza naturaleko osagaiak dauzkan .

- Hizkuntza bakoitzean era propio eta berezian erabiltzen dira zenbait osagai
karakteristiko, hala nola preposizioak, juntagailuak eta aditzak .

- Dena den, zehatzago aztertuz, guztiek joera bera dutela suma daiteke, ondoko
kontzeptuaren inguruan laburbil dezakeguna: "idazkerarekiko linealtasuna", edo
zehatzago esateko, "sinboloen idazketa-sekuentziaren araberako irakurketa"
edo "sinboloen idatz-ordenaren araberako hurrenkera" . Alegia, hizkuntza
guztietan ahalegin berezia egiten da, sinboloen izenak sinboloak idazteko erabili
den ordena edo hurrenkera berean ahoskatzeko 16 .

16 Hizkuntza batzuetan ez da ahalegin berezirik egin behar, hizkuntza naturalaren ordena
berbera erabiltzen baitute, ikurra sortzean hizkuntza horiek erabili baitziren .
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Azken ondorio honek iruzkin berezia merezi duelakoan gaude . Hain zuzen ere,
adierazpen sinbolikoak ezkerretik eskuinera idazten direla kontuan hartuta, hiru
hizkuntza horietan, adierazpen sinbolikoaren ezkerreko aldetik hasita, sinboloak
agertzen diren -eta idazten diren- ordenan adierazten dira ahoskatzean eta hitzez
adieraztean ere. Kontua da, nola izenda daitekeen jokamolde hori, hots, nola dei
dakiokeen: linealtasuna?, sekuentzialtasuna?, idazketa-sekuentziaren edota agerpen-
sekuentziaren araberako ahoskapena? Ideia argi samar dugula ere, arazoa horretan dugu,
alegia, kontzeptu horretarako termino, hitz edo hitz-multzo egokia aurkitzean .

Aurreko kontzeptua argiago adierazteko, kontuan izan behar dugu ezen adierazpen
sinbolikoak zenbakien, aldagaien eta operadore edo eragileen ikur eta zeinuen bilketak
direla batzuetan, eta mota horretako osagaien arteko erlazioak besteetan . Preseski,
operadoreak eragiketa matematikoen gauzapenak dira, eta horietako bakoitzean zenbait
elementu, osagai edo argumentu azaldu ohi dira, eragiketa zein osagairen artean burutu
behar den adieraziz ; edo, beste zenbait kasutan, bi aldagai edo osagairen arteko erlazioa
ager daiteke sinboloen bidez 17 .

Azken kasu honetatik hasiz, erlazio bat aipatzeko, demagun, adibidez, lehenago
azaldutako a > b desberdintza dugula . Hiru ikur/zeinu daude bertan, honako esanahiak
dituztenak: batetik konparatzen diren bi osagaiak (a eta b) ditugu, eta, bestetik,
konparazioa adierazten duen eragilea (>) . Adierazpen sinbolikoa idaztean, ordena
honetan idatzi ditugu :

a -* 1
> -~ 2
b

	

--~

	

3

Eta adierazpen sinbolikoa irakurtzean, ordena bera -hots, 1 -4 2 ~ 3 ordena- erabili
dugu gure inguruko hiru hizkuntza nagusietan : "a greater than b / a plus grand que b / a
mayor que b" . Horri "sinboloen idazketa-sekuentziaren araberako irakurketa" deritzogu .

Gauza bera gertatzen da, operadorearen barnean zenbait argumentu edo osagai
dituzten eragile matematikoen kasuan ere . Esate baterako, aipaturiko kontzeptua modu
grafikoan azaltzeko, ondoko integral mugatuaren kasua jar dezakegu :

17 Hemen "argumentu" hitzaren bidez, funtzio edo eragile matematiko baten aldagai askea
adierazi nahi dugu (UZEI, Matematika Hiztegia, argumentu hitza, bigarren adiera) .
"Osagai' hitza zentzu zabalean darabilgu, adierazpenaren parte den edozein aldagai,
zenbaki zein argumentu adierazteko .
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Argi dagoenez, ez da aski operadorea bera aurkeztearekin -integrala dela esatearekin,
alegia-, horrekin batera zenbait argumentu edo osagai zehaztu behar baititugu, hau da,
"nondik" -a-tik- "nora" -b-ra- egin behar den integrala eta "zer" f(x)dx-
integratu behar den . Elementu horiek ordena jakinean idatzi eta adierazi ohi dira aurreko
hiru hizkuntzetan. Nola? Hori argiroago ikusteko, demagun adierazpenean sinboloak
idazten direneko sekuentzian zenbakitzen ditugula, honelaxe hain zuzen :

ordena idatzia honako hau da,

b

f f(x)dx
a

Ahoz adierazteko orduan, aipaturiko hiru hizkuntzetan sekuentzia bera segitu ohi da,
elementuak ordena horretan adieraziz, hots, 1-*2->3-*4--*5, zein bere osagarri
egokiarekin, horrelakorik balegokio . Honelaxe, hain zuzen : "integral from a to b off x
differential x (dx) / intégrale de a à b de fde x différentielle x / integral de a a b defde x
diferencial x" .

Beste adibide honetan ere ikus daitekeenez,

,ro =~O4,xF,

r -* 1
0 -* 2
_

	

3

t

	

-* 5
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eta hiru hizkuntza horietan adierazpen sinboliko hori ahoz adieraztean, ordena berean
gauzatzen da irakurketa, alegia, honako ordena honetan :

1-a2~3~4--~6->7~8~9->10

Adibideei dagokienez, aski dugulakoan gaude . Edozein kasutan, hiru adibide soilik
jarri ditugun arren, hizkuntza horietan aukeratutako jokamoldea horixe dela egiazta

dezakegu. Nola izendatu jokamolde horri, zein izen eman? Guk, momentuz, izendapen
anitza erabiliko dugu, gauzak tesi-lan honetan gehiago zehazteko asmoz, eta oraingoz
hainbat eratara adieraziko dugu kontzeptu hori, zenbait parafrasi eginez, ideiak landuz
goazen neurrian, modu horretan gauzak hobeto ulertuko direlakoan . Horrela, modurik

laburrenean "irakurketa lineala" deituko diogu horri, argituz ezen "sinboloen
idazkeraren araberako linealtasuna" dela, edo "idazkerarekiko linealtasuna", edo
"sinboloen idazketa-sekuentziaren araberako irakurketa" edo "sinboloen idatz-ordenaren
araberako hurrenkera" . Bistan denez, saio-fasean gaude oraindik izendapenari
dagokionez, ideiak finkatzeko bidean goazela .

Azpiatal honekin amaitzeko, ohar txiki bat egin nahi dugu hala ere . Aurreko

aurkezpenean bi gai utzi ditugu albora. Lehena, ahoskatzen ez diren operadoreen kasua
dugu, eta bigarrena, idazketaren eta irakurketaren arteko biunibokotasunarena . Gai hauek
aparteko tratamendua merezi dutelakoan gaude, eta oraingoz azterketatik kanpo utziko

ditugu puntu honetan .

3.7. Hain ingurukoak ez ditugun beste zenbait hizkuntzatan duten
jokabidea.

Aurreko azpiatalean geure inguruko hizkuntzen kasua soilik aipatu dugunez, hain
hurbilak ez direnetan bestelako biderik hartzen ote den galde daiteke . Horregatik uste
dugu interesgarria izan daitekeela, guregandik urruntxoago dauden eta bestelako arazoak
dituzten zenbait hizkuntzatan hartu duten bidea aipatzea, horrelakoetan bestelako
biderik proposatzen ote den ikusteko . Hori dela eta, alfabeto eta idazte-modu oso
desberdineko zenbait hizkuntzaren kasua aipatuko dugu laburki .

3.7.1. Hebreera

Hasteko, interesgarria da hebreeraren kasua aipatzea, izan ere, XX. mendean
pizkundea izan eta modernotze-prozesua bideratzeko gai izan den hizkuntza baten
kasua baita . Gauza j akina denez, bere alfabeto propioa izateaz gainera, hebreeraz
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eskuinetik ezkerrerako noranzkoan idazten dira testu naturalak. Hala ere, Fisika eta
Matematika arloko testu idatzietako joera aztertzeko izan dugun informatzaileak 18
eman dizkigun datu zehatzen arabera, bi berezitasun dituzte adierazpen sinboliko fisiko-
matematikoak idazteko orduan :

- Adierazpen sinboliko fisiko-matematikoak ezkerretik eskuinerako noranzkoan
idazten dituzte, nazioarteko era arautuan .

- Adierazpen fisiko-matematikoetan beren alfabetokoa ez den nazioarteko
sinbologia erabiltzen dute .

Irakurketari buruz ere gauza bera esan daiteke . Hizkuntza arruntean eskuinetik
ezkerrerako irakurketa egiten duten arren, adierazpen sinbolikoa datorrenean,
adierazpena bera ezkerretik eskuinera irakurtzen dute, nazioarteko idazkeraren
hurrenkera berean, sinboloen irakurbidean ezkerretik eskuinerako sekuentzia gorderik .

Esandakoa adierazteko, 3 .2 . irudian Fisika arloko testu baten fotokopia jarri dugu .
Irudiaren goialdean bi gezi gehitu ditugu, noranzkoen arazoa argiroago ikusteko .
Formulazio matematiko-fisikoa guk erabiltzen dugun era berean ageri dela ikusten da
fotokopian, bai alfabetoari dagokionez, zein noranzkoari dagokionez . Testu arrunta
agertzean, ordea, noranzkoa alderantzizkoa da .

Noranzkoez gain, bitxia egiten zaigu, halaber, paragrafoak numeratzeko era, -.1, .2,

eta .3 bitxi horien idazkera eta posizioa kontuan izanik- idazkera arrunteko
noranzkoaren ondorio direnak . Bestalde, zenbaki arruntak erabat integraturik ageri dira
hebreerazko alfabetoaren barnean, eta baita formulazioko adierazpen sinboliko batzuk
ere19 , hala nola erdialdean ageri diren R, Q eta beste zenbait letra -aldagaien eta
unitateen adierazle direnak- zein hirugarren puntuan adierazita geratzen diren q =
Q110, A(5R, 0) eta C(-2R, 0) horiek, arretaz begiraturik erraz identifikatzekoak direnak .

Laburbilduz, hebreerak adierazpen sinboliko matematiko-fisikoak dauden bezala
-nazioarteko idazkeran- onartzen dituela esan dezakegu.

18 Biziki eta bihotzez eskertu nahi dugu EHUko Fisika Teorikoa eta Zientziaren
Historiaren Saileko irakaslea den Alex Feinstein doktorea, emandako laguntzagatik eta
mota askotako argibideengatik. Berak eskuratu digu 3.2 . irudian ageri den liburua,
beraren erreferentzia bibliografikoa osatzeko ondoko transliterazioa eginez : Birenberg,
SH., Fisika . Jashmal Magnetiút ve Optika . 141 baayot im pitaron male [141 problema,
zein bere soluzio osoarekin], Rakefet Hotsaa L'or Ba'am, Haifa (ez dauka
argitaraldiaren urterik) . Bera izan da, halaber, errusierazko testu fisiko-
matematikoetan erabiltzen den jokamoldea argitu diguna eta kasu hauetarako
erreferentzia bibliografikoak eskaini dizkiguna .

19 Izatez, gure hizkuntzan ere, adierazpen sinbolikoen barnean integraturik ditugu beste
alfabetoetako letrak, hala nola letra greko guztiak edota hebreerazko aleph letra (K) .



120

	

IKUR ETA ZEINU BIDEZKO ADIERAZPEN FISIKO-MATEMATIKOEN IRAKURBIDEA

- 38-

V
_ k(Q~-Q.), _	 K,fo-3)

.1
.é5,fo Sm

'

	

r5

	

S

0vun -11 -un 1 530 Sx+Y]U1D2 +15n x5 b51112n 53V7 1+2 b+Sx+Y]U1Dn O-IDn .3

1113 fRT 1+5n5 ln5] .prxln S1ran 111Jh 15Mb n53n5 5J1] 1251 ,hn1x5

I11Jn 11n3 55nunn n1w5 b11n l]] 5 x 51tian 1113n 5 ]D 5y' lvunh :nlhx

I1Drt 1x3n .511a:1 11131 ^jIb] b55x5Y]ll1D 5m1Dh5 brun K5 ua 1351 51 -ran

1 ,11 >,'s 1upn 1113n 5yw 1vUnhn 121 y31] 511aí'1 1113n '11n2 b55K+Y]U19n

51rah 11-l:),-% 11n3 n1v5

pV 7 K Q .,

	

k . ; 4 o K

	

4o K

	

D, >.7 ∎4o ' fv1-

	

qR,

	

R,,

w b+5lp+mnl 55n~onn nruh ny 5 I

	

blpn 522 Sx+Y]ul9n nK 2wn5 1n+ .u

	

llyn

n 5 ]lY+nh 1955ph 5]n 5v Sx+Y]uloi n1D+Y1

1 8 ' bn

1959Y3 1 3 lyUh R 701 5110 np1 151113 7195512 5O 1TJ1 73 ] 22ln 0 '1111p] lyun
]10x15 gnlUD TD -1n 515)3 n+]u n+r113 n9+5p .-2Q 5512 1yun3 h1+nx n'nuwn

.+Q 5513 1vun3 nl'nN n+nuo n1D'DY3 %2ivu 3R Olv111

+

	

r pmnn 5w 1+Yp]1D3 55nvnn hTv1 nK MUD .1

Q
+

	

. Jn-1nh 5n1nn 522 Q +n11p]n 1yunln

7Q-

	

E(r) nx uxnnh 5n125x q1a UU10
t

	

50 n'Yp]19J 15ownn 5x5Y]UIDn nx RYn .2

+

	

+n135x <l-ia uulOt nn1nn 533 r
+

	

+
.V(r) MN lxnnn

yun 1+3yrt5 n]n 5) )5pmn5 05u r11Jyh 'mn . 9-Q/10 5n-71p] lyun 11n] .3

7 C(-2R,O) n11p]5 1y A(5R,O) n1lo2nn AY

buxa pin 59 5y 117n 523 Nun , +5nwnh hIOn .1

~ 1
1
E.~~9

4nr'E-Q/eo

O ( r s R 113)

1x2n
1

r - R)r

	

Q

	

kQ jryln 'D53 1112n E>oI
v e, r'

	

r'

3.2 . irudia. Hebreerazko testu fisiko-matematikoetan, bi alfabeto-mota eta
bi noranzko desberdin erabiltzen dira batera : hebreerazko alfabetoa eta
eskuinetik ezkerrerako noranzkoa testu naturaletan, eta nazioarteko alfa-
beto latindar-grekoa eta ezkerretik eskuinerako noranzkoa adierazpen sin-
bolikoetan . Irudi honen goialdean noranzkoak gezien bidez adierazi ditu-
gu, argitasuna lortu nahian . Zenbakiak ere Mendebaldeko hizkuntzen era
berean idazten dira; orrialdearen goialdean dagoen -38- hori hogeita
hemezortzi da, eta ez laurogeita hiru, eskuinetik ezkerrerako noranzkoa
hartuz gero izango litzatekeen modura .
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3.7.2. Errusiera

Hizkuntza naturaleko testu idatzien kasuan errusierak duen berezitasuna alfabeto
zirilikoa erabiltzean datza . Dena den, alfabeto latindarra darabilten hizkuntza idatzien
antzera, idazketa-prozesua ezkerretik eskuinerako noranzkoan gauzatzen da errusieraren
kasuan ere . Zer esanik ez, testu fisiko-matematikoetan adierazpen sinboliko bat
tartekatu behar dutenean ere, ezkerretik eskuinerantz idazten dute, baina -hemen dago
berezitasuna- adierazpenetan nazioarteko alfabeto latindar-grekoa erabiltzen dute
normaltasunez, beren alfabetoan idatzita ez dagoen nazioarteko sinbologia naturaltasun
osoz bereganatuz eta testuetan integratuz. Alfabeto-mota biak aldi berean agertzen
dituzten testu integratu horien adibide grafikoa 3 .3 . irudian ikus daiteke 20 .

Idazkerari buruz, bi ohar txiki egin daitezke . Batetik, idazkera arrunterako alfabetoa
zirilikoa erabili arren, gure era berean adierazten dituzte zenbakiak -izan ere, toki
guztietan ikus daitekeenez, zientziaren arloan behintzat, horien onarpena unibertsala

da21-. Bestalde, testu arruntaren barnean normaltasun osoz integratzen dituzte lerroan
adierazpen sinbolikoen zatiak, (5 .3) adierazpenaren osteko lerroan eginda dagoen bezala,

adibidez. Eta, zer esanik ez, idazketa biak nahastu arren, noranzko bakarra segitzen da
bietan, ezkerretik eskuinerakoa .

Irakurketari buruz ere gauza bera esan daiteke . Hizkuntza arrunteko testuak
ezkerretik eskuinera irakurtzen dira, idatzi bezala, alfabeto zirilikoan ere letrak
ezkerretik eskuinerako noranzkoan idazten baitira ; eta adierazpen sinbolikoren bat
azaltzen denean, berori irakurtzeko," sinboloak idazteko erabiltzen den ezkerretik

eskuinerako hurrenkera bera gordetzen dute .

20 Fotokopia hau ondoko liburuaren errusierazko itzulpenetik harturik dago : Birrel, N.D .
eta Davies, P. C.W . (1982) : Quantum Fields in curved space, Cambridge University press,
Cambridge . (Itzulpena, Mosku, 1984) .

21 Formulen barneko zenbakiak dira soilik erabilera unibertsalekoak . Bestelakoetan mota
desberdinetakoak erabiltzen dira, ohituraren arabera, hala nola zenbaki erromatarrak
eta zenbaki arabiarrak . Hain zuzen, 3.4 . irudian, arabierazko testu fisiko-matematikoan
bi idazkera horien adibideak dauzkagu : batetik, formulen zenbakikuntzan zenbaki
arrabiarrak ikus ditzakegu; eta bestetik, behealdeko ekuazioetan argi eta garbi ikus
daitezke 1 eta 2 zenbakiak notazio zientifikoan .
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rpaBBTaunoHHylo AHHaMHKy, o6cy)HAaeMoe m rii . 6 H 7, Hrpano
Ba)KHyIO ponh B crna)KHBaHHH nepaii noil aHH3orpoIitH. Bo3HHKaIO-
n aR B pe3ynbTaTe 3HrponHR, onpeAensteMaR KBaHTOBbIMH 'iacTH-
I aMH, ocraercs H ced'iaC, 'TO npHBOAHT K Ha6nioAaeMbIM orpanH-
,ieHHaM Ha , KBaHTOBb[e MoAenH paHHeI% BeeneHHoii.

5 .1 . flpocTp8KCTBa Por3epTCOHa - Yoxepa

BonbwHHCTBO' nIpHMepoe, paccMaTpxaaeMblx a aroi rnaBe, OTHO-
CHTCR:K nOJRM g npOCTpaucraax Po6eprcona - Yoxepa cneIuianb-
HOrO BHAa. 9TH npOCTpaHCTBa aa?KHiI,uOCXOJIbKy COOTBeTCTBylouiHe
I(OCMonorHgeCKHe . MOAeJIH XOpOniO coranpoTCR,c Ha6JuoJeHHRMH .
fpocTpaucrua Poóeprcona - Yoxepa C fJIOCKHMH npocTpancTBeH-
Hb1MH cegeHHRMH o6ey1KAanHCb B pa3A . 3.4-3.6 . Mia HagnHaeM Co
CBOAKH OCHOBHbLX COOTHOIneHHI1 fha HHX H Aanee npOBOAHM o6o6-
uxeHHe Ha c i yxiali rHnep60JIHHeCKHX H C(~IepHgeCKHX npocTpancTBen-
Hb[1C cegeHHL, PaccMaTpHBaIOTCR cKanflpHbie nojR, o6o6[ueHHe Ha
IIOnx Bb(CwHx CIIHHOB Mo)KeT 61rrb npoae,geno aHanornga0 TOMy,
KaK 3T0 cAenaHo B . pa3A . 3 .8 .

9iieMeHT JIJIHHbt AnR n-MepHbIX IIpOCTpaHCTB P06epTCOHa-
YoKepa c IIn0CKHMH npocTpaHCTBeHHbuMH cegenHRMH HMeCT BHA

ds2 =C (ii) [dn 2 -
~I

(dx l)2] .

Paanoateune nonn 0 no MoAaM (3.30) 3anHCbIBaeTCR B BHlke

¢ (x) _ dn-Ik [ahik (x) + ak ux (x)1

	

(5.2)

MoAbI MO KHO npeAcTaBHTh fOCJie pa3AeJIeHHB nepeMeHHbIx B BHAC

uk (x) = (2n)u-nu2eIk .nd2-n)¡4
( 4l) Xk (n) .

	

(5.3)

n I

	

y,
rAe k=Ikl=tE kj2 , a Xt yAoBneTBOpReT ypannenn[o

~11 - + { k + C (rl) Im2 + (t - € (n)) R. (,q)]) Xk = 0,

	

(5.4)

€ ( n)

	

9 I(n - 2)I(n -1)I .

	

(5 .5)

YCXOBHe HOPMHpOBKH (3 .29) CBOAHTCR K yCJ[OBHIO Ha BpOHCKHaH
peuieHHA X'k

X - Xkanxk
- L .

	

(5.6)

9TH COOTHOHIeHHR HeTpy
1
AHO 0606LUHTb Ha Cny'a}I npocTpancTR PO-

6epTCOna -- Yoxepa CHCKpHBneHHb[MH npOCTpBHCTBeHHbIMHCe9eHHA-
MH . .llnR npoCTOThI orpa}IHgHMCR geTbWpeXMepHb[MH npocTpaHCTBa-
MH ; ypaBHeHHil, KOTOpbIC AOIIyexalOT 06o6iueuiie Ha npoH3BOnbHoe

3.3 . irudia. Errusierazko testu fisiko-matematikoetan, bi alfabeto-mota
desberdin baina noranzko bakarra erabiltzen dira batera : alfabeto zirilikoa
testu arruntetan, eta nazioarteko alfabeto latindar-grekoa adierazpen sin-
bolikoetan ; baina ezkerretik eskuinerako noranzkoa kasu bietan .
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3.7.3 . Arabiera

Arabieraren kasuan 3 .7.1 . azpiatalean hebreeraren kasuan aipatutako jokamolde
berberak ageri direla esan dezakegu22 . Hain zuzen ere, jokamolde horretan idazteko eta
irakurtzeko erabiltzen diren noranzkoak gezien bidez ageri duen ikuspegi grafikoa 3.4 .

irudian aurki dezakegu23 .

Nolabait adierazteko, arabieraren kasua hebreeraren kasu bera dela esan dezakegu,
jokamolde berbera aukeratu baitute noranzkoei dagokienez, eta adierazpen sinboliko
matematiko-fisikoen nazioarteko idazkera onartzeari dagokionez .

Alboko fotokopiaren goialdean gehitu ditugun gezien arabera ikus daitekeenez,
adierazpen sinbolikoetan nazioarteko alfabeto latindarra erabiltzen da eta ezkerretik
eskuinerazko noranzkoa -horixe adierazi nahi izan dugu, dQ = T ds formularen gaineko

eskuineranzko geziaz- . Arabierazko azalpena adierazten duten testuetan, ordea, letra
arabiarrak eta eskuinetik ezkerrerako noranzkoa, ezkerreranzko geziak nabari azaltzen
duenez .

Bukatzeko, ñabardura txiki bat ere ikus daiteke formulen numerazioari dagokionez,
izan ere, bai zenbaki arabaiarrak eta baita kokapen "arabiarra" gordetzen baitute

batzuetan, hala nola formulen numerazioa ezkerraldean ipintzean. Hala ere,

formulazioarekin zerikusirik duten zenbakiak adierazteko unean, gure erara idazten
dituzte, testu arruntaren barnean badoaz ere, azken lerro idatziko 1 eta 2 zenbakiek

salatzen dutenez .

22 Arabierari buruzko informazio-iturria EHUko Fisika Teorikoa eta Zientziaren
Historiaren Saileko irakaslea den Martin Rivas doktorea eta Abderrahim Guelylah
doktorea izan dira . Gure eskerrik beroenak biei .

23 Irudi honetan ageri den orrialdea ondoko liburutik atera dugu, bere arabierazko
itzulpenetik, noski : Rogers, G. eta Mayhew, J . (1971) : Engineering Thermodynamics : Work
and Heat Transfer, (arabierazko itzulpena : Daghistani, B ., Damasko-ko
Unibertsitatea), Damasko-ko Unibertsitateko Argitalpen-Zerbitzua, Siria, 1395
(arabiarren urtea), 1971 (gure egutegiaren arabera) . Berriz ere eskerrak Abderrahim
Guelylah doktoreari, liburuaren ale bat eskuratzeaz gain, berak egin baitigu testuaren
transkripzioa .
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3.4 . irudia . Arabierazko testu fisiko-matematikoetan, hebreerazko testue-
tan bezala, bi alfabeto-mota eta bi noranzko desberdin erabiltzen dira bate-
ra: arabierazko alfabetoa eta eskuinetik ezkerrerako noranzkoa testu natu-
raletan, eta nazioarteko alfabeto latindar-grekoa eta ezkerretik eskuinerako
noranzkoa adierazpen sinbolikoetan . Bestalde, berez itzulpena den liburu
honetan, jatorri-hizkuntzaren nagusitasuna -ingelesarena alegia- ageri-
agerikoa da, kasurako, erdialdeko adierazpenean ikus daitekeen "constant"
hori lekuko .
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3.7.4. Japoniera

Alfabeto eta idazkera-mota desberdinen gainbegiratu honekin segituz, japonieraren
aipamena ere egingo dugu. Kasu honetan ere, bere alfabeto 24 propioa duen hizkuntza
batekin egiten dugu topo, eta ondorioz, bi alfabeto desberdinen "bizikidetzaz" hitz egin
behar dugu; horretaz, bertako alfabetoa eta idazkera arrunta gordez, japonierazko
testuetan nazioarteko idazkeraz idatzitako adierazpen sinboliko matematiko-fisikoak
nola integratzen diren ikus dezakegu .

Laburbilduz, bi idazkeren nahasketa onartuz jokatzen dutela esan daiteke . Hain justu,
3 .5 . irudiko fotokopian ikus daitekeenez, antzik ematerik ez diegun letra edo sinbolo
japoniarrekin batera, guztiz ezagun egiten zaizkigun adierazpen sinboliko
internazionalak ikus ditzakegu, testuaren egituran integraturik25 . Gainera, testua arretaz
aztertuz, integrazioa are handiagoa izatera iristen dela esan dezakegu, eta japonierazko
letren artean ezkutaturik, "heat leak", "gas", "0,9%" eta beste zenbait ingelesezko hitz
aurki ditzakegu lehehengo paragrafoan . Behetik hasitako bi paragrafoetan antzeko beste
hainbat adibide daude : "pulse", "sample", "Fig . 9", "lock-in amplifier", "5 Hz" . Gure
ikuspuntutik, zenbakien erabilera azpimarratuko dugu berriz ere -esate baterako,
irudien zenbakikuntzan darabilten "Fig . 9" hori-, eta baita unitateak adierazteko
sinbologia unibertsalarena -Hz unitatearena, kasu- . Bestalde, azken lerroan
adierazpen osoak ere ikus daitezke integraturik, hala nola 4 x (0.004) 3 /3 cm3 hori .

Dena den, noranzkoari dagokionez, ez da arabierazko edo hebreerazko testuetako
arazoen antzekorik sortzen, hemen, alfabeto batean zein bestean ezkerretik
eskuineranzko noranzkoa erabiltzen baita . Azken batean, japonieraren kasua
errusieraren antzekoa da ; eta orduan egindako ohar berberak egin ditzakegu hemen ere,
bai noranzkoei dagokienez, eta baita nazioarteko alfabeto latindarra integratzeko duten
joerari dagokinez ere (zenbakietan eta formuletan, bereziki) .

24 Agian gehiegitxo da kasu honetan -eta bereziki txinerari buruz hitz egitean-
"alfabetoaz" mintzatzea, baina hemen zentzu zabalenean hartu dugu hitz hori .

25 Japoniera zientifikoari buruzko informazioa Angel López Echarri irakasleak eskuratu
digu. Gure eskerrik beroenak berari . Irudian ageri den testua ondoko lanetik eskuratu
dugu : Yoshizawa, M ., eta Fujimura, T . (1977) : "Construction of AC Calorimeter, reprinted
from the Bulletin of the Research Institute for Scientific Measurements, Tôhoku
University, Vol. 26, No. 2 .3, March 1977, Sendai, Japan .
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3.5. irudia . Japonierazko testu fisiko-matematikoetan, bertako sinboloe-
kin batera, nazioarteko alfabeto latindar-grekoan eta ezkerretik eskuinera-
ko noranzkoan idatzitako adierazpen sinbolikoak ageri dira, beti ere nazio-
arteko arauak betez .
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3.7.5. Txinera

Kasu honetan arazoa are gehiago korapilatzen da, Mendebaldeko Matematikaren
sarrera oraintsuagokoa baita Txinan 26 . Honela, XIX. mendearen bukaera aldean eta XX.
mendearen hasieran hasi ziren lehenengo matematika-testuliburuak sartzen. Bertan
adierazten denez, Pen Calculation izenekoa izan zen lehenengoa, liburu horrek 1892ko
hitzaurrea duelarik, eta bi argitalpen egin zirelarik, bata txinera literario klasikoan eta
bestea txinera modernoan. Liburu hori izan zen bertako hizkuntzan "mendebaldeko"
matematika idazteko egin zen lehen saioa :

It is worth noting that the book Pen Calculation was published in another edition in
modern Chinese (this is the so-called Mandarin edition) besides an edition in the classical
Chinese literary style . This was the first textbook to use the vernacular for writing
mathematics27 .

Kasu honetan ere, arazo nagusienetako bat noranzkoarena izan zen . Hain zuzen,
ordura arteko testu literarioetan goitik beherako zutabeetan idazten ziren testuak eta
horrek arazoak sortzen zituen formula eta adierazpen matematikoak integratzeko
orduan. Dena den, 1911 . urteko iraultzaren aurretik noranzkoen arazo hori oraindik
ebatzi gabe zegoen .

Among these books, some had already changed to writing mathematical equations along
the line (that is, the same as the arrangement of equations in books nowadays), but other
descriptive works still used the old column form28 .

Dena den aipaturiko iraultza-urteen inguruan hainbat gazte irten ziren Txinatik
kanpora matematika-gaiak ikastera, eta poliki-poliki onartuz joan ziren gaur egun
unibertsaltzat dugun adierazpen sinbolikoen mundua, horrela matematika modernoaren
korronte barrura sartuz .

Besides abacus calculation, which has been preserved and is still widely used today in
everyday life, all the rest of the ancient mathematics of China blended into the stream of
the development of world mathematics [ . . .] By the 1920s Chinese mathematicians had
started to achieve some relatively valuable results in some of the branches of modern
mathematics . Chinese mathematics had embarked on the long road of development to a
new era- the era of modern mathematics .29

26 Txinerari buruzko informazioa honako liburu honetatik jaso dugu : Li Yan eta Du Shiran
(1987) : Chinese Mathematics . A concise history, translated by Crossley, J . N. and Lun, A .
W-C., Clarendon Press, Oxford . Bereziki interesgarria da 9 . atala, ondoko izenburua
duena: "The second entry of Western mathematics into China" .

27 Ibidem, 266 . or .
28 Ibidem, 266 . or .
29 Ibidem, 266 . or .
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3.7.6. Suomiera

Munduko hizkuntza hauen aipamenarekin bukatzeko, Europara itzuliko gara,
gurearen antzeko problematikari aurre egin behar izan dion suomieraren kasua

(finlandiera, alegia) aztertuz . Izan ere, bere askapen-borrokaren atal garrantzitsua izan
zen bertako hizkuntza irakaskuntzara eta zientziaren mundura sartzearena .

Gaur egun Finlandiako hizkuntza ofiziala den suomieran, euskararen antzeko
problematika izan dute, izan ere, terminologiari dagokionez, hainbat termino egokitu
behar izan baitituzte, hasieran landu gabe zeukaten zientzia-arloan suomieraz jardun ahal

izateko. Edozein kasutan, ez dute inolako arazorik izan nazioarteko adierazpen

sinbolikoak beren suomierazko diskurtsoan integratzeko, noranzkoari dagokionez ; hain

justu, beren hizkuntza idaztean gure alfabetoa darabilte gure noranzko berean, hots,

ezkerretik eskuinerako noranzkoan . Horrela, idazkerarako, bere osotasunean onartu dute

nazioarteko sinbologia . Eta adierazpen sinbolikoak ahoz adieraztean ere, ezkerretik

eskuinerako noranzkoan egiten dute irakurbidea, sinboloen idazketaren hurrenkera
berean30 .

Aipatu ditugun kasu guztietan, ziur asko, gure antzik handiena duena suomierarena
da, idazkerari eta nazioarteko adierazpenen onartzeari dagokionez, behintzat . Bestetik,
zer esanik ez, hizkuntza horren berrindartzea egoera gutxitu batetik abiatu zelako, eta
azkenean normalkuntzaren bidetik eramateko gai izan direlako, eredutzat hartzeko
moduko prozesua izan dute Finlandian, suomiera zientzia-gaietara eramanez . Hortik

badugu zer ikasia .

Nolanahi den, suomieraz ez dute idazkeren eta esamoldeen noranzkoari buruzko
oztopo handirik gainditu behar izan, eta hortik irakaspen gutxi atera dezakegu . Arazo

hori, euskarak intrintsekoki duena da, eta euskararen barnetik ebatzi beharko da. Eta

horretarako, guk geuk eraiki beharko dugu geure eredua, geure arazoa gainditzeko egokia
izango dena.

30 Suomierari buruzko informazioa Elektrika eta Elektronika Saileko irakasle
katedraduna den Fernando Plazaola doktoreak eskuratu digu . Halaber, berak eskuratu
digu azterketarako erabili dugun Fisika-liburua : Tuoisaari, Maarit (1989) : Fysiikan
Tybta, Okatustantamo, Helsinki . Gure eskerrik beroenak berari .
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Timan yhtaltsn varahtelyratkeisu etsitUn muodossa (seisova aaltoliike)

y = A sin kx . sin ..d

	

(3)

Síjoitetaan ratkaisu (3) yhtáldán (2), jolloin saadaan

-v= k2 A sin kx sin cut = -mr A sin kx • sin at

eli

oj2 = kw: .

	

(4)

Kosku langan páut ovat kiinnitetyi . Loteutuvat seuraavat rcunaehdot

1) kun x = 0, nOn y = 0 kaikilla t :n arvoilla
2) kun x = L, nOn y = 0 kaikilla t :n arvoilla .

Sovellamulla reunaehtoju saadaan

y(0) = A sin (0 . k) sin wt - 0
y(L) = A sin kL' sin mt s 0,

joten valuárnatta taytyy olla sin kL = 0, josta saadaan ratkaistuksi

kL= nn, josta n= 0, 1, 2. . . .

	

(5)

Ominaistaajuudct f .saadaan yhtáloistá (1), (4)ja (5).

f" 2tr 2s
_ 2LL " p

f. = 2L V p

	

(6)

Yhtálü (6) saudian edcllyttáen, ctti lanka on "ááreitómOn taipuisa " . Káytánnbssá

nain ci tietenkii3n koskaan ole ki~~a, ja yhtáltin (6) káyttáminen iuo mukanaan syste-
muatiisen virheen . Vuidaan osoittaa [3], etiil taajuus ff sandaun Iausekkeesta

(f,/f)' = 1 + Ad+ 22i ,

	

(7)

(2)
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3.6 . irudia. Suomierazko testuek gure inguruko hizkuntzen era berean
integraturik dituzte adierazpen fisiko matematiko sinbolikoak .
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3.7.7. Ondorio modura

Bestelako adibideak ere eman ditzakegu, baina, gure iritziz, aski da emandakoekin, eta
ez soilik problematika konplexu samarra agertzen dutelako ; izan ere, zientzia-arloan
garaturik dauden herrialdeetako kasuak dira alde batetik, eta mintzatzaileei dagokienez
ere multzo oso garrantzitsua osatzen dute, hizkuntza idatzi landuak direla esan
dezakegularik . Zer esanik ez, badira adierazpen sinbolikoa landu duten lurralde
aurreratuetako beste hainbat hizkuntza ere -guregandik hurbil dauden alemana eta
Europako beste hainbat, adibidez-, baina kasu horiek hemen esandakoa osatu eta
berrindartu baino ez dute egiten. Beraz, besterik gabe, honako ondorio sinple eta labur
hauek atera ditzakegu :

- Mundu zabalean garaturik dauden hizkuntzetan, zientzia-arloko testuetan
integraturik dauden adierazpen sinboliko fisiko-matematikoak nazioarteko era
normalizatu eta arautuan idazten dira, guztietan sinbolo berberak erabiliz eta
ezkerretik eskuinerako noranzkoan idatziz.

- Bestalde, horrekin era koherentean jokatuz, adierazpen sinbolikoen irakurketa
adierazpena idazteko erabilitako hurrenkera eta ordena berean gauzatzen da, oro
har, ezkerretik eskuinerako noranzkoan preseski . Azken puntu honi
dagokionez, hizkuntza guztietan horrela egiten denik ziurtatu ezin dezakegun
arren, gehienetan -zientzia-maila altuko guztietan- horrelaxe egiten dutela
baiezta dezakegu .

Nolanahi dela, ohar txiki bat egitea komeni da noranzkoen kontuari dagokionez .
Aurreko kasuetan agerian utzi duguna, noranzko grafikoa izan dela esan dezakegu,
alegia, sinboloak eta letrak papereratzerakoan ondoz ondoko idazketan sinboloak
jartzeko noranzkoa . Noranzko esplizitua izan da, beraz, sinboloen idazketari edo
marrazketari dagokiona, noranzko horri jarraituz marraztu baititugu sinboloak banan-
banan. Irizpide horren arabera esan dugu, hebreeraz eta arabieraz bi noranzko erabiltzen
direla, adierazpen sinbolikoaren irakurbideaz kezkatu gabe . Dena den, hori ez da gero
euskararen kasuan agertuko zaigun oztopoa, gure hizkuntzan noranzko bakarra
erabiltzen baitugu bai hitzak eta bai adierazpen fisiko-matematikoak idaztean edo
marraztean ere, hots, ezkerretik eskuinerako noranzkoa . Euskararen kasuan azalduko
zaigun "noranzko" problematikoa hitzen arteko lotura sintaktikoaren ondoriozkoa
izango da, noranzko inplizitua edo dei dezakeguna, sarri atzetik aurrerako noranzkoan
esan ohi baititugu inguruko hizkuntzetan aurretik atzerako noranzkoan esaten
dituztenak, "aldapeko sagarraren adarraren puntan" esaldiaren gaztelaniazko edo
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frantsesezko itzulpena eginez egiazta daitekeenez. Nolanahi dela, horretaz eta
irakurbidearen hurrenkeraz hurrengo azpiataletan arduratuko gara .

3 .8. Erabilpen-eremu hau euskaraz ere landu beharra dago

Aurreko atalean inguruko eta urruneko hizkuntzen gainbegirada egitean hauteman
dugunez, hizkuntza horietan guztietan landu egin dute, batera edo bestera, adierazpen
sinbolikoen eta hizkuntza arruntaren arteko txertaketa eta integrazioa . Hori ez da
kasualitatez gertatu, beren bizipenerako beharrezko sentitu baitute pauso hori . Eta beren
ekimen praktikoaren bidez, gai izan dira beren barneko egitura eguneratzeko eta
zientzien eskari eta arazoei aurre egiteko ; hots, gai izan dira premia berriei egokitzeko,
nolabait esatearren. Izan ere, hizkuntzek hainbat baliabide dituzte beren egituretan ager
daitekeen edozein egoerari aurre egiteko, . . . bizirik irauteko gai badira . Guri dagokigunez,
euskararen kasurako alegia, honelaxe mintzo zaigu Odriozola irakaslea "Euskara
gaurkotzeko bideak" izeneko lanean, zeinean argi bereizten dituen egiturazko eta
lexikozko arazoak :

[ . . .] hizkuntzen baitan diren egiturak (morfologiko zein sintaktikoak) nahiko dira,
definizioz, hizkuntzen beraien bizipenerako, bestela ez bailirateke jadanik bizirik.

Oso bestelakoa da, ordea, lexiko-mailaz aritzen garelarik : Hizkuntzatik kanpoko
kontsiderazioak beharrezko izango ditugu benetako egoeraz jabetzeko . Euskararena kasu :
Gehien bat baserri-giroan (edo behintzat esparru ez-hiritarrean) bizi izan delarik, gaur
eguneko beharrei erantzuteko, nolabaiteko gaitasun ezean ibili da azken urteotan3 l .

Biziraupenarekin loturiko gaia dela dirudi, nahiz eta hori ezin egiazta daitekeen gauza
den ; zer esanik ez, agian, erabilpen-eremu horiek lortu gabe ere biziraun dezake
hizkuntzak, orain arte iraun duen bezala bederen . Eztabaida horretan sartu gabe, ordea,
hil-ala-biziko kontuarekin ez bada ere, begien bistakoa da arazo horrek euskararen
biziarekin zerikusirik baduela, hiztun batzuek bederen erabilpen-eremu horretan ere
erabili nahi dutelako -dugulako- azaldu baita arazoa . Beraz, abiapuntu modura
hartuko dugu zientziaren arloko euskararen erabiltzaileek egiten dugun baieztapena, eta
hurrengo azalpenak bideratzeko lema modura baliatuko gara baieztapen horretaz :
"euskarak eremu berriak bereganatu behar ditu" .

31 Odriozola, J. C . (zuzendari-koordinatzailea) (1987) : Euskara gaurkotzeko bideak,
Egileak: Altonaga, K .; Ensunza, M. eta Odriozola, J . C ., Unibertsitate-hedakuntzarako
koadernoak, UPV-EHUko argitarapen-zerbitzua, Bilbo . (Sarrera orokorra) .
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3.8.1. Euskarak eremu berriak bereganatu behar ditu

Ez gara gu lehenak lema edo premia hori aldarrikatzen gabiltzanak, euskara batuaren
inguruko bultzadan behin baino gehiagotan azaleratu baita, ondoko testuetan ikus

daitekeenez. Hain zuzen, ideia beraren bidetik aurrera eginez, "Laneko euskara . Zientzia

eta teknika" izeneko lan kolektiboan32 ideia hori eta Odriozolak aipaturiko egokitze-

gaitasuna printzipio modura onartuz, zenbait irakaslek erabiltzaileen eta erabilpenaren

menpe jarri zuten egokitze-prozesua. Haiek azaldutako ideien arabera, gaitasuna

frogatzeko modu bakarra erabilpenean datza, eta euskarak ere abiatu beharra du

erabilpen-eremu horretan. Iraganari buruzko kontsiderazioetatik hasi zuten arrazoibidea :

Duela bizpahiru mendetako nekazariak, arrantzaleak, zurginak, olagizonak, artzainak,
ikazkinak, meatzariak, mandazainak, etab . gai ziren beren bizimodu osoan euskara hutsez
komunikatzeko. Gaurko euskaldunok, ordea, zenbait erabilera-egoeratan bakarrik dakigu
euskara erabiltzen. Okerrena da, gainera, ezin dugula gure arbasoen egoerara itzuliz arazoa
konpondu. Beste hizkuntza batzutan eboluzio-prozesu bat eman da : erabilera-egoera berriak
azaldu ahala, hizkuntz erregistro berriak landu dira eta hiztunek gaitasun komunikatibo
berriak bereganatu dituzte . Asaldura handirik gabeko prozesua izan dute . Egia esan, gaur
egun eboluzio-prozesu hori hain lasterra da, non hedadura eta erabilera handiko hizkuntzak
berak ere estu eta larri bait dabiltza teknologia berriek edo EEEkoa bezalako testuinguru
berriek ezartzen dizkieten komunikazio-egoera ezezagunei erantzun ahal izateko .

Euskarak, lurraldeaz eta biztanleriaz gain, erdararenak diren erabilera-eremu zaharrak
(udaletako batzarreak, ikasgeletako azalpenak, leihatiletako elkarrizketak, etab .) eta
gizartearen aldakuntza zurrunbilotsuak sortzen dituen berriak (merkatal harremanak,
publizitatea, komunikabideak, unibertsitateko irakaskuntza, etab .) irabazi behar ditu33 .

Bide horretatik "xede berezietarako hizkuntza" deritzon kontzeptua -XBH,

laburduraz34- plazaratu ondoren, horien irakaskuntza bultzatu beharra argudiatu
zuten, beti ere euskara "zeregin utilitarioetan" erabiltzeko gaitasuna eta trebetasuna

-normaltasuna, alegia- lortzeko asmoz :

1970eko hamarkadatik hona gero eta gehiago aipatzen den gaia dugu Xede Berezietarako
Hizkuntzen Irakaskuntza . Hizkuntz Irakaskuntzaren beste arloak bezala, hau ere ingelesaren
inguruan garatu da gehienbat .

Xede bereziak aipatzen direnean, lan-munduko komunikazio-premiak adierazi nahi dira
batipat . Kasu honetan, hizkuntz irakaskuntzaren helburua hizkuntza beraren ezagutza edo
kultura eta literaturarena baino gehiago hizkuntza zeregin utilitariotan erabiltzeko
trebetasunak meneratzea da .

32 Barandiaran, J .; Barandiaran, M .; Barrenetxea, T . ; Ensunza, M .; Etxaide, M . ;
Irazabalbeitia, I .; Sagarna, A . eta Sarriegi, A ., (koordinatzaileak : Barrenetxea, T . eta
Sagarna, A, Elhuyar taldetik eta Egaña, J ., HABE erakundetik) (1986) : Laneko euskara .
Zientzia eta Teknika, HABE, Donostia .

33 Ibidem, 7 . or .
34 Ingelesez "Language for Special Purposes" (LSP) deritzo .
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XBHen ikasleak, normalean helduak, hizkuntzaren oinarrizko ezagutza aski ona dutenak,
hizkuntza helburu jakin baterako ikasi nahi dutenak, hizkuntzari buruzko ezagutza baino
gehiago modu egokian komunikatzeko trebetasunak behar dituztenak dira 35 .

Eta erabilpenaren premia azpimarratu ondoren, "xede berezietarako hizkuntzak" zer

ote diren definitzen saiatu ziren, asmoaren laburpen modura idatzitako ondoko hitzetan

agerian utzi zutenez :

XBHen berezitasuna zertan datzan erabakitzea ez da batere erraza . Badirudi neurri handi
batean lexikoan egon daitekeela, baina, zalantzarik gabe, erregistro-motak eta berbaldi-
motak ere garrantzi handikoak dira 3ó

Horren ondoren, zuzenean agertu zuten, arazo nagusietako bat guri ardura digun

berbera dela, alegia, adierazpen sinbolikoen ingurukoa :

Zientzi eta teknologi gaiak erabiltzen dituztenek hizkuntzazkoak ez diren tresnak erabili
behar dituzte askotan : formulak eta grafikoak, adibidez 37 .

Aipaturiko lan horren egileek argi utzi zuten, beraz, euskararen erabilpen-eremu
zientifikoan lan egin beharra zegoela, azpimarratuz, gainera, erabiltzaileek berek hartu

behar zutela ardura, erabilpen-eremua praktikan landuz joateko . Berriki, arlo horretan

diharduen Zabala irakasleak ideia bera azpimarratu du :

Erabiltzaileek sortzen dituzte hizkuntzaren erabilera desberdinak eta bidezkoa dute hizkuntza
aldatzea : hilak dauden hizkuntzak dira aldatzen ez diren bakarrak . Hortik aurrera, utz
diezaiokegu bere lana egiten hautespen naturalari, eta beharrezkoak ez diren aldaerak, berez
desagertuko dira38 .

Honelatan, bada, erabilpen-eremua landu beharra ontzat hartuz, "xede berezietarako

hizkuntzen" ezaugarriak zehaztera bideratuko dugu geure azterketa .

3.8.2. Zer hizkuntza-mota? Ba al dago hizkuntza teknikorik? "Hizkuntza
teknikoa" deritzon hori hizkuntza orokorraren partea al da?

Gai honi buruz iritzi desberdinak daude . Horregatik, beharbada, euskararen kasurako
aplikaziorik egiten hasi aurretik, gauzarik egokiena iritzi desberdin horiek aztertzea izan

daiteke, geure iritzia hobeto finkatzeko asmoz . Cabré irakasleak "lenguajes de

especialidad" izendapena aukeratuz, zenbait autoreren iritziak bildu ditu, kontzeptu
horren definizioari dagokionez erabateko adostasunik ez dagoela agertuz :

35 Ibidem, 8 . or .
36 Ibidem, 8 . or .
37 Ibidem, 9 . or. (Hala ere, hizkuntza-fenomenoak dira bete-betean) .
38 Zabala, I . (2000) : "Zientzia eta Teknikarako euskara", Argia, 1776, 36 . or. (2000-IX-24ko

zenbakia), LXIII. urtea, Donostia .
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1 .2 .1 .2 Algunas definiciones de los lenguajes de especialidad

Pour nous la langue de spécialité sera une sous-langue de la langue dite
naturelle, enrichie d'éléments brachygraphiques, à savoir, abréviatifs et
idéographiques, qui s'intègrent à elle en se conformant à ses servitudes
grammaticales .

KOCOUREK (1982)

La cuestión sobre qué se entiende por «lenguaje de especialidad» es todavía hoy bastante
polémica y difusa39 .

Hain justu, aurkezpen horren ostean iritzi desberdinen sailkapen moduko bat

aurkeztu du Cabré-k :

En efecto, un buen número de autores han efectuado aproximaciones a este concepto desde
perspectivas muy distintas . Beaugrande (1987) realiza una síntesis sobre algunas de las
posiciones más representativas que se han definido sobre el tema :

1 . Los lenguajes especializados son códigos de carácter lingüístico, diferenciados del
lenguaje general, que constan de reglas y unidades específicas .

Representan esta posición definiciones como la siguiente :

A complete set of linguistic phenomena occurring within a definite sphere of
communication and limites by specific subjects, intentions and conditions .

HOFFMAN (1979)

2 . Una posición muy distinta de la de Hoffman sostiene que cada lenguaje de especialidad
es una simple variante del lenguaje general . De este modo, el lenguaje de la física o el de la
informática estarían tan diferenciados entre sí como lo estarían del lenguaje de los
delincuentes o del de los vendedores ambulantes .

Radicalizando esta posición al máximo, llegaríamos a definir los lenguajes de especialidad
como simples variaciones léxicas del lenguaje general .

Il faut noter que les expressions «langue de spécialité» (langage spécialisé) et
«langue commune» ne recouvrent qu'un sous-ensemble de la langue, celui des
lexèmes.

RONDEAU (1983)

3 . Una tercera vía de definición de los lenguajes de especialidad, alternativa a las dos
anteriores, considera los lenguajes especializados como subconjntos -fundamentalmente
pragmáticos- del lenguaje entendido en sentido global.

Esta es la posición que defiende Varantola:

Special languages are semi-autonomous, complex semiotics systems based and
derived from general language ; their use presupposes special education and is

39 Cabré, M. T . (1993) : La terminología . Teoría, metodología, aplicaciones . Editorial
Antártida / Empúries, Barcelona, 132 . or .
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restricted to communication among specialists in the same or closely related
fields .

VARANTOLA (1986)40

Aipamenetan bestelako erreferentzia-piloa ere ageri da, baina ez gara horretan
luzatuko Cabré-ren liburuan aurki baitaitezke ; eta, gainera, guri ardura diguna, berak
sintesi modura ateratzen duen ondorioa baita . Hain zuzen, aurreko lerroetan azaldutako
aurkezpen eta sailkapenaren ondoren, elementu nahiko ikusi ditu, bere definizioa oinarri
finko samarren inguruan zehazteko :

Pero por encima de todas esas diferencias, el lenguaje común y los lenguajes especializados
comparten muchos elementos, como muy acertadamente señala Kocourek (1982), lo que
nos permite llegar a una definición consensuada de lenguaje de especialidad :

a) se trata de conjuntos «especializados», ya sea por la temática, la experiencia, el
ámbito de uso o los usuarios ;

b) se presentan como un conjunto con carácterísticas interrelacionadas, no como
fenómenos aislados ;

c) mantienen la función comunicativa como predominante, por encima de otras
funciones complementarias4l

Gure etxeko arazoetara itzuliz, "hizkuntza teknikoa" dei daitekeen hizkera-modurik
ote dagoen inguruko kezka berriz ere agertu da "euskara teknikoa" deritzon irakasgaian
ari diren irakasleen artean . Honela, adibidez, Zabala irakasleak 1996 . idatzitako
"Irakaskuntza-proiektua" izeneko txostenean "hizkuntza teknikoa" izendapena erabili
bazuen ere, hala nola ondoko kasuetan,

. . .hizkuntza teknikoa hizkuntzaren erabilera berezia da eta beraz, hizkuntza teknikoa sortzen
dutenak erabilera berezi horren beharra duten zientzilariak edo teknikariak dira zalantzarik
gabe .

( . . .)

42

Azkenik, aipatzekoak dira normalizazioari, laburtzapenei, sinboloei eta siglei eskainiriko
atalak, hizkuntza teknikoan berebiziko garrantzia baitute 43 .

Hala ere, gai horren inguruan idatzi dituen azken lanetan, "hizkuntza teknikoa"
izendapena erabili ordez, "hizkuntzaren zientziarako eta teknikarako erabilera"

izendapena erabili du . Hain zuzen, horixe da Zabalak idatzitako "Euskararen zientzia eta

40 Ibidem, 132-134 . orr .
41 Ibidem, 135 . or .
42 Zabala, I . (1996) :Irakaskuntza Proiektua. Euskara Teknikoa I, (argitaratu gabe) . 5 . or .
43 Ibidem, 252 . or .
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teknikarako erabileraren hizkuntz berezitasunak" 44 eta "Euskara batua eta euskara

tekniko-zientifikoa" 45 izeneko lanetan erabili duena. Aurrekoez gain, Altonagak
"hizkera teknikoa edota zientifikoa" izendapena darabil "Euskara gaurkotzeko bideak" 46

liburuan eginiko artikuluan, eta bide beretik Alberdik "hizkera tekniko-zientifikoa"
erabili du bere "Irakaskuntza-proiektua" 47 izeneko lanean. Bestalde, Odriozola
irakasleak ondokoa dio "Euskara eta nazioarteko arauak : erabilera orokorra, erabilera

berezituak eta erabilera gainberezituak" 48 izeneko lanaren laburpenean :

Euskararen erabilera orokorra eta erabilera berezituek funtsezko ezaugarri komun bat dute :
erabilera naturalak dira, hau da, gizakiaren ahalmen propioari zor zaion erabilera naturalaren
arauetan oinarriturik daude biak ere, eta neurri batean edo bestean nahiko oharkabe egiten
dira. Nazioarteko arauek erabilera berriak ekarri(ko) dizkiote euskarari . Nonbait
gainberezituak diren erabilera hauek askotan artifizialtzat hartu beharko ditugu, eta
gizakiaren hizkuntz ahalmenari baino zehazkiago, gizakiaren logika-ahalmenari zor zaizkio,
beti ere erabilera naturalen nolabaiteko euskarria edo abiapuntua behar dutelarik . Ez dira
izango, beraz, naturalak ez eta oharkabeko jarduerakoak, baina, hala ere, besteekin batera
aztertu eta arautu beharko dira, azken batean hiru erabilera motak neurri batean gainezarrita
daudelako eta gainera hirurek batera osatzen dutelako euskara . Arautze hori gauzatu baino
lehen, hizkuntzalaritzak deskribatu behar ditu hizkuntz gertaera horiek guztiak, tankera
horietako erabilera guztien aldeak agerian jartzeko .

Beraz, aipatutako irakasleen lanetatik ikusi dugunez, euskaraz izendapen desberdinak
erabili izan dira kontzeptu berbera bataiatzeko orduan : "hizkuntza teknikoa", "hizkera
tekniko edota zientifikoa", "hizkera tekniko-zientifikoa", "hizkuntzaren zientzia eta

teknikarako erabilera" eta "erabilera berezituak eta gainberezituak" . Edozein modutan,
arazo horren aipamena egin arren, ez gara eztabaida teoriko horretan sartuko, hori ez

baita tesi-lan honen helburua. Zernahi gisaz, aztertzen ari garen irakurbidearen arazorako
izendapenik egokiena zein den ez dakigun arren, hori ez da oztopo izango dena delako
hizkuntza-mota horrek bete behar dituen ezaugarriak zein diren zehazten hasteko .

3.8.3 . Erabili beharreko hizkuntza-mota

Honelatan, bada, izendapena finkatu ez arren, erabili beharreko hizkuntza-mota
horrek zenbait ezaugarri berezi ditu, bestelako lanetan definiturik daudenak .49 Lan

44 Zabala, I . (2000) "Euskararen zientzia eta teknikarako erabileraren hizkuntz
berezitasunak", Ekaia, 13, 105-129 .

45 Zabala, I., "Euskara batua eta euskara tekniko-zientifikoa" (Txillardegiren omenez
liburuan argitaratzeko) .

46 Odriozola, J . C. (zuzendari-koordinatzailea) (1987) : op .cit .
47 Alberdi, X . (1997) : Irakaskuntza-proiektua . Euskara Teknikoa I (argitaratu gabe) .
48 Odriozola, J . C ., "Euskara eta nazioarteko arauak : erabilera orokorra, erabilera

berezituak eta erabilera gainberezituak" (Euskara aldizkarian argitaratzeko) .
49 Honako hiru lan hauetan zehazki aztertu dira horrelako ezaugarriak: ALTONAGA, K .,

"Hizkera teknikoaren ezaugarriak", in Odriozola, J .C. (zuz-koor .) (1987) : Euskara
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horien azterketan sartu gabe, laburpen modura Altonagak eginiko ezaugarrien dekalogoa
ekarriko dugu hona. Beraren arabera honako hamar ezaugarri hauek ditu hizkera
zientifiko-teknikoak: « 1 . Hizkera zientifikoa zehatza da . 2 . Lexiko zientifikoa ugarituz
doa etengabe. 3 . Lexiko zientifikoa maileguz beterik dago . 4 . Lexiko zientifikoan kultur
hitzak oso ugari dira . 5 . Lexiko zientifikoan substantiboa da errege . 6 . Unitate lexikal
konplexuak ugariak dira . 7. Hizkera zientifikoa egitura gramatikalekiko selektiboa da . 8 .
Hizkera tekniko-zientifikoan klixe asko erabiltzen dira . 9 . Hizkera zientifikoan
komodinak garrantzi handikoak dira . 10 . Hizkera zientifikoan ez dago konnotaziorik .»
Altonagak banan-banan garatu ditu kontzeptu horiek, eta guk, horien azterketan sartu
gabe, ontzat hartuko ditugu, iruzkin berezirik egin gabe, ez baitoaz zuzenean guri ardura
digun puntura. Nolanahi den, zenbait ohar gehigarri egingo ditugu hizkuntzaren elementu
horiei buruz .

3.8.3.1 . Terminologiaren beharra

Aipatu berria dugun "Euskara batua eta euskara tekniko-zientifikoa" izeneko lanean
Zabalak emandako iritziaz baliatuko gara sarrera modura behar hori justifikatzeko .
Honelaxe dio :

Hizkuntzaren zientzia eta teknikarako erabilerek duten berezko eremuak, terminologia
berezituarena eta hizkuntza naturaletik kanpokoak diren ikur bidezko adierazpideak dira .

Alegia, bi atal nagusi bereizten ditu hizkera tekniko-zientifikoaren berezko eremuen
artean: "arloan arloko terminologia berezitua" eta "ikur bidezko adierazpideak" (guk
hemen "ikur eta zeinu bidezko adierazpenak" terminoaz agertu duguna) . Eta gure gai
espezifikoa bigarrena den arren, egokia da, gure ustez, lehenengoari buruzko zenbait
puntu argitzea, hizkera tekniko-zientifikoaren arazoa bere osotasunean ikusi ahal
izateko .

Beraz, terminologiari dagokionez, interesgarria deritzogu lexiko-sorkuntzari buruzko
datu batzuk aipatzeari, norainoko pisu edota garrantzia duen ulertzeko . UZEIren
hiztegigintzarako oinarrizko material modura prestaturiko materialetan, honako kezka
eta konstatazio hauek plazaratu zituen Zalbidek :

Kontzeptu, tresna, fenomeno, lanbide eta gertaera berriek, gehienetan, guraso eta gizarte
bidez iritsi zaigun sistema lexikalaren zaharberritzea eskatu ohi dute : hizkuntza guztietan,
denik uniformatu eta landuenean ere, bertako lexikoa etengabeko aldaketan ari da .

gaurkotzeko bideak, op . cit . ; Alberdi, X . (1997) : Irakaskuntza-proiektua . Euskara
Teknikoa I, p . cit . ; Zabala, I., "Euskararen zientzia eta teknikarako erabileraren
hizkuntz berezitasunak", op . cit .
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Euskararen kasua ez da beraz, alde horretatik, gauza berezia . Duen berezitasuna, aitzitik,
beste puntu honetan dago : zaharberritze hori oso sakona, zabala eta azeleratua gertatzen ari
dela .

Nekazaritza eta artesautza-giroan kokaturiko hizkuntza bat, bizimodu horretarako landua eta
trebatua egon arren, nekez egoki liteke gauetik goizera, oztoporik gabe, bizigiro hiritar,
industrializatu, eskolarizatu eta begibidezko informazioan oinharritutako honetara 50

Eta sarrera horren ostean, honelaxe justifikatu zuen euskaraz ere termino berrien
beharra, gurekin ukipenean dagoen hizkuntza baten kasuari buruzko datuak aipatuz :

Aurreramendu teknologikoak eta inoiz ez bezalako ezaguera-multzoaren lehertzapenak
eraginik, zientzi-tekniketako hiztegia etengabe ari da unitate lexikal berriak sortzen eta
promozionatzen . Bestetik, hainbat lanbide eta teknika zaharkiturik geratzen ari direnez,
ugariak dira orobat oraintxe bertan galtzen ari diren terminoak .

Sail honetako hiztegiak mugikortasun handia duela esan ohi da : hiztegi jeneraleko hitzak
baŕno askozaz ugalkor eta aldakorragoak dira, alegia, zientzi-tekniketakoak. Ondoko
zenbakiok aski adierazgarriak izan daitezke alde horretatik, arestian esandakoa baieztatzeko .

1960an, lau lexikologok Petit Larousseko bi edizio konparatu zituzten. Edizio
batetik bestera hamar urteko aldea zegoen, eta zaharretik berrira 3973 hitz berri
agertu ziren . 3973 hitz beni horietarik, gutxienez 2382 hitz (berrikuntza guztien
arteko 59,95% beraz) zientzi-tekniken sailekoak dira :

963 hitz, teknika-sail desberdinetakoak .
668, biologia eta medikuntz alorrekoak .
193, zoologia eta abere-psikologiaren sailekoak .
171, botanika eta landare-psikologiaren atalekoak .
141, fisika eta astronomiakoak .
136, geografia eta klimatologiakoak .
110, psikologi-psikiatrien multzokoak5 l

Pentsa dezagun, gainera, Zalbide-k bere testuan azpimarratzen duen bezala, ezen
Petit Larousse delakoak "dictionnaire d'usage"-tzat daukala bere burua .

Bide beretik, Algunos aspectos de la modernización del léxico en varias lenguas
izeneko doktorego-tesian52 , Sagarna doktoreak datu interesgarriak azaldu ditu, autore
desberdinak aipatuz . Bertan lexiko-sorkuntza oinarritzat jotzen du, bai gizarte
industrializatuari dagokion hizkuntza estandarraren gauzapen eta finkapenerako eta
baita -zer esanik ez- teknologia berrien mundurako egokitu beharra duen hizkuntza

50 Zalbide, M., "Lexiko-sorkuntza", UZEIren barne-lanak (argitaratu gabea) . 31 . or .
51 Ibidem, 32 . or . Letra etzanak eta azpimarratutako hitzak originalean dauden bezala

idatzi ditugu. Bestalde, datuen jatorria ere aipatzen da lan horretan; honako hau hain
zuzen: Gilbert, P., "Remarques sur la diffusion des mots scientifiques et techniques dans le
lexique commun", Langue Française aldizkaria, 17 . zenbakia.

52 Sagarna, A. (1988) : Algunos aspectos de la modernización del léxico en varias lenguas,
Doktorego-tesia, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Letras, Barcelona .
Atal honetan hartu ditugun erreferentziak beraren tesiaren 1 .7. atalean daude zabalago
azalduta ("1 .7 . la creación de léxico, caballo de batalla de la modernización del
lenguaje", 14-18 . orrialdeak bereziki) .
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tekniko-zientifikoaren zehaztapenerako ere . Guri azken arlo hau interesatzen zaigu

bereziki, horixe baitago lotuta adierazpen sinbolikoen erabili beharrarekin . Horra helduta,

Sagarnak azken bi mendeetan asmatu eta sortu diren objektu eta kontzeptu zenbatezinak
aipatzen ditu terminologiari buruzko zenbait aipamen eginez, zer-nolako garrantzia duen
eta zer-nolako termino-kopuru ikaragarri handiak agertzen diren erakusteko .

Terminologiaren eta lexiko-sorkuntzaren garrantzia adierazteko, egoki deritzogu
beraren iritzi batzuk hona ekartzeari, aldi berean berak egindako autoreen aipamenak ere

bilduz :

La creación de léxico es la piedra angular que permite la construcción de una variedad
estándar que cumpla todas las funciones que se le exigen a una lengua en una sociedad
industrializada. Así lo dice Karám (1973) :

"And modernization, by making available the lexicon and forms of discourse for
communicating about contemporary civilization, enables the supradialectal norm
to be used in all the functions that may be required of it . "

Valter Tauli (1973) ha destacado este aspecto :

"The need for Language Planning is not the same in all languages. The situation
is different in a language with a long literary tradition, complex morphology,
great dialectal differences and a great many competing forms in Standard
Language, wich did not become the vehicle of complex culture until the 19th or
20th century and is in urgent need of a mass fabrication of new words "53 .

Zer esanik ez, azken hitzak bereziki egokiak dira gure kasuan kontuan edukitzeko .

Dena den, horren ostean, Sagarnak lexikoaren premia masibo hori teknologia
modernoaren garapen ikaragarriarekin lotu zuen, azken bi mendeetan lehenago existitzen
ez ziren ezin konta ahala objektu eta kontzeptu sortu direla adieraziz . Hain zuen,

izendapen berrien kopurua izugarri handia zela esan ondoren, bere baieztapenak
indartzeko, zenbait autore aipatzen ditu, benetan argigarriak diren datuak ezagutaraziz,

hala nola Felber-ek emandakoak :

Until very recently linguistics concerned itself only with the free and undirected
development of common language . Linguistics could ignore standarization since the
common language vocabulary is not very comprehensive (about 600 .000 words in English)
compared with technical language . Shakespeare in his works used about 23.000 different
words. In technical languages, however, owing to the rapid progress in science and
technology leading to the creation of an abundance of concepts and terms (four million
concepts for electrical engineering alone), free development of terminology would give use
to intolerable confusion .

FELBER (1980)54

53 Sagarna, A . (1988) : op. cit ., 16. or .
54 Felber, H., "International Standardization of Terminology : Theoretical and

Methodogical Aspects", Intl . J. Soc . Lang., 23, 65-79 .
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Sagarnaren tesian argi geratzen da, lexiko-sorkuntzaren premia hizkuntza guztietan

dagoela, bereziki hizkuntza tekniko-zientifikoaren arloan .

En el lenguaje técnico esto conduce a una notable complicación en los mecanismos
lexicogenéticos, ya que el número de raíces disponibles en una lengua es muy pequeño en
comparación con el número de conceptos que hay que denominar . Las raíces se cuentan por
miles, mientras que los conceptos se cuentan por millones . Este problema resulta
especialmente grave en el lenguaje científico-técnico, en el que la relación entre conceptos
y términos dentro de un área de conocimiento debe ser biunívoca, evitándose, en la
medida de lo posible, las homonimias y las sinonimias 55

Puntu honetara iritsita, bi ohar egin nahi ditugu Sagarnaren testu honi dagokionez .

Batetik, hizkuntza tekniko-zientifikoaren arazoez ari dela azpimarratu nahi dugu
-horregatik letra lodiak-, arlo horretan problema espezifikoak daudela adieraziz,

irakurbideari dagokionez ez ezik, baita terminologiari dagokionez ere .

Espezifikotasunaren barnean, kasu honetan ere espreski azpimarratu da terminoen eta

kontzeptuen arteko biunibokotasuna, bestelako lanetan ere azpimarratua izan ohi den

ezaugarria berau56 . Segidan, Sagarnak munduko zenbait lurraldetan terminologia
sortzeko ahalegina aipatu du, mota desberdinetako datuak emanez . Horien artean,

gurekin izan dezaketen analogiagatik honako hauek aipatuko ditugu, adibide modura :

En varios países en los que la lengua todavía presenta dificultades para ser usada en la
comunicación escrita científica y técnica se están haciendo esfuerzos importantes para el
desarrollo de terminologías . De este modo, esperan hacer que su vida cultural se
independice de la lengua extranjera correspondiente . A título de ejemplo, se pueden citar
los frutos de esta tarea en Indonesia y en la India . Los datos referentes a la India los ha
ofrecido Das Gupta (1969) :

"The Indian Board of Scientific Terminology, constituted in 1950, was assigned
the task ofpreparing 350.000 new terms in Hindi, of wich, by 1963, 290 .000 were
already delivered. This regards only science, for other fields another committee
has the task to coin new terms . "

Los datos sobre Indonesia los ha citado Kabel (1969) :

"In Indonesia in 1952-1965, 328.000 new terms were created. "

Alisjahbana (1973) también ofrece datos dobre esta labor en Indonesia :

"After the Transfer of Sovereignty, the work was carried further by a larger
committee on terminology, which in 1952 became a part of the Linguistic and
Cultural Institute of the Faculty of Literature and Philosophy in the University of
Indonesia, under Dr. Pryana. About 250.000 words have been coined to date . It is
possible to say now that the basis of modern Indonesian terminology has been
laid. "57 .

55 Sagarna, A . (1988) : op. cit., 17 . or. (letra lodiak guk jarritakoak dira) .
56 Honetaz lehenago aipaturiko Altonaga, K., "Hizkuntza teknikoaren ezaugarriak" lana

kontsulta daiteke, in ODRIOZOLA, J. C . (zuz-koor .), Euskara gaurkotzeko bideak, op. cit .
57 Sagarna, A . (1988) :op . cit ., 17-18 . orr.
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Horren ondoren beste zenbait datu eman ditu, baina, guri atal honetan ardura digun

ikuspuntutik, esandakoa nahikoa delakoan gaude . Beraz, kanpoko herrialdeetako

problematikan egindako begirada bizkor hori alde batera utzita, geurera itzuliko gara .

Zer esanik ez, azken urteotan euskaraz ere ahalegin bereziak egin behar izan dira

terminologiaren arloan . Guztiok dakigunez, azken hogeita bost urteotan, lexiko-
sorkuntza eta terminologia direla eta, ekoizpen itzela izan da gure artean . Hiztegi orokor

asko izan dira argitaratuak, eta urte gutxiren buruan berrargitaratuak, hainbat hitz eta

terminoz osatuak. Badira, halaber, hiztegi entziklopedikoak, bertan terminologia-arloko

hainbat termino eta hitz sartu dituztenak . Horiez gain hiztegi tekniko ugari prestatu dira,

UZEIren eskutik batez ere 58 , Elhuyar taldeak azken boladan prestaturikoak ere bide

beretik doazelarik59 . Paperean inprimaturik dauden hiztegiez gain, gaur egun Euskalterm

izeneko terminologia-bankua60 ere badugu, horien guztien ekarpenak bilduma bakarrean

biltzen dituena. Beroni buruzko datuak 3 .3 . taulan jarri ditugu .

Datu horiek guztiek agerian uzten dute, euskararen modernotze-bidean ere hainbeste

ahaleginen ondoren aurrerapauso handiak egin direla . Zenbakiak aztertuz, argi dago ez

gaudela oraindik hizkuntza ofizialek61 lortu duten maila berean, baina, gure ustez, hori

ez da hain kezkatzekoa, benetan kontuan hartu beharrekoa prozesua bera baita ; eta

prozesuaren barruan, puntu jakin batzuk . Esate baterako, lehenik eta behin lexiko-

sorkuntzarako oinarriak finkatzea, zeren oinarriak ondo finkatuz gero, terminoa
gauzatzeko eta asmatzeko lan sortzailea normaltasunez gauza daitekeen kontua baita .

Eta gure ustez, oinarri horiek nahiko ondo finkatuta daude ; hemendik aurrera denbora

behar da, oinarri horien arabera praktikan ageri diren termino berriak sortuz joateko .

Bestetik, funtsezkoa da komunitate zientifiko euskaldunaren barruko harremanak ondo
bideratzea, normalkuntza-prozesu guztietan adostasuna lortzea behar-beharrezkoa baita

58 Gutxienez, aipamen berezia merezi dute honako arlo hauetan prestaturikoak: Fisika,
Kimika, Matematika, Teknologia Mekanikoa, Informatika, Eraikuntza, Hirigintza,
Biologia, Medikuntza, Hizkuntzalaritza, Psikologia, Filosofia, Politika, Erlijioa,
Ekonomia, Finantzak, Enpresa, Artea, Zuzenbidea, Administrazioa, Zirkulazioa,
Meteorologia, Musika, Kirolak, Futbola . . .

59 Elhuyar taldeak argitaraturiko Hiztegi Teknikoen artean honako hauek aipatu behar
ditugu: Ingurugiro Hiztegi Entziklopedikoa, Energiaren Hiztegi entziklopedikoa . Zer
esanik ez, horien gain oso kontuan hartzekoak dira, halaber, talde horrek prestaturiko
hiztegi orokorrak .

60 Espreski eskertu nahi dut UZEI elkarteko Miel Loinaz jauna, Euskalterm terminologia-
bankuari buruzko informazioa adeitasun osoz eskuratzeagatik . Terminologia-banku horri
buruzko informazioa ondoko webgune honetan lor daiteke : www.uzei .com

61 Egia esanda, euskara ofiziala da gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita
Nafarroako parte batean ere. Dena den, aspaldidanik ofizialak diren hizkuntzak
adierazi nahi izan ditugu hemen .
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III.3. taula

Euskalterm terminologia-bankuko datu orokorrak (2001-I-29)

Fitxa

	

Itzulpen- Kontsulta-

	

Kanpoko

SAILAK

	

tenninolo-

	

-ftxak

	

-fitxak

	

ekarpenak

	

GUZTIRA
Bikoak

Matematika eta Estatistika 4.091 120 38 4 4.253

Kimika eta Fisika 7.625 161 314 17 8.117

Biologia 12 .415 973 451 1 13.840

Geologia, Astronomia 2 .733 683 40 0 3.456

Medikuntza 6 .225 2.049 1 .346 54 9.674

Nekazaritza, Arrantza 4 .577 260 173 2 5.012

Informatika 2.653 10 117 4 2 .784

Garraioa, posta, telekomunikazioak 1 .880 552 117 239 2.788

Eraikuntza eta hirigintza 3 .443 958 342 85 4.828

Historia . Gai militarrak 288 928 567 0 1 .783

Industria 5.642 1 .543 436 20 7.641

Merkataritza. Lan-harremanak 7.803 5 .306 7.128 46 20.283

Administrazioa 1 .976 5 .881 299 2 .637 10.793

Zuzenbidea 5 .679 3 .128 1 .329 547 10.683

Ekonomia eta Enpresa 5 .677 5 .380 234 20 11 .311

Politika, Soziologia, Antropologia 3 .303 2.891 4 11 6.209

Geografia 325 413 1 744

Filosofia 4.750 2.257 1 0 7.008

Erlijioa 6.473 3.250 7 1 9.731

Psikologia, Pedagogia, Hezkuntza 4.444 2.244 578 4.680 11 .946

Hizkuntzalaritza, Literatura 5.013 919 50 4 5.986

Informazio-zientziak, Dokumentazioa 60 56 15 I 132

Arteak 4.567 3 .200 196 6 7.969

Kirola, jokoak, aisia 4 .605 1 .269 169 38 6.081

Izenak, tituluak 182 552 58 5393 6.185

Laburtzapenak

	

21

	

3 .805

	

5

	

3.831

GUZTIRA

	

106.450

	

48.788

	

14.019

	

13.811

	

183.068



FORMULAZIO MATEMATIKO-FISIKORAKO IRAKURBIDEAK

	

143

arauen onarpen orokorra bideratzeko . Bestetik, komunitate zientifikoak eskura izan
behar du informazio hori; gaur egun, zorionez, internet-en mundua garatuz doala, erraz
kontsultatzeko modukoak ditugu etengabe handituz eta haziz doazen datu-banku
terminologikoak . Izan ere, era horretan kontsideratu behar dugu 111 .3 . taula bera ere,
hots, egunetik egunera atzeraturik geratzen ari den informazio modura, gero eta termino
gehiago dituen kutxa ireki modura, zeinean, gure eguneroko lanean geure ekarpena egin
dezakegun, gu geu ere termino-sortzaile izan gaitezkeen aldetik, premiak horrela
behartuta .

Edozertara, aurreko kasuetan aipaturiko termino horien guztien artean, adierazpen
sinbolikoetan ageri diren ikur eta zeinuak ere izendatu behar izan ditugu, hala nola geure
lanean behin eta berriro aipatu ditugun hauek : ; : erro, cos: kosinu, E : batukari,

fl : biderkari, f : integral . . . Eta baita ez ikur ez zeinurik ez duten kontzeptuak
izendatzeko terminoak, eta eragiketak eta bestelakoak adierazteko termino-kopuru
erraldoia ere, hala nola, zatitzaile, berretura, eremu, erpin, eragiketa, diagonal . . . Horiek
guztiak lantzea, terminologiaren arloko gaia ote den, hori beste kontu bat ; nolanahi den,
sarri, zail egiten zaigu terminologiaren eta esamoldeen/irakurbideen arteko mugak
bereiztea, izan ere nahiko lausoak baitira .

Terminologiaren lanketarako kezka hori nahikoa sartu da gure artean ere, eta horren
froga 1997 . urteko azaroan UZEIk eta IVAP-HAEEek (Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundea) antolaturiko "Nazioarteko Terminologia Biltzarra" dugu 62 . Edozertara,
erreferentzia hori aipatuz eta orain arte emandako datuak kontuan izanik, alde batera
utziko dugu oraingoz terminologiaren gai hau, batez ere esamoldeak eta irakurbideak
adierazteko landu beharreko berbaldi-mota bereziaz zuzenean arduratzeko .

3.8.3.2. Berbaldi-mota bereziaren beharra

Aurreko azpiatalean esandakoaren arabera, terminologiaren lanketa guztiz
beharrezkoa bada ere, terminologia soilak ez digu gure artean darabilgun arazo
honetarako irtenbiderik emango . Terminologiaz gain, nola edo halako berbaldi-mota
berezia beharko dugu adierazpen sinbolikoak ahoz adierazteko .

Hain zuzen ere, zientziaren eta teknologiaren arloan gabiltzanean, irakaskuntzan
dihardugula bereziki, bi motatako lanak egin beharko ditugu ikur eta zeinu bidezko

62 Kongresu honetako aktak izenburu honen pean argitaratu ziren : Nazioarteko
Terminologia Biltzarra, UZEI, IVAP-HAEE, Donostia, 1997 .
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adierazpenak agertzean : adierazpen sinboliko horiei buruzko "azalpenak eman" behar
izaten ditugu, eta azalduta eta ulertuta dauden adierazpenak "irakurri" egin behar izaten
ditugu, hizkuntza arruntean idatzita dauden testuen barruan . Azter ditzagun bi alderdi
horiek zehazkiago, zein bere aldetik .

Batetik, adierazpen sinbolikoa lehen aldiz plazaratzen denean edota ikasleei gai hori
lehen aldiz agertzen diegunean bereziki, "azaldu" egin beharko diegu adierazpena bera ;
eta horretarako, lehenik guk adierazpena interpretatu, eta ondoren ikasleei adierazpen
hori nola interpretatu behar duten irakatsi beharko diegu . Zer esanik ez, azalpena
emateko, hizkuntza "naturala" erabili beharko dugu, hots, hizkuntzen erabilera
orokorrean arituko gara ; esan nahi baita, hitzez azaldu beharko baitiegu adierazpenaren
esanahia, beste edozein kontzeptu azaltzeko erabiltzen dugun modu berean ; eta azalpen
horretan euskara orokorreko egiturez baliatuko gara, modu "naturalean" baliatu ere .

Baina bestetik, formula edo adierazpen sinbolikoa bera testu barruan irakurtzean
-alegia, aldez aurretik adierazpenaren esanahia ulertzen dugula jorik, azaldu beharrik ez
dugunean, eta aipatu besterik egin behar ez dugunean-, orduan beste era batera jokatu

ohi da hizkuntza guztietan, adierazpen sinbolikoaren irakurbiderako modu "artifiziala"
erabiliz, nola edo halako joskera "unibertsala" baliatuz, eta, zientzia-arloa landu duten
hizkuntza guztietan, idazkerako hurrenkera arautua kontuan hartuz eta irakurbidea
antzeko hurrenkeran bideratuz . Horretarako, berbeta-mota espezifikoa landu beharko
dugu, zientzia-arlo horretan ikasiak ez direnentzat "artifiziala" suerta daitekeena, baina
zientzia horren arloan trebaturik daudenen eremuan guztiz egunerokoa dena, eta, beraz,
giro horretan "naturala" gertatuko dena .

Labur esanda, bi motatako esamoldeak erabili beharko ditugu geure diskurtsoan testu
idatzietan adierazpen sinbolikoak agertzean : "azalpenerako esamoldeak" eta "irakurbide
tekniko zehatzerako esamoldeak" . "Azalpenerako esamoldeak" erabilera orokorreko
hizkuntza arrunt estandarretik oso hurbilekoak izango dira, erabat normalak kasu
askotan, hots, "naturalak" ; baina "irakurbide tekniko zehatzerako esamoldeak" arraro
samar gerta daitezke batzuetan -zientzia-arlokoak ez direnentzat bereziki-, hots,
"artifizialak" .

Adibide pare batez saiatuko gara aurreko kontzeptuak azaltzen, horrela eginik hobeto
ulertuko direlakoan. Demagun, kasurako, Mekanikaren arloan oinarri-oinarrizkoa den
Newton-en bigarren legea aztertzen ari garela, eta lege horren adierazpen sinbolikoa era
honetan idatzita agertu zaigula :

F=má
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Zer esanik ez, adierazpen hori lehen aldiz ikusi duten ikasleekin lan egiten ari bagara,
"azaldu" egin beharko diegu beraren esanahia, eta horretarako, gutxienez, adierazpen
horrekin "indarra masaren eta azelerazioaren arteko biderkadura" gisa adierazi nahi
dela esan beharko dugu, azpimarratuz ezen "indarra F sinboloaz" adierazten dugula eta
"indarra deritzon magnitudea bektorea" dela, eta horregatik gainean gezitxo bat jarri
diogula, F eran idatziz hain zuzen 63 . Bestalde, "masa magnitude eskalarra" dela
gaineratuko dugu, eta horrexegatik ez diogula gezitxorik jarri . Eta, azkenik, azelerazioari
dagokionez, magnitude hori ere "bektorea" dela azpimarratu beharko dugu . Ikus
daitekeenez, terminoen erabilera gorabehera, aurreko diskurtsoan erabili dugun berbeta-
mota guztiz normala izan da, erabilera orokorreko euskara arrunteko esamoldeak eta
joskera arrunta erabiliz, "natural" beraz. Dena den, adierazpenaren esanahia ondo
ulertzen duten ikasleen aurrean arbelean adierazpen hori idazten gabiltzanean, edo
irakurtzen ari garen testu batean adierazpen hori agertzen zaigunean, ziurrenik ere "efe
berdin eme a" esango dugu, edo, bektoreen izaera azpimarratu nahi izanez gero, "efe
bektorea berdin eme bider a bektorea" dela esango dugu, gehienez ere . Naturaltasunari
dagokionez, gauzak erabat aldatu dira oraingoan, eta euskara arrunta darabilenak eta
zientziari buruz ezer gutxi dakienak, esaldi hori zer demontre ote den esango digu,
arrazoi osoz, erabat "artifizial" iritziko baitio .

Ideia hori pixka bat gehiago azpimarratzeko, beste adibide baten kasua aipatuko dugu,
labur. Demagun oraingoan

dŕv =-
dt

adierazpen sinbolikoa dugula. Azalpena emateko "abiadura posizio-bektorearen
denborarekiko deribatua da" esamoldea erabiliko dugun bitartean, adierazpen hori testu
baten barnean integraturik datorrela, lasai asko erabiliko dugu "uve bektorea berdin
deribatu erre bektorea denborarekiko / denborari buruz" esamoldea. Kontua da, beraz,
noiz zein esamolde erabil dezakegun argitzea, eta kasu bakoitzean esamoldea eratzeko
araua edo joskera egokia zein den .

63 Egia esanda, gezitxoaren kontua oso egokia da arbelean edo paperean eskuz idazten ari
garenean, magnitudearen bektoretasuna argi eta garbi adierazteko . Inprimategian
eginiko testuetan, tipografiari dagokionez, letra zuzen-lodiz idatzi ohi dira sinboloak
bektoreak direla adierazteko; horrela, aurreko adierazpena F = m a eran agertuko zaigu
normalean . Konputagailuz idatziriko testuetan ez dugu inolako arazorik horrela egiteko,
eta, oro har, horixe da inposatzen ari den idazkera . Baina puntu hori alde batera utziko
dugu hemen, aztertzen ari garen arazoaz bestelakoa baita .
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Zernahi gisaz, berdin antzera gertatzen da zientziaren arloa landu duten hizkuntza
gehienetan, nahiz eta horretan gure inguruko hizkuntzek abantaila duten, gurekin
konparatuz gero . Izan ere, gure inguru-ingurukoak soilik aipatzearren -gaztelania,
frantsesa, ingelesa	adierazpen sinbolikoak asmatu dituzten zientzialari asko
hizkuntza horietako hiztunak izatean, adierazpenen idazkera bera asmatzean, beren
hizkuntzako hurrenkera naturala erabili zuten, kasu askotan behintzat 64. Horregatik,
adierazpen sinbolikoan dauden sinboloak ahoskatzean, hurrenkera natural samarra
erabiltzen dute, oro har, hitzen -eta aldi berean, ikurren- ezkerretik eskuinerako
ordena errespetatuz . Horrexegatik ez zaie hain urrunekoa egiten irakurbidean darabilten
hizkuntza "artifiziala", hain artifiziala ez delako, preseski. Euskaraz ari garenean, ordea,
sinboloen ezkerretik eskuinerako hurrenkerarako ezarritako arauetan dagoen estilo
artifizialaz gain, euskararen beraren barne-joskerazko eskuinetik ezkerrerako
hurrenkeraren presio naturalaren pean jokatu behar dugu, eta horregatik urruntxoago
geratzen zaigu hizkuntza "artifizial" hori ; artifizialago, alegia .

Esandakoa gure aurreko autore askoren kezka izan da, bai euskararen arloari
dagokionez, bai kanpoko hizkuntzei dagokienez ere . Horrela, adibidez, euskara tekniko-
zientifikoaren arloan hainbeste lan argitaratu dituen Zabala irakasleak honako iruzkin
hauek egin ditu gai honi buruz bere irakaskuntza-proiektuan ideia horiek aztertzean :

Hizkuntza naturaletik un -un samar dauden formulak irakurtzeko eta hizkuntza naturalaz
gauzaturiko testuen barruan txertatzeko arazoa ere izango dute, askotan hizkuntza ez-natural
horrek eta hizkuntza naturalak aurkakoak diren (joskera-)arauak baitituzte 65 .

Kontura gaitezen Zabalak ez diola "artifizial" deitu delako hizkera-molde horri, eta
horren ordez "ez-natural" terminoa hobesten duela . Dena dela, argi dago kezka berezia
duela berbeta-molde horri buruz, hari berari tiraka beste ideia hauek ere azaldu baititu
irakasle berak :

Bestetik, hizkuntza komunak ez bezala, hizkuntza tekniko-zientifikoak erruz erabiltzen ditu
ikurrak, siglak eta akronimoak bezalako laburtzapenak, eta ikurrez osaturiko segidak,
hizkuntza naturaletik urrun daudenak 66 .

Izan ere, izendapena izendapen, kontua hizkuntza naturaletiko urrunketan datza .
Bide horretatik, Zabalak hainbat hausnarketa egin ditu gai honen inguruan, eta bere

64 Egia esanda, ñabardura bat egin behar da baieztapen honi dagokionez, zeren askotan
adierazpenen idazkera asmatzean logikan oinarrituriko pausoak transkibatzen dira .

65 Zabala, I . (1996) : Irakaskuntza Proiektua . Euskara Teknikoa I, op .cit ., 7 . or .
66 Zabala, I., "Euskara batua eta euskara tekniko-zientifikoa", op . cit ., (argitaratzeko) .

Letra lodiak gureak dira .
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lanetan behin eta berriro aztertzen duen gaia dela esan dezakegu, hurrengo aipamenean
ikus daitekeenez :

( . . .) askotan ikurrak elkarren artean konbinatzen ditugu hizkuntza naturaletik kanpoko
`sintaxi' arauak erabiliz. Ikur-segida hizkuntza naturala erabiliz irakurtzen dugunean, gerta
dakiguke moldapen bat egitea edo ez egitea .

LABURDURA EUSKARA

	

GAZTELANIA

1 cm

	

zentimetro bat

	

un centímetro

j(x)

	

efe ixa

	

efe equis
*ixaren efea

Jakina, lehen ikusi duguna bezalako segida luzeak ditugunean, segidaren transliterazio
moduko bat den irakurketa lineala egin behar dugu nahitaez . Azken batean Matematikaren
"sintaxia" erabiliz sorturiko esaldi bat da ondoko segida :

X'

df ~ dx
-

rr2

af

d2y
	 d1 x, d' da

	

x, dy dxda

`Integral, ixa azpi batetik ixa azpi bira, (deribatu) partzial f y lehenekiko, (deribatu)
partzial y lehen, alfarekiko, diferentzial ixa, berdin, integral ixa azpi batetik ixa azp i
bira, partzialf y-rekiko, partzial bigarren y, ixarekiko eta alfarekiko, diferentzial ixa' 67 .

Nolanahi dela, Euskara Teknikoaren arloan lanean diharduten irakasle eta ikertzaileen
kezka dugu hau, behin eta berriro plazaratzen dena . Ildo berari jarraiki, zenbait ikertzaile
kontzeptu berri batez baliatzen dira hizkuntza tekniko-zientifikoan erabili ohi diren
nazioarteko arauen inguruan sorturiko esamoldeen problematika izendatzeko : kanpo-
joskera . Hain zuzen ere, gai hori sakonki landu du Odriozolak 68 . Emandako
erreferentzia-lan horretan jorratutako zenbait arazo eta bertan azaldutako zenbait
irizpide hemen aipatzea egoki delakoan, horien haritik abiatuko gara .

Sinbologiaren eremuan gabiltzala, bistakoa da ezen nazioarteko arauek izen arautuak
ezarri dituztela sinbolo askorentzat, eta halaber sinboloak erabiltzeko joskerak arautu
dituztela, sinbolo horien arteko eragiketak edota bestelako harremanak adierazteko .
Beraz, guri arau horiek onartu eta ahal denik eta ondoen egokitzea dagokigu . Labur
esanda, ezin diogu ezetzik esan aurrean nazioartetik ipini zaigun erronkari, nahiz eta
horretarako geuk ere nola edo halako metalengoaia erabili beharko dugun, hori bai, geure
hizkuntzaren ezaugarrietara ahalik eta ondoen egokitutakoa, eta horretarako geure bide

67 Zabala, I ., "Euskararen zientzia eta teknikarako erabileraren hizkuntz berezitasunak",
op . cit . (argitaratu gabe) .

68 Odriozola, J. C ., "Euskara eta nazioarteko arauak : erabilera orokorra, erabilera
berezituak eta erabilera gainberezituak" (Euskara aldizkarian argitaratzeko) .
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propioa eginez, nolabait esateko. Puntu horretan honelaxe mintzo zaigu Odriozola

aipaturiko lanean :

Ikus bedi bertan erabilera berezitu batek alde orokorretik, erdibideko aldetik, alde
berezitutik eta alde gainberezitu batetik hartzen dituela baliabideak . Alde gainberezitu
hori nazioarteko arauek hizkuntzaren legeetatik kanpo ezarritakoa bera dela onartuko
dugu gure Ian honen helburuak erosoago beteteko . Berez, nazioarteko arauek gehienetan
izango dute lege naturaletatik kanpoko alde hori, eta alderantziz, lege naturaletatik kanpo
dagoen guztia nazioarteko arauek sortua izango da, eta , beraz, alde gainberezitu bati
egokituko zaio69

Nolanahi den, euskararen moldaketa egin ohi dugun arren -hortik erabilera berezitu
eta gainberezituak- ez dugu ahantzi behar hizkuntza guztietan onartu ohi dugula

nazioarteko arauetan "inposatzen" zaiguna, nahiz eta hitz hori biguntze aldera,

inposizio hori adostua dela esan dezakegun ; behartuta gaude adostera, nolabait esateko,
nazioarte arauetatik datozkigun onurak gureganatzeko . Odriozola bera ere kontziente da
gauzak horrela direla, eta hitzen indar konnotatiboa bigundu nahian edo, nazioarteko
arauek gure jokamoldea "baldintzatu" egiten dutela dio . Hornelaxe dio aipatutako lanaren

sarreran :

Aurrean ikusitakoaren arabera, erraz ikus daiteke nazioarteko arauek osaturiko sistema
bakoitzak hizkuntzari dagozkion hainbat mailatako gogoetak egiteko aukera emango digula .
Hala ere, bi sail nagusi daramatzan antolakuntza emango diogu lanari . Batetik
nomenklatura esaten zaien sistemak izango ditugu hizpide, eta nazioarteko arauek
baldintzaturiko hiztegigintza aztertu beharko dugu . Bestetik, hizkuntza artifizial delako
izenaren pean aipatu ohi diren sistemak izango ditugu aztergai, eta nazioarteko arauek
baldintzaturiko joskera ikusiko dugu azken batean 70 .

Ados gaude iritzi horrekin, eta euskararen kasuan ere "nazioarteko arauek
baldintzaturiko hiztegigintza eta joskera" sortzeko ahaleginean dihardugu . Alde
horretatik, Odriozolaren azalpena guk lehenago emaniko azalpenen bidetik gauzatzen da
nagusiki, nahiz eta berak sistematikoki egiten duen sortzen diren problemen aurkezpena,
aldi berean bakoitzari buruzko hizkuntzalaritzako hausnarketak eginez, bai
baldintzaturiko hiztegiari dagokionez, eta bai baldintzaturiko joskerari dagokionez ere .
Hain zuzen baldintza horietan ari gara ikur eta zeinu bidezko adierazpenak aztertzen,
bai hiztegiaren aldetik eta bai joskera edo berbaldi-molde bereziaren aldetik ere . Beti ere,
euskaraz beste erabilera zuzen guztiak bezain zilegi izango den erabilera berezitua -eta
adostua- lortzea helburua izanik . Azken hitzak azpimarratu nahi dugu, esku artean
dugun tesiaren leit motiv modura helburu hori hartu baitugu .

69 Odriozola, J. C ., ibidem . (letra lodiak testuan datozen era berean jarri ditugu) .
70 Odriozola, J. C ., ibidem . (letra lodiak testuan datozen era berean jarri ditugu) .
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Bere lanean argi uzten du Odriozolak Matematika eta Fisikan erabili ohi diren ikur eta
zeinuak erabilera orokorreko hizkuntza mintzatu eta idatzian erabiltzen diren
osagaietatik kanpokoak direla . Kontua da, ordea, arlo horietan euskaraz ere jardun nahi
badugu, ikur eta zeinuek sorturikoei irtenbidea eman beharko diegula, eta nola edo hala
guk ere horien inguruko esamoldeak eta irakurbidea arautu egin beharko ditugula .

Asmo horrekin, Odriozolak sailkatu egin ditu arazoak, irakurbidean ageri diren
problemen irtenbidea zein izan daitekeen iradokiz. Horri dagokionez, bereziki
interesgarria da "Nazioarteko laburtzapenak joskera-sortzaile gisa" izeneko atala,
zeinean, ikur eta zeinu kontzeptuak definitzeaz gain, eragiketa-zeinuei buruzko
azterketa baliagarria dakarren. Horrela "eragiketa-zeinuak" aztertu ditu lehenik
Matematikako oinarrizko eragiketak -batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa eta
berreketa- euskaraz egitean ageri diren arazoak azalduz . Eta, hori planteatu bezain
laster, esamoldeen "hurrenkera", "linealtasuna" eta "artizialtasuna" ditu behin eta berriro
aipagai eta aztergai :

a) Matematika eta Fisikako eragiketa-zeinuak
Hurrenkerari begira Matematikako eta Fisikako adierazpideen kasurako behintzat,

onarturik dago nola edo halako adierazpide artifizial hauen irakurketan linealtasuna
mantendu (70) eta ohiko euskara (7la) ez bezalako zerbait egin behar dela .

(70)

	

4 - 2 = 2

	

lau ken bi berdin bi
(71) a lau eguni bi egun kentzen badizkiozu bi egun geldituko zaizkizu

(lau eguneko oporrei bi eguneko bidaia kentzen badiozu, bi egun bakarrik
geldituko zaizkizu)

b (ahozko mailan behintzat)
lau eguni bi egun kentzen badizkiozu, geldituko zaizkizu bi egun 71

Dena den, aurreko gaiari loturik eta eragiketa-zeinuekin eratzen diren esamoldeen
artifizialtasunari dagokionez, iritzi zabaleko agertzen da hurrenkeraren kontuan hizkera
naturala eta artifiziala bereiztean :

Hori dela eta, bereizkuntza garrantzitsua egin behar da hemen izen-sintagmaren barruko
hurrenkera eta perpaus mailako hurrenkeraren artean : berez, Euskaltzaindiak (1993)
deskribatutakotik abiatu eta Osa (1990) bezalako egileek garatutakoaren arabera, joskera
naturaleko euskal izen-sintagmaren hurrenkera eta perpausarena ez dira zurruntasun maila
berekoak. (71a)koa ohikoa da maila idatzian, baina ez da hurrenkera bakarra ahozko mailan .
Matematikako batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa eta erroen adierazpideak irakurtzerakoan
erdialdean ageri diren = edo = bezalako zeinuek hartzen duten kokagunea
euskararen erabilera naturaleko ahozko mailan aditzari ematen zaion kokagune
bera da (71b), eta, hortaz, ezin esan daiteke nolabaiteko perpaus mailan gauzatzen den
hurrenkera hori euskararen erabilera naturalarekiko apurketa denik72 .

71 Odriozola, J . C., ibidem .
72 Odriozola, J. C ., ibidem .
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Labur esanda, hitz-hurrenkeren inguruko problematika aztertzean, Odriozolak argi
bereizten du hizkuntza idatziari dagokion joskera estandarraren eta ahozko mailan erabil
daitekeena, azken hau ere naturaltzat hartuz . Egoki dator iritzi hori harira ; hain zuzen

ere, erabilera adostuez eratutako joskera teknikoaren artean mota horretako hurrenkerak
proposatu eta adostu baitira euskararen erabiltzaileen artean, eta aurrera eginez, erabilera
adostu horiek ere erreibindikatzen ditugu euskaratzat -euskara naturaltzat, alegia-,
beste edozein hizkuntzatan sorturiko erabilera adostuekin gertatzen den bezala .

Hizkuntza komunean ere nola edo halako erabilera duten zeinu hauek osatzen dituzten
formulak direla eta, Ensunzak (1987b) mantendu beharreko linealtasuna nabarmendu du .
Idazle honek garbi utzi du ezinbestean euskararen berezko hitz-hurrenkera aldatu egin behar
dela. Gure lan honetan gaineratu behar dugu aldaketa horren ondorioa ere euskaratzat
hartu behar dugula, erabilera adostu gisa . Beraz, ez da gure ustez mota horretako
irakurketak trakets direlako etiketa jarri behar . Beste hizkuntzetan eman izan diren
konponketak ere, ez doaz beti jatorrizko hurrenkerei loturik, nahiz eta, sistema hau
egituraren burua eskuinaldean duten hizkuntzetarako pentsatua delarik, gaztelaniak edo
frantsesak euskararen aurreko abantaila nabaria izan 73.

Edonola ere, ondo konturatuta dago Odriozola euskararen kasuan artifizialtasun-
kutsu hori areagoturik azaltzen dela, joskera arruntaren noranzkoaren ondorioz hain
zuzen, hots, egituraren burua eskuinaldean izan ordez ezkerraldean izatearen ondorioz .

Horrela, berak azpimarratzen duenez, euskaraz "hizkuntza arruntarekiko hurbilketa-
maila" gure inguruko hizkuntzetan baino txikiagoa gerta daiteke gure kasuan (edo

urrunketa-maila handiagoa) ; baina hori ez da funtsezkoa, nolabaiteko urrunketa gertatzen

baita beste hizkuntza guztietan ere . Honelaxe mintzo zaigu, puntu hori berariaz

aztertzeko jarri duen oin-oharrean :

Ikus bedi adibide bakar baten inguruan euskara, gaztelania eta frantsesaren baliabide
naturalarekiko gertatzen diren hurbiltze-urruntzeak.
(i)

	

a bi gehi bi berdin lau
b dos más dos igual a cuatro
b' * dos más dos igual cuatro
c deux plus deux font quatre

(ii)

	

a #bik eta bik egiten dituzte lau
b dos y dos hacen cuatro
c deux et deux font quatre

Alde batetik frantsesa, 0 zeinurako benetako aditza hautatu duelarik, hurbilago bide dago
erabilera natural batetik . izan ere, gaztelaniak ez ohi du aditza egiten (jib) eta euskararen
baitan oso bazterreko irakurketa izango litzateke aditzarena (iia) . Ikus bedi, ordea, erabilera
naturaletik urrun ikusi dugun gaztelaniaren igual izenondo horretan badagoela
naturalagotzat jo behar den zerbait : erabilera naturalean izenondoa osagarri gisa hartzen duen
a preposizioa . Ez da, ordea, euskaraz pareko genitiborik egin 74 .

73 Odriozola, J . C ., ibidem (letra lodiak gureak dira) .
74 Odriozola, J . C ., ibidem (letra lodiak eta etzanak testuan datozen era berean jarri

ditugu) .
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Ondoren "bestelako eragiketak" izeneko sailean, bestelako eragiketak aipatu ditu
-deribatuak, integralak, erroak, logaritmoak, esponentzialak, funtzioak,	horietan

"eragiketaren ikurra + aldagaiaren ikurra" motako segidak agertzen direlarik . Horren

ondorioz, bien arteko lotura preposizio edo postposizio bidez gauzatzen da, hizkuntza
bakoitzaren senaren arabera. Odriozolak nabarmentzen duenez, horretan gure inguruan
dauden hizkuntzek nolabaiteko abantaila dute, hizkuntza horietako hitz-hurrenkera
arrunta eta adierazpen sinbolikoak eratzeko adostutako nazioarteko arauak bat baitatoz .

Maila j akin bateko eragiketek (deribatuek, integralak, erroak . . .) izen-sintagma baten barruan
islatzeko beharra azaldu dute, izan ere, ikurra + zeinua + ikurra bezalako segidak itxuratzen
dira, eta, hortaz, zeinuaren irakurketak ikurraren irakurketarekin batera kokatea zilegiztatzen
duen preposizio edo postposizio bat behar duela esaten bide du edonolako hizkuntzaren
senak. Gure aldameneko hizkuntzen izen-sintagma arruntaren hitz-hurrenkera eta nazioarteko
araua bat datoz; horrekin batera preposizioek duten izen aurreko kokalekuak gauzak errazten
ditu, eta, beraz, benetako izen-sintagma arruntak eratzen dira .

(72)

	

integral de x
intégrale de x75

Zer gertatzen da, ordea euskararen kasuan? Modu desberdinetan joka dezakegu,
euskal izen-sintagmari dagokionez era zurrun edo malgua aukertuz . Hona hemen

Odriozolaren iritzia :

Perpausak baino askoz ere hurrenkera zurrunagoa duen euskal izen-sintagma eratu nahi
izanez gero, nazioarteko adierazpidearen alderantzizko hurrenkera egin behar izateaz gain,
korapilatsu samarra izan daitekeen ikurraren irakuketari postposizio atzizkia erantsi beharko
litzaioke, aldameneko hizkuntzen preposizioen ordez. Adierazpidea handiagoa den neurrian
(73b), irakurketa naturala gero eta bideragaitzagoa da, eta une batetik aurrera erabat
oztopatuko litzateke bat-bateko irakurketa . Ikusi bestalde (74) adierazpideari dagokion
aukera:

(73) a J x [dx]

	

ixaren integrala [diferentzial ixa aipatu gabe]

b f (x2 +2x) [dx]

	

# ixa ber bi gehi bi ixa-ren integrala [diferentzial ixa aipatu

gabe]
(74) a integral ixaren

b integral ixa ber bi gehi bi ixa-ren 76

Bistakoa da azken hori ez dela bide egokia, egileak berak jarraian agertzen duenez. Eta

izen-sintagmaren erabilera naturalarekiko apurketa ezarri arren erabilera adostu bat

eskatzen du, nazioarteko arauek baldintzurik .

Ez dirudi, ordea, euskal postposizioak jaso eta hurrenkera apurtzea oso zentzuzkoa denik,
eta beste hizkuntza batzuetan izen-sintagmaren egiturarekiko begirune handi samarra
erakutsi bada ere, erabat kanpo joan gara mota honetako adierazpideen euskararen bidezko
irakurketetan (75) .

75 Odriozola, J. C., ibidem .
76 Odriozola, J. C ., ibidem .
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(75) a integral ixa [diferentzial ixa aipatu gabe]
b integral ixa ber bi gehi bi ixa [diferentzial ixa aipatu gabe]

Izen-sintagmaren mailan, beraz, benetako apurketa ezarri da erabilera
naturalarekiko . Hala eta guztiz, berriz esan behar dugu beste erabilera zuzen guztiak
bezain zilegi izango den erabilera adostu bat lortuko dugula hemen ere, nazioarteko arauek
eskatuta .77 .

Kontua da, irtenbide erosoa adostu behar dugula guk ere . Eta praktikan horrela egin
izan dugu azken hogei urteotan euskara adierazpen fisiko-matematikoen arloan lanean
dihardugunok, azkenean guztiok esamolde zehatzak adostuz eta onartuz eta guztiok era
berean erabiltzeko ohiturak sortuz .

Azken batean berezko joskeratik kanpo gaudelarik, atzizkiaren agerpenak ez luke inola ere
konponduko ez-ohikoa den hurrenkeraren kontua . Beraz, beste hizkuntza batean izen-
sintagmaren egiturarekiko begirune handi samarra erakutsi bada ere, erabat kanpo joan gara
mota honetako adierazpideen euskararen bidezko irakurketetan, eta lan honetan
askotan ikusi izan dugun bezala, erabilera adostu bat lortu dugu .

(80)

	

integral ixa
integral ixa ber bi gehi bi ixa

Ikus bedi hortaz hizkuntza bakoitzak bere euskarria emateko unean zenbait gauza ezar
ditzakeela edo, alderantziz, baldintzapen zurrunak ezarri behar baldin badira zenbaitetan
hizkuntza horren ohiko bideetatik erabat urrun joan gaitezkeela 78.

Esandakoari nahikoa ez iritzirik, Odriozolak aurrera eraman du bere azterketa,
"unitate konplexuetarako biderkadura eta zatidura-zeinuak" izenekoen bidezko
adierazpen sinbolikoetan sortzen diren arazoak zerrendatuz . Halaber, horiekin
erlazionaturik parentesien inguruko problematika ere oso kontuan hartzekoa dela
azpimarratu du, eta baita juntura-lana gauzatzen duten ikurren kasuan ageri den
problematika ere . Izan ere, zeinu askok ikurren arteko juntura-lana betetzen dute, eta
gehienetan lan hori ez da sartzen ohiko euskal joskeraren barnean ; hain zuzen Odriozola
euskararen erabilera gainberezituaz mintzo da kasu horretan .

Dena den, ez dugu gehiago luzatuko nazioarteko arauek euskararen erabilera
berezituan duten eraginari buruzko azterketen aipamena . Azken ohar bat soilik . Gure
arteko ikertzaileen iritziak aztertu ondoren, beti ere kanpo joskera horren eragina
aztertzen ari garelarik, eta irtenbide modura joskera edo erabilera adostua proposatzen
dugularik, ez dugu zertan uste izan, arazo hori gurea baino ez denik . Gure inguruko
hizkuntzetan ere nabarmen ageri da konponbide adosturako premia hori, eta oker
ibiltzeko arrisku handirik gabe, hizkuntza guztietan nolabait lege naturaletatik kanpo

77 Odriozola, J . C ., ibidem . (letra lodiak testuan datozen era berean jarri ditugu) .
78 Odriozola, J. C ., ibidem (azpimarrak gureak dira) .
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jardun beharra nabari dela esan dezakegu . Horrela, adibidez, behin baino gehiago

erreferentziatzat hartu dugun Defourneaux autoreak zenbait alditan aipatzen du

kontzeptu hori adierazpen sinbolikoen irakurbidea adieraztean, ondoko iruzkin hau

gaineratuz : "inusitée en langage courant" .79 Badirudi, beraz, guztiz naturala ez den
berbaldi-motaren bat darabiltela guztiek. Baina aldi berean esan behar dugu, ezen

artifizialki sortu den berbaldi-mota hori guztiz arauturik eta onarturik egon ohi dela

hizkuntza bakoitzeko hiztun zientzialarien artean, erabat adosturik alegia .

Gure ustez behar-beharrezkoa den berbaldi-mota hori bete-betean koka daiteke
Cabré-k "lenguajes artificiales" deritzen horien artean . Hain zuzen, autore honek
ezaugarri hauek dituzten lengoaia bereziak definitu baititu :

Son características relevantes de los lenguajes artificiales, como los sistemas lógicos :

- que se trate de «lenguajes inventados»,
- construidos tomando como punto de referencia el lenguaje natural,
- con una conceptualización previa controlada,
- sin posibilidad de admitir nuevas unidades si no están establecidas y

conceptualizadas previamente,
- unívocos, y por lo tanto sin sinónimos ni términos polisémicos,
- con una sintaxis reducida a la mínima expresión,
- con un repertorio de signos también reducidos ; originariamente fijados en su forma

escrita,
- con validez supranacional, y
- sin posibilidad de desarrollar las funciones emotiva u poética del lenguaje 80 .

Nolanahi dela, Cabré-k eginiko karakterizazioan ohar edo iruzkin bat egin daitekeela

uste dut . Adierazpen fisiko-matematikoei dagokienez, ez dut uste zeinuen zerrenda hain
laburra denik, eta edozein kasutan, sistema hori, finitua izanik ere, irekia da (ez itxia,

alegia); hots, etengabe ari da emendatzen eta hazten, zeren, kontzeptu eta erabiltze-
eremu berriak sortzen ari diren neurrian ikur eta zeinu berriak behar baititugu81 .

79 Défourneaux, M . (1980) : Do you speak science? Comment s'exprimer en anglais
scientifique, op . cit .

80 Cabré, M. T . (1993) : La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones . op . cit., 130-131-
orr .

81 Ikusi besterik ez dugu, azken urteotan @ sinboloak izan duen bultzada . Edota hasieran
gauzak bizkor eta laburdura modura takigrafistek eta bulegariek erabilitako zenbait
sinbolok izan duten arrakasta eta zabalkuntza . Demagun, esate baterako, # (hush sign)
edo & (ampersand) zeinuak, edota matematikan etengabe erabiltzen diren

d, 3, E, 0, u,n. . . edo beste hamaika zeinu. Dena den, hizkuntza baten izen, izenondo eta
abarren kopurua mugagabetzat jotzen den era berean, ikur eta zeinuena zenbakitzeko
modukoa izaten da, nahiz eta handituz joan daitekeen .
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4 . Adierazpen sinbolikoen
irakurbiderako proposamenak

Aurreko atalean, formulazio fisiko-matematikoan ageri diren adierazpen sinbolikoak
ahoz irakurtzean sortzen diren arazoen aurkezpena egin dugu, gure inguruko hizkuntzek

-eta ez hain ingurukoek- nola jokatzen duten azalduz . Zer esanik ez, guri benetan
ardura diguna, euskararako irtenbideak bilatzea da . Izan ere, goi-maila tekniko-
zientifikoan ere euskara tresna egokia izatea nahi bada -arlo horretan normaltasunez
euskaraz aritu ahal izateko, alegia-, arazo horri irtenbide egokia eman behar zaio .

Begi-bistakoa denez, ez da kasualitatez "normaltasun" hitza aipatu hemen .

Eguneroko bizitzako arlo guztietan normaltasunez baliatzen diren hizkuntzek, eta,
zientziaren arloari dagokionez zehatzago esateko, irakaskuntzaren arloan ofizialtasunez
dihardutenek, ikasmailetan gora joatean, irakurbidearen arazo horri beren irtenbidea eman
diote . Maila horretara iritsi ez direnek, ordea, ez dute hizkuntzaren arlo hori planteatu
ere egin, edo arazoak izan dituzte arlo horretara heltzean. Azken kasu honetan daude
bete-betean normalkuntza-prozesuetan sarturiko hizkuntzak, horien artean ofizialtasun
osoko egoerara heldu nahi duten hizkuntza gutxituak, gurea bereziki .

Atal honetan adierazpen sinbolikoen irakurbiderako proposamen zehatzak egingo
ditugu, betiere ezerezetik abiatzen ez garela kontuan izanik, eta, beraz, oso kontuan
hartuz orain arte arlo horretan lanean jardun duten irakasleek eginiko proposamenak .

Hain zuzen, proposamen horietatik abiatu gara aurrerantz, orain arteko proposamen
horiek zehaztuz, zuzenduz eta osatuz .

4.1 . Bide propioa bilatu beharra . Hasitako bidetik aurrera

Aurreko atalean hizkuntza indartsu eta ez hain indartsuen jokabidea aztertzean,
zientzia-arloa landu duten hizkuntzek zeinek bere irtenbide propioa aurkitu duela
konturatu gara. Preseski, puntu hori nabarmen azaldu zaigu adierazpen sinbolikoen
idazkera planteatzean, noranzkoaren problema aurrez aurre ebatzi behar izan dutenean .
Egia da, alde batetik, idazkerari dagokionez hizkuntza guztietan modu berean jokatu
dutela, noranzko bakarra eta guztientzat berbera onartuz; baina egia da, halaber, horrez
gaineko kontuetan hizkuntza bakoitzeko erabiltzaileek beren estilo propioan jokatu
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dutela, diskurtsoari dagokion noranzkoa zeinek bere eran gordez . Bego puntu hori

aipaturik, hizkuntza bakoitzak dituen noranzko-arazoak bere erara konpondu beharko
dituela iradokitzeko, eta kasuan kasuko "estilo propioa" zer den hizkuntza bakoitzaren

barnean erabakitzeko. Norbere etxean konpondu behar baitira etxe barneko arazoak .

Nolanahi dela, "noranzko esplizitua" aipatzean, irtenbide horrek ez zuen problema
berezirik ageri euskararen kasuan, gure idazkera arrunta -bai alfabetoari dagokionez, bai
noranzkoari dagokionez- adierazpen sinbolikoen noranzko berean gauzatzen baita,

hots, ezkerretik eskuinerantz . Beraz, horri dagokionez, euskaraz ez dugu arazorik,
hebreeraz edo arabieraz izan duten legez . Gure kasuan, "noranzko inplizitua" izan ohi

da arazo gehienen sorburu, eta horretan guk geuk bilatu beharko dugu geure hizkuntzaren
kasurako irtenbiderik egokiena, geure arazoak modurik egokien eta erosoenean ebazteko .

Gure proposamenaren muina puntu horretan zentratuko da bereziki .

Zorionez, ez gara gu bakarrak eta lehenak izan arlo hori lantzen, eta badugu non

oinarritu. Laburra bada ere, euskaraz ere, gure aurrekoek abiarazitako "tradizioa" har
dezakegu abiapuntu modura, nahiz eta tradizio hori guk nahi bezainbesteko luzea ez

den. Hain zuzen, bigarren atalean historiaren azterketa egitean, tradizio horren sustraiak
aipatu ditugu zehatz-mehatz, eta orain hemen haiekiko eskerronaz gain, geure ekarpena

egin nahi izan dugu, haiek hasitako bidetik aurrerantz eginez . Horretarako, gure aurreko
ikertzaile eta irakasle haiek eginiko lanaren balioespena eta onarpena egingo dugu neurri
batean, haiek eginiko proposamenak geureganatuz eta birformulatuz egokitzat izan
ditugun kasuetan, eta, horrez gain, haiek jarritako oinarrietatik aurrerantz eginez,

bestelako irakurbideak ahalik eta era zehatzenean definituz eta osatuz . Atal honetan gure
aurrekoen oinarri horiek espreski aipaturik gera daitezen, geure eskerron eta balioespena

adiérazi nahi ditugu Karlos Santamaria, Mikel Zalbide, Elhuyar eta UZEIren izenak
aipatuz, eta haiek eginiko proposamenen zordun garela aitortuzl . Aldi berean, horiek
eginiko lanez gain, guk geuk aspaldi argitaraturiko lanaren berrikuspena funtsezkoa izan

zaigula ere adierazi nahi dugu 2 . Eta azkenik, gure ikuspuntutik interesgarriena dena,
erabiltzaileen arteko tradizioa ere aipatu beharrekoa dela uste dugu . Izan ere, Euskal
Herriko unibertsitateetan -UPV-EHUn, UPNAn, Mondragon Unibertsitatean,
Nafarroako Unibertsitatearen Donostiako Ingeniarien Eskolan eta UEUn gutxienez-
Fisikaren eta Matematikaren arloan lanean diharduten irakasle/ikasleen artean "formen
erabilera adosteko tradizioa" ere eginez joan dela esan dezakegu, duela hogeitabost

1 Proposamen horiei buruzko erreferentzia bibliografikoak bigarren ataleko oin-oharretan
aurki daitezke .

2 Batez ere honako liburuko proposamenen berrikuspena eta eguneratzea Ensunza, M .
(1984) : Alfabetatze Zientifikoa . Zenbakiak / unitateak / irakurketa / eragiketak
/esamoldeak, UEU, Iruñea .
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urtetik honainoko historia osatuz, eta tradizio horrek gaur egun ere jarraipena duela,
batez ere Euskara Teknikoa deritzon arloan lanean dihardugun irakasleen arteko
eztabaidak eta elkarrizketak oinarri hartuta, horrela forma bateratuak gero eta
zabalduagoak izateko bidean 3 . Hain justu, hizkuntzaren etorkizuna "erabiltzaileek"
bermatzen dutela egiazkoa bada, gure ustez, guri dagokigunez, euskara tekniko-
zientifikoan ere erabilera adostuek finkatuko dute etorkizuneko erabilera "normaldua" .

Horregatik, bada, diogun ezen hasitako bidetik aurrerantz egiten saiatu garela .

4.2. Hizkera tekniko-zientifikoaren maila desberdinak eta
proposamen egokia egitearen premia

Hizkuntzaren helburu nagusienetako bat -nagusiena ez bada- komunikazioa da, berori
mezuaren igorlearen eta hartzailearen arteko eginkizuna izanik . Baina gaiaren inguruan
igorlearen eta hartzailearen prestakuntzak maila desberdinetakoak izan daitezkeenez,
beren arteko komunikazioaren moldeak ere jakintza-maila horiek mugatuta egongo dira
sarritan. Hain zuzen, hizkera-maila desberdinak erabiltzen direla konturatuta, hizkera
desberdinei eta horretan erabili ohi diren maila desberdinei buruz, honelaxe mintzatu
zaigu euskara tekniko-zientifikoan lanean diharduen Jose Ramon Etxebarria irakaslea,
arlo horretan erabiltzen den euskara-motaren ezaugarriak aurkeztean .

Edozein hizkuntza aztergai dugularik, hizkuntzaren zeregin eta helburu nagusia pertsonen
artean mezuak komunikatzea da, hain zuzen ere, hizkuntza bera darabilten bi hiztunen
arteko komunikazioa. Elkarrekiko harremanean, informazio bat pasatzen diote elkarri .
Nolanahi dela, informazioa maila desberdinetakoa izan daiteke, elkarrekiko harremanean
dauden pertsonen izaera, formazio, interes eta jakintza-mailaren arabera, eta ondorioz, maila
desberdinak existitzen dira hizkuntzaren barnean .

Hizkuntzaren mailak aztertzeko, era desberdinetako sailkapenak egin ditzakegu, lortu nahi
dugun zehaztasunaren arabera; baina lehenengo hurbilketa batean, eta "etxean ibiltzeko"
hizkera arruntak (umeekin darabilguna, lagunarteko argota . . .) alde batera utzita, hiru maila

3 Unibertsitatera iritsi aurreko ikasmailez mintzatu ez garen arren, bistakoa da horietan
diharduten irakasleek esamoldeen arautze praktikorako duten garrantzia, batez ere
batxilergoan euskaraz irakasten ari direnek dutena. Irakasle horietako asko ikasle izan
dira lehenago unibertsitateetako Euskara Teknikoari buruzko ikastaroetan, eta han
egiten denari buruzko informazioa dute, eta hango esamoldeak erabiltzen saiatzen dira .
Bestalde, benetako koordinazio-lanik egin ez den arren, Garatu Plangintzaren barnean
irakasleen prestakuntzarako eta eguneratzerako emaniko ikastoaroetan esamoldeen
bateraketarako ahaleginak egin dira, ikur eta zeinu bidezko adierazpenen irakurbidea
ahalik eta erarik bateratuenean egiteko, tesi-lan honetan proposatzen ditugun esamolde
asko horrelako ikastaroetan azalduz eta proposatuz . Zer esanik ez, behar-beharrezkoa

da irakasle horiekiko koordinazio eta arautze-lana .
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"jaso" kontsideratuko ditugu : hizkuntza estandarra, hizkuntza literarioa eta hizkuntza
tekniko-zientifikoa4 .

Horren inguruan egin daitezkeen zehaztapenak alde batera utzita, hitzaldia hizkuntza
edo hizkera tekniko-zientifikoaren ingurukoa izanik, Etxebarriak maila eta molde
desberdinak bereizi ditu bertan ere, hain zuzen ere beraren aurretik Petdfi-k 5 , Sagarnak 6

eta Altonagak7 landutako bide beretik . Aurrekoen ekarpenak testuan bilduz, honelaxe

azaldu zigun hitzaldirako prestaturiko artikuluan :

Funtsean hizkuntza estandarrean oinarrituriko aldakiak baino ez dira hizkuntza zientifiko-
teknikoan darabiltzagun formak, baina zenbat eta jakintzan sakonago barneratu hainbat eta
gehiago urruntzen gara hizkuntza estandarretik . Ondorioz, hizkera zientifikoan ere maila
desberdinak daude, zientzian lortu nahi den sakontasun- eta espezializazio-mailaren arabera .
Arazoak errazteko, lau mailatan bana dezakegu hizkuntza zientifiko-teknikoa :

a) Jakintza-arlo bereko zientzialarien arteko komunikazioa, arlo honi dagokion
ikerkuntza edo komunikazio espezializatuari dagokionez . Kasu honetan nolabaiteko
"teknolekto" bat sortzen da, batzuetan ulertzeko zaila gerta daitekeena . Hauxe da
aldizkari zientifiko espezializatuetan eta unibertsitateko goi-mailetako testu
espezializatuetan erabiltzen den hizkera . Euskarari dagokionez, zientzia eta teknika
arloko tesi doktoraletan erabiltzen dena, lehengo Elhuyar aldizkari espezializatua eta
UEUko zientzia-testu batzuk multzo honetan sar ditzakegu .

b) Disziplinarteko gaiei buruz hitz egitean jakintza-arlo desberdinetako zientzialarien
artean sortzen den komunikazioa, erabat espezializatua ez dena, aurreko mailakoa
bezain kriptikoa ez dena, baina zehaztasun-maila oso altukoa. Euskarari dagokionez,
Ekaia aldizkaria aipa dezakegu edota, beste hizkuntzetan, Scientific American
motako aldizkariak .

c) Zientzialari eta ez-zientzialarien arteko komunikazioa gai zientifiko teknikoen
ingurukoa. Euskaraz Elhuyar aldizkaria dugu arlo honetan, dibulgazio-maila txukun
eta eredu argia lortu duena .

c) Adituak ez direnen arteko informazio zientifiko-teknikoaren komunikazioa,
egunkarietan egiten dena, eta irrati-telebistako zenbait dokumental eta erreportaietan
erabiltzen dena. Kasu honetan hizkuntza estandarraren mugan gabiltza, eta askotan
maila honetan hizkuntza zientifikoa hizkuntza estandarra izatera pasatzen da 8 .

4 Testu hauek 2000-01 ikasturteko Garatu Plangintzaren barnean emaniko hitzaldi batetik
dago hartuta : Etxebarria, J . R . (2001) : "Euskara tekniko-zientifikoaren ezaugarriak",
2001-II-1 (argitaratu gabe) .

5 Petdfi, J . S . (1976) : "Lexicology, Encyclopaedic Knowledge, Theory of Text", Cahiers de
Lexicologie, XIX, Didier, Paris. Izatez, Petdfi-k erabiltzen duen terminologia bereizi
egiten da pixka bat Altonagak eta Etxebarriak erabiltzen dutenetik, eta azken hauek
zientzialari/ez-zientzialari terminoak erabiltzen dituzten tokian berak aditu/ez-aditu
terminoak erabili zituen. Bistakoa denez, gure arteko ikertzaileek beren inguru hurbilaz
arduratu dira bereziki -Biologiaz lehena, Fisikaz bigarrena-, eta ez hainbeste
bestelako arlo zabalagoez .

6 Sagarna, A . (1983) : "Léxico y discurso", Doktorego-ikastaroetako ikasturteko lana
(argitaratu gabea) .

7 Altonaga, K . (1987) : "Hizkera teknikoaren ezaugarriak", in Odriozola, J .C. (zuz-koor .)
(1987) : Euskara gaurkotzeko bideak, Unibertsitate-hedakuntzarako koadernoak, UPV-
EHUko argitarapen-zerbitzua, Bilbo .

8

	

Etxebarria, J. R ., op. cit.
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Aztertzen ari garen arazoa dela eta, a eta b mailak zuzen-zuzen hartzen gaituzte,
erronka modura, unibertsitatean lanean dihardugun irakasleak, eta, zer esanik ez, badugu
hor zeregin luzea. Baina, beharbada, premiazkoena c mailakoa dela uste dugu, hain zuzen
ere irakaskuntzaren arloan gabiltzanean, hor nonbait kokatu behar baita irakaslearen eta
ikasleen arteko komunikazioa9. Petáfi-ren terminologia zabalagoan hitz eginez, c maila
hori "aditu" baten eta "ez-aditu" baten arteko komunikazioari dagokiola kontuan izanik
-Etxebarriak eta Altonagak "zientzialariak" eta "ez-zientzialariak" terminologia hobetsi
dute, zientzialari gisa egiten baitute lan-, irakaskuntzari dagokionez, irakaslea "aditua"
litzateke eta ikaslea "ez-aditua", nahiz ikasketak burutu ahala aditua bihur daitekeen .
Preseski, guk hor kokatzen dugu bereziki adierazpen fisiko-matematikoen irakurbidearen
arazoa, lehenik c mailan finkatzeko eta gero besteetara hedatzeko, komunikazio praktiko
horretan sortzen diren arazoen konponbidea bilatu nahirik gabiltzala, komunikazio hori
erraztu eta ondo bideratzeko asmoz . Jakinaren gainean egonik, bestalde, ezen, behin
irakasleen artean erabilerak finkatu ondoren, eta ikasleak erabilera horretan
"murgilketaz" trebatuz, irakaskuntzako jardunean egiten den erabileraren bidez formen
hedapena gertatzen dela, eta gero esamolde horiek mailetan gora zein behera joan
daitezkeela, eta azkenean euskara estandarrera bertara ere natural hel daitezkeela, eta
praktikan guk uste baino gehiagotan iristen direla . Eta zer esanik ez, hemen agertzen
diren esamolde asko eta asko a eta b mailei dagozkie; baina ondo datoz c mailakoekin
batera ere, era koherentean eraturiko sistema osoaren parte baitira .

Ildo horri jarraituz, aipaturiko lanean aurrera joan ahala, Etxebarriak zenbait
zehaztapen egin ditu, hizkera tekniko-zientifikoaren mailei buruz, beti ere beren arteko
elkarrekintzaren eraginez sortzen diren maila-aldaketei buruzko hausnarketak eginez,
hain zuzen zehaztasun kontzeptutik hasi eta gizartearen aldaketak bitarteko direla
hizkuntza estandarrera egiten diren hedapenetara pasatuz .

Argi ikus daitekeenez, diskurtsoaren zehaztasuna motelduz joango da a mailatik d mailara
pasatzean. Beste modu batera esanez, d maila pertsona eskolatuen hizkuntza estandarrari
dagokio, "kultura orokorra" deritzon hori duen pertsona eskolatuak normalean erabili eta
ulertuko lukeena. Mailetan gora joatean, prestakuntza berezia eskatzen da, gero eta
handiagoa . Horrela, c maila dibulgazio tekniko-zientifikoari dagokio, eta batxilerreko
testuetan erabiltzen dena litzateke gutxi gorabehera . Alde batetik, zehatza da eta
kontzeptuak diren moduan azaltzen dira, baina bestetik ez da espezialitateko
terminologiarik erabiltzen eta ez da gaietan sakonegi sartzen . ( . . .) Bestetik, b maila
unibertsitateko irakastaldietan erabiltzen den hizkerari dagokio, aurrekoa baino zehatzago

9 Zer esanik ez, horrek ez du esan nahi maila guztiak elkarrekin konektaturik ez
daudenik, eta c mailarako erabakiak a eta b mailetako erabakiekin bat ez datozenik .
Hain zuzen, a eta b mailetan etengabe diharduten unibertsitateko irakasleak baitira c
mailarako materiala ere prestatzen dutenak . Gainera, unibertsitateko eskoletako
komunikazioa hurbilago dago, izatez, a eta b mailetatik . Izan ere, unibertsitatean
zientzalari izateko prestatzen ari diren ikasleak a mailara hurbiltzen ari dira poliki-
poliki .
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eta sakonagoa, terminologiari leku handia emanez, eta ondorioz hizkera askoz ere
aseptikoagoa eta latzagoa sortuz. Azkenik, a maila ikerkuntza-arloan erabiltzen denari
dagokio, bereziki terminologian nabarmentzen dena, termino askoz ere "unibertsalagoak"
eta zehatzagoak erabiltzen direlarikl 0.

Aipamen horiek ikusi ondoren, zenbait ohar egin nahi ditugu aipaturiko d maila

horren eta hizkuntza estandarraren arteko "teilakapenaz" . Izan ere, Matematikatik

eratorritako adierazpideak gaur egungo bizimoduan duen erabateko presentzia eta
barneraketaren ondorioz, hizkera zientifiko-teknikoari dagokion d maila hori harreman

zuzenean baitago hizkuntzaren normalkuntza-prozesuarekin. Hots, ia konturatu gabe,

duela gutxi arte eskola barruan soilik erabiltzekoak izan diren hainbat eta hainbat
esamolde eguneroko hizkuntza arruntean txertatu dira, eta masa-hedabideak direla
medio, herritar guztien hizketaldiaren barnean sartu ere . Esandakoaren adierazle modura

hona hemen eguneroko bizitzatik ateratako zenbait adibide, testurako zerbait moldatuta .

- Dendariek ez ohi dituzte deribatu partzialak erabiltzen -guk dakigula-, baina
ziurrenik behin baino gehiagotan esaldi honen antzekorik esan beharko diete beren

bezeroei : «Alkandora hauek ehuneko hogeiko beherapena izango dute apirilaren
hamabitik aurrera", testu idatziko «%20ko beherapena» irakurriz, noski .

- Zenbat alditan ez ote diegun entzun kirol-esatariei irratian, Frantziako Tourra dela
eta, «Tourmalet-eko parterik gogorrenean Indurainek erabiltzen zuen

multiplikazioa berrogeita bi (platera) bider hogeikoa (pinoia)» zela?

- Edota futbol-partidua nola doan entzuten gaudela, honelakorik : «Falta jaurtiketa

horretan Gerrerok laurogei kilometro orduko abiadura eman dio baloiari» . Gauza

bera, noski, telebista bidez ikusitako pilota-partidu askotan sakearen abiadura zein

izan den adieraztean .

- Eta gaixorik ote gauden susmoa izanik, medikuarengana hurbildu eta analisien
emaitzak irakurri eta azaldu dizkigunean, ez al dugu ulertu ondoko esamoldea, eta
ez al gara hori entzutean poztu? : «Glukosa-maila hirurogeita hamabost eta ehun

eta hamar artean duzu. Beraz, ondo. Segi horrela»

- Zernahi gisaz, ez gara gehiegi harritzen, kirol-berrien tartean mota honetakoak
entzutean: «Pantaniren hematokrito-maila ehuneko berrogei eta hamazortzikoa
izan da, azken analisien arabera» .

10 Ibidem .
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- Edota inoiz burdindegira joan behar, eta mota honetakoak erabili izan ditugu : «Hari
metrikodun hogei per sei milimetroko torlojuak behar ditut» eta baita zailagoak
ere. Eta etxean brikolaje-lanetan dihardugula, dendara joan eta «etxeko apalategi
berriak ipintzeko ehun per hogei per bi zentimetroko berrogei ohol» eskatu behar
izan ditugu, luzera, zabalera eta lodiera zehaztuz, noski .

- Eta oraintsuko adibidea jartzearren, Endesa eta Iberdrolaren arteko elkartze-
prozesua edo zena zelakoa puri-purian zegoela, mota honetako esamoldeak ere
azaltzen ziren, hots, « hogeitahiru Iberdrola berdin hamazortzi Endesa gehi hogeita
bost pezeta», nahiz eta gero enpresa horien arteko elkarketarik gauzatu ez .

- Zientziaren eremura hurbilduz, berriki euskal egunkarietan agertu diren iragarki
batzuk zientziaren eta euskara estandarraren arteko harremanaren berri ematen
digute, naturaltasun osoz eta inork aurpegi txarrik jarri gabe . Kasurako, Donostian
eraiki berria duten Zientziaren Museoaren kariaz 11 , formalki adierazpen fisiko-
matematikoen itxuran oinarritutako iragarki bat ikusi ahal izan dugu egunkarietan .
Bertan, erdi-erdian formula hau ageri zen letra handiz :

jjakin + jolas] 2 = miramon

eta beherago, formula itxurako esamolde hau :

Ba ote da zientzia aurkitzeko formula hoberik?

[156 esperimentu elkarreragile] + [10 gaikako erakusketa iraunkor] + [Planetarium] +
[Behatoki astronomikoa] + [Aldi baterako erakusketak . "Dinosauria" 2001eko martxora arte]

Ene ustez, iragarki honek argi eta garbi adierazten digu zientziaren esamoldeak
noraino sartuta dauden gizartean . Eta, aldi berean, esamoldeak egokitzeko eta
normal erabiltzeko premia.

- Eguneroko bizimodutik ateratako adibideen zerrenda hau osatzeko, etxe barruko
kasu bat aipatuko dut. Aita edo ama den gutariko nork ez ote dio behin baino
gehiagotan seme edo alabaren bati ikastolan agindutako matematika-ariketak egiten
lagundu behar izan, eta ez ote dion azkenean honen antzeko zerbait esan beharrik
izan?: «Ariketa hori gaizki egin duzu, hamazazpi zati bost hiru koma lau dira eta» .

11 Donostiako Miramonen eraikia den "Zientziaren Kutxagunea" izenekoaz ari gara .
Iragarki hori 200leko otsailaren 7ko Gara egunkaritik hartu dugu .
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Zer esanik ez, adibideen zerrenda nahi adina luza dezakegu, baina emandakoak nahiko
direlakoan gaude, argi erakusten baitute norainoko ohikoa den hizkera teknikotik hizkera
orokorrerako bidea . Eta ez bakarrik erabilera orokorrerako, zeren zenbait kasutan

literaturan dabiltzanak ere baliatzen baitira esamolde horiez, beren literatura-lanetan .
Hain zuzen, jarritako azken adibidearen bidetik, tesi-lan hau idazten ari nintzela adibide
polita aurkitu ahal izan dut eleberri batean, eta horregatik, gaira egoki datorrelakoan, gure
artera ekarri nahi nuke literaturaren mundutik jasotako aipamen bat, Joan Mari
Irigoienek idatzitako Lur bat haratago eleberritik hartua, hain justu. Honelaxe dio

pasarte batean :

-Zenbat dira hamazazpi gehi hogeita hamabi ken hemezortzi? -galdetzen zigun, ahotik
kea zeriola, beti bezala.

Eta guk buruz asmatu behar izaiten genion 12 .

Esamoldearen anakronismoa alde batera utzita -nobela XVII, mendean girotuta
baitago-, uste dut aipatzea merezi duela, esamolde erabat teknikoa testu literarioan ere
natural txerta daitekeela ikusteko . Bidenabar, diogun ezen Irigoienek darabilen esamoldea
euskara tekniko-zientifikoaren arloan sorturiko tradizioaren araberakoa dela, eta uste
izatekoa da berak ere landu dituela esamolde tekniko horiek, harritzeko ez dena bestalde,
ikasketaz ingeniaria baita.

Adibide gehiago aipa daitezke, baina emandako horiek nahikoa eta gehiegi ere

badirelakoan gaude . Horiek guztiek adituak ez diren -edo, gure kasuan, zientzialari ez
diren- bi pertsonaren arteko komunikazio estandar modernoaren adierazle dira -edo
izan daitezke bihar-etzi- . Gai zientzifikoetan oso aditu ez direnen arteko

komunikazioa islatzen dute ; baina argi utzi behar da ezen zientziaz hitz egitea gauza
normal samarra dela gaur egungo gizartean, izan ere, pertsona "kultua" izateko gero eta
ezinbestekoagoa baita zientziaz ere zerbait jakitea, musikaz edo literaturaz oinarrizko
kontzeptuak ezagutzea ezinbestekoa den neurri berean bederen . Bistakoa denez, adituak
ez direnak ez dira integral, deribatu edo funtzio trigonometriko hiperbolikoez
mintzatuko, baina, aldi berean, inolaz ere ezin dugu ukatu, lehenago aipatu ditugun
adibideak, hizkuntza arruntetik hartutakoak izateaz gain, matematikaren inguruko
esapideak ere badirenik .

12 Irigoien, J. M . (2000) : Lur bat haratago, Elkarlanean, Donostia, 26 . or. Bistan denez, ez da
goi-mailako esmolde espezializatua, gaur egungo eskola-umeek ikasi ohi duten esamolde
teknikoa baizik. Nolanahi den, hemen azaldu nahi duguna adierazteko, guztiz egokia
dela uste dugu .
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Aurreko adibideetan adierazi nahi izan dugunez, esapide fisiko-matematikoak uste
dena baino askoz sartuago daude hizkuntza estandarrean . Tesi-lan honetan beste
mailetan erabili beharreko esamoldeez ari gara ; nolanahi den, jakintza-arlo jakin bateko
maila edo esparru itxi samarretan erabiltzen diren irakurbideek zeharkako eragina dute
hizkuntza orokorrean ere . Eta alderantziz, irakurbidearen arazoa lehenago aipatu ditugun
lau maila teknikoetan ageri da nola edo hala, mailetan gora joatean hizkuntza orokorretik
gero eta urrunago jokatzen den arren . Beraz, bistakoa da ezin utz dezakegula alde batera
adierazpen fisiko-matematikoaren irakurbidearen arauketa-lana, eta hori ez soilik
zientziaren arloan euskaraz lan egin nahi dugunok beharrezko dugulako, baizik eta,
horrez gain, gure premia hor erantzun egokia ematean, guk emandako erantzun horrek
eragin zuzen eta zeharkakoa duelako arlo horretan jakitun eta aditu ez diren hiztunentzat
ere . Beraz, premia horiek biak bateratzen jakin beharko dugu, eta premia horiei biei
irtenbide egokia ematen saiatu beharko dugu . Baina zer ezaugarri bete behar ditu
-baldin existitzen bada-, premia horiei guztiei erantzun egokia emateko gai izango den
irakurbideak? Hain zuzen ere horixe izango da hurrengo azpiatalean argitzen saiatuko
garena.

4.3. Proposamen egokiaren oinarrizko ezaugarriak

Matematikaren presentzia hain handia izanik, eta beraren barnean erabili beharreko
adierazpen sinbolikoak ahoz adierazi beharrak hainbat eta hainbat eremu besarkatzen
dituenez, gure ustez, funtsezkoa da adierazpide horien irakurbidea arautzea, eta, zer
esanik ez, arautzerako orduan erabiltzaileen arteko akordioa eta adostasun praktikoa
lortzea. Nolanahi den, akordiorik edo adostasun praktikorik egon dadin, aldez aurretik
proposamenen bat egon beharko du, akordioa proposamen horren inguruan gauzatu ahal
izateko. Hizkuntza guztietan lortu dira mota horretako akordioak -adituak biltzen
dituzten erakundeen batzarretan erabakita, batzar horiek lokalak izan zein nazioartekoak
izan-, nahiz eta batzuetan proposamenak aldez aurreko usadioetan oinarritu diren, eta
irakaskuntzaren erabileraren bidez ia-ia konturatu gabe "berez" inposatu diren .
Euskararen kasuan, erdibidea hartu behar izan da, batzuetan erabiltzaileek besterik gabe
hasi direlarik beren proposamenak plazaratzen eta beste zenbaitetan erabiltzaileen
arteko mintegiak aldez aurretik egin eta proposamen-akordio bateratuak lehen unetik
bultzatuz (horren eredu dira unibertsitateko irakasleen arteko mintegiak, UEUkoak
bereziki, edota UZEIren gidaritzapean eginiko hiztegi teknikoak). Tesi-lan honetan ere
bietara jokatu dugu, batetik gure aurrekoen usadioak eta proposamenak bilduz eta
bestetik mintegien eztabaiden ondoren gure proposamenak abiaraziz. Zernahi gisaz, tesi-
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lana hausnarketarako bilgunetzat ere hartu nahi dugunez, ahalegin berezia egingo dugu,
proposamenak definitzen, zehazten eta arau gutxi batzuen bidez formulatzen .

Horretarako lehenik eta behin, gero aurkeztuko dugun proposamenerako oinarri modura,
proposamen egokiak bete beharko lituzkeen baldintzak zehazten saiatuko gara ; geure

proposamenak baldintza horiek zein neurritan beteko dituen erabakitzea, ez da guri
dagokigun lana, nahiz eta zinez baldintza horiek betetzen saiatu garen . Izan ere,

erabiltzaileek erabakiko dute, egindako formulazioa onesten duten edota bestelako
proposamen hobe eta zehatzagoen premia duten .

Proposamen egokiaren ezaugarriak nolabait definitu beharrean gaudela, helburu hori
betetzeko aintzatesten ditugun ezaugarrien zerrenda aurkeztuko dugu, bide batez

ezaugarri bakoitzaren esanahia azalduz . Besterik gabe, bada, gure ustez, irakurbiderako

arauen multzoak ezaugarri hauek izan behar ditu :

- Argitasuna. Tasun honen bidez honako hau adierazi nahi dugu : edozein esamolde

aukeratzen dugula, behin araua finkatu eta gero, entzuleak/ikasleak adierazpena
irakurtzen ari den irakurleak esandakoa entzun ahala ulertzeko modukoa izan

behar da. Alegia, entzuleak lehenean uler dezan lortu behar dugu, esamoldea argia
delako eta nahasterako biderik eskaintzen ez duelako . Hain zuzen, irakurbidea

logika zehatzaren arabera eratu behar da, eta arau bakoitza oso argi finkaturik

geratu behar da, nahasterako bideak saihesteko . Beraz, ahal dela, adierazpide

anbiguoak edo esanahi bikoitzekoak alde batera uzten saiatuko gara .

- Bakuntasuna eta ikasteko erraztasuna . Erabiltzaileek erraz ikasi eta buruan
ondo gordetzeko moduko arauak behar ditugu, zeren, adierazpen sinbolikoak
kontaezinak eta etengabe sortzeko modukoak direnez, erabiltzaileek bat-batean
sortu beharko baitituzte esamoldeak, ondo bereganatuta dauzkaten eta ezagun

dituzten arauen bidez . Hori dela eta, arauak ahalik eta bakunenak edo sinpleenak
izatea komeni da, erraz ikasteko modukoak eta edonork sistematikoki trabarik
gabe erabili eta bat-batean sortzeko modukoak . Labur esanda, arau gutxi, bakun eta
argiak behar dira .

- Erabilgarritasuna . Erabiltzailea arauen sarean harrapaturik gera ez dadin, arauen
kopurua ez da oso handia izan behar ; edo alderantziz esanda, ahalik eta arau
gutxien erabili behar izatea litzateke egokiena, hots, arauen kopurua minimoa
izatea, edo minimotik hurbil egotea bederen .
Baina erabilgarritasunari dagokionez, kantitateaz gain arauen korapilatsutasuna edo
erabiltzeko zailtasuna ere izan behar da kontuan . Puntu hau aurreko
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ezaugarriarekin lotuta dago, izatez, nahiz eta zailtasunik gabekoa izatea eta bakuna
izatea gauza bera ez diren . Nolanahi dela, puntu honetan aipatzen dugun
zailtasunik eza arauen erabilgarritasunaz lotuta dagoen alderdia da, izan ere
erabiltzailea arauaren konplexutasunean eta barneko korapiloetan harrapaturik gera
ez dadin lortu nahi baitugu . Besterik da arauaren beraren bakuntasuna, izan ere
konplexu samarra izan arren barne-korapilorik gabea izan baitaiteke . Laburbilduz,
aurreko kalamatika alde batera utzita, honako ideia hau adierazi nahi dugu
korapilatsutasunik eza deritzogun ezaugarria aipatzean : erabiltzailea ez da
trabaturik geratu behar, araua bera interpretatzeko trabaz betea delako . Alde
horretatik, arau lauak, trabarik gabeak, erabilgarriak eta korapilo gabeak komeni
zaizkigula esan nahi dugu .

- Zehaztasuna . Zer esanik ez, aurreko ezaugarriekin bateratsu, eta adierazpen
tekniko-zientifikoez ari garela kontuan izanik, bereziki azpimarratu behar dugu,
arauen multzoak zehatza izan behar duela . Zehatza argitasun eta bakuntasunaren
aldetik, eta zehatza arauaren azalpenaren aldetik, aplikaziorako inolako zalantzarik
ez sortzeko modukoa .

- Unibertsaltasuna . Ezaugarri hau begien bistakoa da, azken mende bietako
eboluzioa aztertuz gero . XIX . mendearen bukaera aldetik hasita, mundu osoko
zientzialariak nazioarteko itun edo hitzarmenen beharraz konturatu ziren . Pisu eta
neurrien lehenengo konbentzioetatik hasita13 , oraindik oraintsu ere etengabe ari
dira erabakiak hartzen14 . Gehienetan arau horiek terminologiari edo sinbologiari
buruzkoak dira, eta hizkuntza bakoitzean horiek onartzea eta egokitzea beste
biderik ez zaigu geratzen . Galde daiteke ea har daitekeen bide bakarra horixe ote
den, eta hizkuntza bakoitzean zeinek bere bidea hartzerik ez ote duen . Gure
aldetik erantzuna ezin garbiagoa da. Egingo dugun proposamena egokia izatea nahi
badugu, gure ustez, euskaraz ere aukera garbia egin behar dugu, arau, itun,
hitzarmen edo direnak direlako erabaki horiek beren horretan onartuz, beti ere
geure hizkuntzari dagozkion egokitzapen fonetiko, ortografiko eta bestelakoak
eginez, noski .

13 Hemen 1875ean Parisen egin zen nazioarteko batzarra aipatu behar da, bereziki . Haren
ondorioz, Pisu eta Neurrien nazioarteko Bulegoa eratu zen . Urte horretatik aurrera
erabaki ziren MKS sistemako lehenengo unitateak (kilogramoa, metroa . . .) .

14 Kasurako, honako artikulu hau hartu dugu oinarritzat sistema metrikoan erabili ohi
diren aurrizki eta atzizkien erreferentziarako : Nelson, R. A . (1973): "Guide for Metric
Practice. Internationally recognized conventions have been established for standard use of
SI units", Physics Today, BG 15 .
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Bidenabar diogun ezen zenbait jakintza-arlotan nazioarteko arauak sailkatu,
ordenatu eta zenbakitu egiten direla, eta horrelaxe geratzen direla finkaturik,
mundu osoan zehar era berean erabiliak izan daitezen . Horixe da, adibidez,

teknologiaren arloan erabiltzen diren ISO 15 eta DIN16 arauen kasua. Bistan denez,

arau horiek besterik gabe onartzea beste biderik ez dugu . Zertxobait bereziagoak

eta adierazpen sinbolikoen problematikatik hurbilago daude Kimikaren arloan

IUPAC erakundeak17 formulazio eta nomenklatura kimikoa finkatzeko emandako

arauak, edota taxonomian bizidunen izendegia fmkatzekoak .

- Itzulgarritasuna . Ezaugarri hau aurrekoarekin lotuta dagoela esan daiteke .

Ziurrenik ere, adierazpen sinbolikoen erabiltzaileek -zientziaren mailan gorantz
zerbait abiatzen garenean, behintzat- hainbat hizkuntza erabili beharko ditugu
geure eguneroko langintzan, eta hainbat hizkuntzatan idatzitako testuak irakurri
eta erabili beharko ditugu, dela artikuluak irakurtzean, dela txostenak irakurtzean,

dela kontsultarako testuliburuak erabiltzean . Horregatik, ez da txarra batetik

besterako itzulpenean behar baino traba gehiagorik ez jartzea . Nolanahi dela,

adierazpen sinbolikoen unibertsaltasunak erraztu eta inplikatu ere egiten du
esamoldeen itzulgarritasuna .

- Irekitasuna . Adierazpen sinbolikoen multzoa etengabe zabaltzen ari da, zientziak

aurrera egin ahala. Izan ere, hizkuntza guztietan hitz berriak sortzen diren bezala,

ikurrak eta zeinuak ere asma daitezke, hizkuntza logikoaren osagaiak izanik .

Arrazoi horrengatik arauen multzoak ere irekia izan behar du, premia izanez gero,
arazo berriei erantzun ahal izateko . Alegia, ikur eta zeinu berriak asmatzeko

posibilitateak irekita egon behar du une oro .

- Hedagarritasuna. Aurrekoarekin lotuta, ez soilik irekia, hedagarria ere izan behar
du arauen multzoak, hots, aldez aurretik dauden sinboloekin konbinazio berriak
eginez, esamolde berriak sortzeko modukoa . Azken batean, hizkuntza idatzia ere

sinbolo ezagunen etengabeko konbinazio berrien multzoa baita . Alfabetoko letrak

erabiliz, edozein liburu idatz dezakegu, hau da, letra-multzo txiki batez eta
gramatika-arau ezagunez . Horrek ez du kentzen, ordea, sinbolo berriak ere asmatu
ahal izatea, eta hor ditugu, adibidez gaur egun informatikaren garapenaren eraginez

15 ISO: International Standards Organization izeneko erakundearen siglak .
16 DIN : Deutsche Industrie Norm delakoaren siglak . Batez ere industrian eta teknologian

erabili ohi diren normalizazio- eta bateratze-arauak zehazten dira sail honetan .
17 IUPAC : International Union of Pure and Applied Chemistry erakundearen siglak .
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gero eta erabiliagoa den @ ikurra adibidez 18 . Gauza bera esan dezakegu adierazpen

sinbolikoei dagokienez. Zientziak aurreratu ahala, adierazpen berriak sor daitezke,
aldez aurretik ezagun genituen sinboloen konbinazioz; baina aldi berean sinbolo

berriak ere sartu beharko dira, ziur asko . Horregatik diogu egin beharreko
proposamenak aldi berean izan behar duela irekia eta hedagarria, etorkizunean
asma daitezkeen sinbolo eta adierazpen-mota berriak txertatu ahal izateko .

- Moldagarritasuna . Eta ezaugarrien zerrenda biribiltzeko, diogun ezen ez dela
aski irekia eta hedagarria izatea, bi baldintza horiek gauzatu ahal izateko, horrez
gain proposamenak moldagarria eta neurri batean malgua ere izan beharko baitu .
Bestela, muga hertsiegiak jarriz gero, ezusteko kasu jakin batzuetan moldatu ezinik

gera baitaiteke .

Nolanahi dela, aurreko baldintzak proposamenaren beraren alde teknikoei buruzkoak
direla esan dezakegu. Hala ere, hizkuntzak erabiltzeko direnez, eta erabiltzailerik gabeko
hizkuntza bizirik ez dagoenez, badira proposamenak bete beharreko bestelako baldintza
batzuk, "baldintza soziologikoak" izendapenaren barnean bil ditzakegunak . Gainera

-agian hauxe da punturik behinena- baldintza hauek benetan garrantzitsuenak direla
esan behar dugu. Mota horretako baldintza bi azpimarratu nahi ditugu bereziki, hemen
egingo dugun proposamenak balio praktikoa izan dezan guztiz funtsezkotzat ditugunak,
eta honako hauexek dira: lehenik proposamenak adostua izan behar du, eta gero

praktikan proposamen horretaz baliatuko diren erabiltzaileek onartua . Gure
ikuspuntutik biak dira nabariak, baina edozelan ere, horiei buruzko zenbait ohar egingo
ditugu, horrela hobeto azaldurik eta azpimarraturik geratuko direlakoan .

- Proposamen adostua . Batez ere adierazpenen irakurbideen sortzaileen aldetik
bete beharreko baldintza da hau . Hizkuntza guztietan -eta gurean ere bai-
badira testu tekniko-zientifikoak sortzen dituzten pertsona edo taldeak, eta gero
horiek prestatutakoak zabaldu egiten dira mota desberdinetako erabiltzaileen
artean, dela ikertzaileen artean, dela irakasleen artean, dela bestelako irakurleen
artean. Hor ditugu Unibertsitateetako argitalpen-zerbitzuak -gure kasuan, mota
horretako testuak sortzen dira UEUn, UPV/EHUn eta Mondragon Unibertsitatean
besteak beste-, gai zientifikoez arduratzen diren taldeak eta aldizkariak
-Elhuyar eta Ekaia, kasu- eta irakaskuntzarako testuak plazaratzen dituzten
argitaletxeak (ez ditugu hemen aipatuko, zerrenda luzexka izanik) . Alferrik ibiliko

18 Egia esanda, @ sinboloa zaharra da, izatez, baina ia inork ez zuen erabiltzen; beste kontu
bat da, orain informatikarako berezitu, izana, eta horren ondorioz egunbatetik bestera
finkatu izana . Guztiz berria da, ordea, euro moneta berria adierazteko laburdurarako
hautatu den sinboloa, € alegia . Kasu horretan ere badirudi laster finkatuko dela .
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ginateke, horiek guztiak zein bere aldetik ibiliko balira . Nola edo hala, horietako
hizkuntza-arduradunek adostasunera iristea komeniko litzateke, zeinek bere
aldetik bere bidea egin ez dezan, eta okerrago dena bide horiek urrunkorrak -edo
dibergenteak, nahiago bada- izan ez daitezen 19 . Zorionez, argitalpen horiek
kudeatzen dabiltzanek antzeko irizpideak erabili izan dituzte orain arte, ez baita
hain zaila elkarren berri izatea . Baina edonola ere, proposamenak guztiengana
iristea eta, ahal dela, guztiek irizpide berberak erabiltzea litzateke komenigarriena .
Bestelako kontua da adostasun horretara iristeko zein metodologia ipini beharko
den. Gure tesi-lan honen gaia ez da arazo hori ere bideratzea, proposamena bera
egitea baizik. Dena den, gera bedi planteaturik .

- Erabiltzaileek onartua . Izan ere, alferrikakoa litzateke egin daitekeen eta
proposamenik egokiena eta ederrena egitea, gero inork erabiliko ez balu, eta
proposamen hori gizarteratuz eguneroko praktikan erabiliko ez balitz . Eta
praktika hori urteetan luzatu beharko da, hasiera batean arau baten aplikazioz
ikasitakoa, erabileraren erabileraz, berez antzean erabiltzea lortu arte . Alegia,
irakurbideen erabileran "tradizioa" sortu behar da, azken batez garrantzizkoena
tradizioa sortzea baita . Baina horretarako, erabiltzaileek onartu eta bereganatu egin
beharko dute irakurbide hori, eta horretarako onartu egin beharko dituzte arauak ;
izan ere, erabiltzaileak berak dira arauak etengabe erabili beharko dituztenak .

Ezaugarri horien guztien burutzapen praktikoa arlo desberdinetan gauzatu beharko
da, baina bereziki bi puntu edo ikuspegi nagusi eduki behar dira kontuan : terminologia
eta berbaldi-mota .

Agian terminologiaren arloa da arazorik txikiena sortzen duena, izan ere hizkuntza
tekniko-zientifikoari buruz autore gehienek20 aipaturiko ezaugarriak errespetatuko
ditugu, indar berezia eginez ikurren eta zeinuen izendapenaren biunibokotasunean, joera
nagusi modura behintzat . Beraz, ikurren eta zeinuen izendapenari dagokionez,
aipaturiko autoreek eta taldeek eginiko lanak kontuan hartu eta behar den kasuetan
horiek osatu besterik ez dugu egingo geure proposamenean .

19 Nolanahi den, proposamen adostuak baino lehenago, erabilera egon da (agian urria eta
ez oso zabala, baina erabilera) . Premiak bultzatuta, irakasle batzuk lehenengo pausoak
eman zituzten ezer adostu aurretik, ia-ia hutsean ; eta erabilera horretatik etorri ziren
geroagoko orokorpenak eta proposamenak . Beraz, dirudienez, aldez aurretik adostu gabe
dauden erabilerei bidea ireki behar zaie batzuetan ; izan ere, erabilerarik gabeko arauen
proposamenek irteera egokirik ezin izan dezakete .

20 Bereziki kontuan hartzekoak dira Altonagak eta Sagarnak arlo horretan eginiko
ekarpenak (ikus horiei buruzko erreferentziak) .
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Bestelako arazoak sortzen dira berbaldi-motari dagokionez, batez ere esamoldeen
"naturaltasun/artifizialtasun" kontzeptuei dagokienez. Horiei buruzko zenbait
hausnarketa egitea komeni delakoan nago21 . Zein esamolde ote dira "natural" eta zein
"artifizial"? Zergatik ote dira "natural" edo "artifizial"? Ez ote da hobe izango, termino
horien ordez "usadioaren arabera" edo "ordura arteko usadioaren kontra" egiten direla
esatea? Baina gauzak horrela badira, kontua ez ote da usadioan egongo, eta ohitura
bihurturiko jokamolde berriak denboraren kariaz ez ote dira natural bihurtuko? Nolabait
esateko autoa gidatzen hasten garenean gertatzen zaigunaren antzeko zerbait gertatzen
zaigu guri ere . Hasieran dena da botoia eta palanka, eta arazo larriak izaten ditugu horiek
guztiak erabiltzeko sinkronizazio egokia lortzeko . Baina praktikaren eraginez,
mugimendu horiek guztiak ia-ia instintiboki egiten ditugu, pentsatu gabe . Hitz batez,
"natural" bihurtzen ditugu . Oso biribil bildu zituen ideia horiek Jon Sarasua bertsolariak
soldadutzaren aurreko intsumisioa zela-eta eginiko bertsoetan, errepika-bertsoaren bi
puntutan "artifizialtasun/naturaltasun" dialektika azaltzean : «Natural sentitzen dut /
egiten dudana / eta natural egin / sentitzen dudana» 22 . Izan ere, lehen aldiz intsumisioa
aurkeztu zenean, zerbait artifizial izan zen, ez-ohikoa alegia, eta hura planteatu zutenak
izaki arrarotzat hartuak izan ziren, artifizialtzat, orduan gauzarik naturalena baitzen

soldadutza egitea . Baina urteetako ekimenaren ondoren, gizartean gero eta onartuago
bihurtu zen, irtenbiderik naturalena bihurtu arte . Hortik bere zentzunik sakonena
hartzen dute bertsoz esandako hausnarketek . Guk geuk ere, adierazpen sinbolikoen
irakurbidean proposatzen ditugun esamoldeekin ere horrelako zerbait gertatzen dela uste
dugu. Irakaskuntzaren erabilera arautuaren bidez, hasiera batean "artifizial" samartzat
geneuzkan esamoldeak, eguneroko praktikaz "natural" bihurtu ditugu, eta gaur egun
natural-natural erabiltzen ditugu egunero, oinarrizko eragiketak euskaraz
darabiltzagunean adibidez .

Dena den, berbaldi-motaren proposamena are gehiago arrazoitzeko, on izan daiteke
zenbait adibide hemen azaltzea, adierazpen sinbolikoaren hurrenkeraren eta irakurbideko
hurrenkeraren arteko koordinazioa mantentzeak izan ditzakeen abantailez konturatzeko .

Dena den, adibideak azaltzen hasi aurretik, diogun ezen, horrela planteatzen badugu, ez
dela gure apeta baten aurrean etsi dugulako, bestelako irtenbiderik ez dagoela, edo,

kasurik txarrenean, irtenbiderik egokiena horixe dela uste dugulako baizik .

21 Puntu honetako hausnarketa, "naturaltasun/artifizialtasun" hitz horien esanahi
zabalaren ingurukoa da; alegia, ez gara ari hitz horiek hizkuntzalaritzaren arloan
dituzten adiera zehatzei buruz, ezta hizkuntzaren arau naturalen barruan/kanpoan
ibiltzeari buruzko bereizkuntzaz ere . Ondo dakigu, jakin, artifizialtasunez beteriko
gauzak egin daitezkeela arau naturalen barruan . Hemen hurbilago gabiltza hizkuntza
orokorraren (artikulatua) eta hizkuntza matematiko-logikoaren arteko bereizketatik
sortzen den artifizialtasun-sentsazioaz .

22 Sarasua, J . (1996) : "Insumisoarena", in Oskorri, 25 kantu urte, Elkar, Donostia, KD-453 .
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Beraz, esandakoa hobeki azaltzeko, zenbait adibide ekarriko ditugu hona . Hasteko,
lehenago jarritako kasu bakunenetik hasiko gara . Demagun honako adierazpen sinboliko
hau:

a=b

Ziur asko, adierazpen sinboliko hori hizkuntzaren lege naturalen barruan irakurri nahiko
bagenu, "a beren berdina da" edo horrelako zerbait esango genuke . (Alde batera utziko
dugu, matematika-gaietan ez dabilenari, esaldi hori modu naturalean esan ote dakiokeen .)
Seguruenik, euskaraz baino naturalago egingo zaigu esamoldea inguruko hizkuntzatan
esanez gero : "a equals b" (ing .)23 , "a igual a b" (gazt.), "a égal à b (fran.)" . Baina
zergatik ote da hori? Izatez, adierazpen sinbolikoan idazteko eta esamolde mintzatuan
esateko erabiltzen diren ordenetan, bada hurrenkera-puntu bat kasu batzuetan
errespetatzen dena eta beste batzuetan aldatzen dena . Izan ere, adierazpen sinbolikoetan
hurrenkera hau dugu sinboloen artean :

Bistakoa denez, gure inguruko hiru hizkuntzetan hurrenkera bera erabiltzen da
irakurtzean ere, 1 -~ 2 - 3 hurrenkera alegia. Euskaraz modu naturalean nahi izan
dugunean, ordea, 1 -> 3 - 2 hurrenkera erabili dugu. Eta, ikusiko dugunez, hurrenkera

horri eutsi nahi izanez gero, arazoak izango ditugu gero, adierazpen sinbolikoak
korapilatsuagoak izatean . Horregatik hurrenkera gordetzearen aldeko proposamena
egingo dugu, "a berdin b" esanez, 1 -> 2 -+ 3 hurrenkeraz alegia, eta gero eguneroko

praktikaz esamolde hori natural bihurtzen saiatuko gara .

Gauza bertsua esan daiteke beste hainbat kasutan . Demagun, kasurako, bost ikurren
hurrenkerari dagokion beste adibide hau :

a+b>c.

Kasu honetan ere sinboloen hurrenkera aztertuz, eta horren arabera zenbakituz,

23 Neurri batean bederen, ingelesezko esamoldea bestak baino "hobea" edo osoagoa dela
esan dezakegu, aditz eta guzti osatzen baitu esaldia .
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>-*4

c -* 5

korrespondentzia lortuko lortuko genuke 24 . Berriz ere, inguruko erdaretan 1 -* 2 - 3

- 4 -* 5 hurrenkera izango genuke -"a plus b greater than c" (ing . ), "a más b mayor

que c" (gazt .), "a plus b plus grand que c"-, baina euskara "naturalean" arazoak izango
genituzke hurrenkera hori gordetzeko, eta, ziurrenik, honelako zerbait esaten saiatuko
ginateke : "a eta b, c baino handiagoa da", "a eta b batuta, c baino handiago dira" edo

"a eta beren arteko batura, c baino handiagoa da" 25 . Baina hori adierazpenaren
azalpena dela jorik, saltokako irakurbidea da, gutxienez puntu batean idatzizko
hurrenkera aldatu behar izan baitugu, izan ere lehenengo kasuan 1 - 2 --* 3 - 5 -* 4

egin dugun bitartean bigarrenean 1 - 3 -* 2 -4 5 - 4 egin baitugu . Zer esanik ez,

euskarazko esamoldea "artifizialagoa" da, hots, lege naturalekiko apurketa bortitzagoa
dakar, konparatzeko dugun txantiloia erdarek inposaturikoa baita 26 . Horrexegatik -eta
ez beste arrazoi ezkutuengatik- azaltzen zaizkigu euskaraz, erdaraz planteatu ere

egiten ez diren zenbait arazo . Beraz, gure ikuspuntu praktikotik eman beharko diegu
erantzuna, eta hor ere lehenik hurrenkera gordetzea planteatuko dugu, ondoren
praktikaren poderioz esamoldea ohiko -"natural"- bihurtzeko. Beraz, "a gehi be

handiago ce" proposamena egingo dugu, 1 -4 2 -> 3 -* 4 -* 5 hurrenkera gordez .

Adierazpen sinbolikoa korapilatzen dugun neurrian, orain arte oztopo txikia izan
dena gaindiezin bihur daiteke, eta inguruko erdaren jokamoldean natural samar egin ohi
dena, guretzat kalamatika zail eta irteerarik gabeko labirinto bihur daiteke . Esandakoaren
adibide modura honako adierazpen sinboliko hau jarriko dut :

n+1

f x"dx
x n+1

Zer egin beharko genuke kasu honetan? Esamolde "naturala" erabili beharko bagenu,
honelako zerbait aukeratuko genuke :

24 Aurreko banaketarekin ados egonda ere, bestelako banaketa egin daiteke, (a + b) > c
interpretatuz . Orduan (a + b) -+ 1, > --, 2 eta c --y 3 hurrenkeran har ditzakegu sinboloak .
Era berean, (a + b) zatia a -) 1, + -* 2 eta b -) 3 era interpreta dezakegu .

25 "a eta beren arteko batura handiagoa da c baino" esamoldea ere aukera genezake, noski,
adierazpen sinbolikoaren hurrenkeratik hurbilago .

26 Agian, irakurbidea erabat normalizaturik ez dagoelako egiten zaigu bitxiagoa, eta ez
hainbeste, euskararen lege naturalekiko distantzia handiagoa dagoelako .
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(ixa ber ene diferentzial ixa)-ren integrala, [(ixa ber ene gehi
baten eta (ene gehi bat)en arteko zatidura gehi karen berdina

da.

Inork esamolde horretan sinboloekiko hurrenkera nola geratzen den aztertu nahi balu
-ariketa egin dezake noski-, laster antzemango luke, oztopo-lasterketetan bezainbeste

jauzi egin beharko lituzkeela . Eta kontuan izan, parentesi arteko esamoldeak berariaz
bakundu ditugula, multzokako joskera azpimarratu nahian, zeren bestela, parentesi

arteko esamoldeen hurrenkera ere aldatu beharko baikenuke . Guk egingo dugun

proposamenean, ordea, irakurbide bakun hau azalduko dugu, beti ere sinboloen arteko

hurrenkera bera gordez :

integral ixa ber ene diferentzial ixa, berdin, ixa ber ene gehi bat
zati ene gehi bat, gehi ka .

Zer esanik ez, guk bigarren bidearen alde egin dugu eguneroko praktikan, planteaturiko
ezaugarrien arabera askoz egokiago ikusten baitugu . Gure ustez, itxuraz baino ez da

aurrekoa baino artifizialago, eztabaida honetan kolokan dagoena "natural" hitzaren

esanahia baita. Matematikaren eta Fisikaren arloei dagokienez, gure ustez, natural
bihurtzen da ariketen eta erabileraren ondorioz automatikoki egiten dena, zeren ordutik
aurrera nekerik gabe natural sortzen baita . Eta sinetsi ala ez, adierazpen sinboliko horien

eguneroko erabiltzaile garenoi "berez" ateratzen zaizkigu irakurbide horiek 27 . Eta

"berez" ateratzen zaizkigunez, natural samar irakur ditzakegu ondoren datozen
adierazpen sinbolikoak, aurrekoak baino korapilatsuagoak diren arren :

*°°

	

1
" n sin-

n=1

	

n

batukari, ene berdin 1 etik plus infinitura, minus bat ber ene,
(bider) ene-erro ene, (bider) sinu bat zati ene

27 Dena den, ñabardura bat egin beharrean gaude . Alde handia dago, irakurbideari
dagokionez, adierazpenak "irakurri" eta adierazpenak "ulertu" edo "sortu" kontzeptuen
artean. Izatez, behin ikur eta zeinu bakoitza nola irakurtzen den eta irakurbiderako
arauak ezagutu ondoren, automatikoki irakurri ahal dugu edozein adierazpen sinboliko
(bai hizkuntza artikulatuan, bai hizkuntza matematikoan) . Besterik da ikur eta zeinuen
bidezko segidak edo adierazpenak esan nahi duena ulertzea, edo esanahi zuzeneko
adierazpenak sortzea. Izan ere, zer esan nahi duten jakin gabe ere irakur daitezke
formulak, zer irakurri duten ulertu gabe haurrek testuak irakur ditzaketen era berean .
Hots, bestelakoa da ikur eta zeinuen bidezko segidak sortzera eta ulertzera garamatzan
prozesua .
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n+1

hm x = 0
n-- (n+1)!

limite, ene infiniturantz doanean, ixa ber ene gehi bat, zati ene

gehi bat faktorial, berdin zero

B = µ0 I
u, X Ur

dl
4n

	

r 2

be bektorea, berdin, mu azpi zero zati lau pi, bider I, integral itxi

u azpi te (bektore unitarioa) biderkadura bektorial u azpi erre
(bektore unitarioa) zati erre ber bi, diferentzial ele

Aztertzen ari garen arazoaz jabetzeko, eta proposamen egokiaren ezaugarriek zein
izan behar luketen gutxi gorabehera ulertzeko, emandako adibideak nahikoa eta gehiegi

direlakoan gaude. Beraz, oraingoz, bere horretan utziko ditugu, hurrengo atalean gure
proposamena biltzen duten arauak eman ondoren hobeto ikusteko, eta betiere seigarren

ataleko eranskinetan hainbat kasutan proposamenaren aplikazio praktikoak egiteko .

Zernahi gisaz, azpiatal honi amaiera emateko, azken iruzkin bat egin nahi nuke
inguruko erdaren hurrenkeren eta adierazpen sinbolikoen hurrenkeren berdintasunari

dagokionez, eta ondokoa da . Edozeinek suma dezakeenez, eta gorago adierazi bezala,

hurrenkeren kointzidentzia hori ez da kasualitate hutsa, noski, horrela izatera eraman
duen kausa argi baten ondorio baizik, alegia, adierazpen sinboliko horiek ezarri zituzten
zientzialariek hizkuntza horietatik abiatu izanaren ondorio 28 . Zer esanik ez, kasu

batzuetan berentzat naturalena zena aukeratzen saiatu ziren, halako moldez non, urteen
poderioz, adierazpenetako hurrenkera hori naturala dela uste izateraino iritsi diren 29 .

Uste horretatik erdia baino gehiago ustel dela esango ez badugu ere, argi izan behar dugu,
jatorrizko jokamoldean dela batez ere hurrenkeren kointzidentziaren kausa . Baina den

moduan izanik ere, itxuraz desabantaila dugun arren -izan ere, desabantaila itxurazkoa
baino ez da-, kontua ez da horregatik kexu izatea, gure hizkuntzatik abiatuta irtenbide

egokia proposatzea baizik . Eta horretaz, aipaturiko ezaugarri guztiak kontuan izanik,

gure aurrekoek irekitako bidea kontuan hartuz eta azken hogei urteotan unibertsitateko

28 Zehaztasun bat egin beharrean gaude puntu honetaz . Esaldi honetan ez dugu esan nahi
adierazpen horiek ingelesez edo frantsesez soilik idatzi zirenik ; izan ere, ziurrenik,
batzuk latinez erabili ziren lehenik, horixe baitzen XVIII . mendean (eta aurrekoetan,
noski) zientzia egiteko eta zabaltzeko erabiltzen hizkuntza . Nolanahi den, horrek ez du
testuaren mamia aldatzen, irakurketaren hurrenkeraren aldetik berdintsuak baitira
latina, frantsesa eta ingelesa .

29 Dena den, batzuetan logikak agindu du -eta ez hizkuntza naturalak- adierazpenetako
hurrenkera erabakitzean. Beraz, ñabarduraz beteriko baieztapena da hori .
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irakasleen artean -eta bai beste ikasmailetakoen artean ere- sorturiko tradizioan
oinarrituz, hurrengo azpiatalean gure proposamena definitzen duten arauak zehazten
saiatuko gara, arau orokorrenetatik hasiz eta kasuistika bereziarekin zerikusia duten arau
zehatzak ere aipatuz .

4.4 . Gure proposamenaren muina : idazkerarekiko linealtasuna

Azpiatal honetan, orain arte adierazitako kontzeptuak bilduz, geure proposamena
zenbait arau zehatzen bidez ematen saiatuko gara, arauen formulazioa zehaztuz, eta

horien aplikazioari buruzko zenbait adibide emanez . Guztira hiru arau orokor emango
ditugu, ondoren kasu puntualei buruzko zenbait azpiarau azaltzeko .

4.4.1 . Lehenengo arau orokorra, sinboloen izendapenari buruzkoa

Izenak berak dioenez, adierazpen sinbolikoak sinboloez (ikur eta zeinuez) osatuta
daude. Ebatzi beharreko lehenengo arazoa sinbolo horien izendapenarena da . Sinboloen

izenak aukeratzean eta erabakitzean, terminologiaren teoria klasikoaren30 arloko

"urrezko araua" izango dugu kontuan, alegia, kontzeptuen eta terminoen arteko erlazio

biunibokoa lortzeko ahalegina definitzen duena. Dakigunez, terminologian eskema sinple
hau erabili ohi da, oro har, terminoak izendatzeko :

kontzeptua H terminoa

non H sinboloak erlazio biunibokoa adierazten duen ; hots, "kontzeptu bakoitzarentzat
termino bat, eta termino bakoitzak kontzeptu bakarra" . Sinboloen izendapenari
dagokionez, proposamen bera egitea komeni dela uste dugu :

sinboloa H terminoa

Hots, ahal dela, sinbolo bakoitzari izen bakarra esleitu behar zaio eta izen bakoitza
sinbolo bakar bati egokitu behar zaio 31 . Beste hitzetan esanda, sinboloen izendapenari

30 "Terminologiaren teoria klasikoa" izendapena erabili dugu, zeren, ondo dakigunez,
teoria berrietan agerian geratu baita, biunibokotasunari buruzko kontzeptu hori
idealizazio bat baino ez dela . Dena den, lan honetan ideia hori mantendu dugu, hemen
emango ditugun arau orokorrak zurrunak ez direlako eta desiderata modura ulertu behar
direlako, beti ere salbuespenekin . Alegia, badakigu, kasuistikan sarturik, kasu guztietan
sakonago aztertu beharreko kasu edo salbuespenak aurkituko ditugula .

31 Kontuan izan, gero sor daitezkeen nahasteak eta interpretazio-arazoak saihesteko
bilatzen dugula biunibokotasuna . Alegia, ahalegina egiten dugu, izendapenak
biunibokoak izan daitezen . Hala ere, hori ez da beti erraza izaten -ezta posible ere-,
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dagokionez, saihestu egin behar dira mota guztietako polisemiak eta sinonimiak, ahal den
neurrian behintzat. Beraz, laburbilduz, honelaxe formulatuko dugu lehen arau hori :

Lehenengo araua : Sinboloen izendapenean, ahal dela, erlazio biunibokoa
sortuko da sinbolo bakoitzaren ela sinboloaren izenaren artean, eta
sinboloaren izen hori adostu eta ezagutzera emango da erabiltzaileen
erkidegoan .

Nolanahi den, arau honen inguruko zenbait iruzkin egitea komeni da . Lehena eta
garrantzitsuena, honako hau : izatez, oso arriskutsua da beti eta nahitaez erlazio
biunibokoa inposatzea, berehala ager baitaitezke kontraesanak . Gainera, sinboloaren
izena eta irakurbidea ez dira gauza bera ; ondorioz, ikur batek bi izendapen desberdin
izan ditzake izen hutsa ematean eta adierazpenean irakurria izatean . Dena den, kasu
horiek arauaren salbuespentzat hartu behar direla uste dugu, kantitatez ere arazo hori
dutenak sinbolo gutxi batzuk baino ez baitira, nahi batzuk askotan agertzen diren .
Horregatik, arauaren definizioan bertan arazo horiez jabetzeko balio dezakeen "ahal
dela" esamoldea gehitu dugu .

Esandakoak argitzeko, biunibokotasuna betetzen ez duten zenbait sinbolo aipatuko
ditugu. Esate baterako, nonahi ageri diren + eta - zeinuak "plus-gehi" eta "minus-ken"
era bikoitzean erabiltzen dira . Zehatzago hitz eginez, zeinuen izenak "plus" eta "minus"
direla esan dezakegu, baina erabilerak lau formak eskatzen ditu . Bestetik, Y ikurra
"sigma" da, baina "batukari" irakurtzen dugu askotan, egiten duen funtzioa adierazten
dugulako . Edota, kasurako, = ikurrak esanahi bi ditu, gutxienez ('zeharo berdin' eta
`kongruente') . Eta - ikurra lau eratan ageri da ('baliokide', `antzeko', `ez . . .',
'potentziakide') ; nahiz eta kasu hau berezi samarra den . Alderantzizko kasuak ere
baditugu; hots, zenbait kasutan bi zeinu edo ikur desberdinek izendapen bera dute, hala
nola - eta \ direlakoak, biak "ken" dira (azkena multzoen kasuan erabiltzen da) .

Edozein kasutan, ikuspegi matematiko-fisikotik, testuinguru bakoitzean ikur edo
zeinu bakoitzak esanahi zehatza behar du izan; eta esanahiaren zehaztasun horrek ez du
nahitaez biunibokotasuna eskatzen . Eta itxuraz nahasteak sor daitezkeen arren,
adierazpen matematikoen kasuan, testuinguruaren arabera erabiltzaile trebatuek erraz
bereizten dituzte esanahi horiek . Esate baterako,

2+(-3)-(+5)

eta horregatik "ahal dela" iruzkina gehitu dugu arauan bertan ; sinboloen eta terminoen
arteko biunibokotasuna lortzea, desiderata modura ulertu behar da .



178

	

IKUR ETA ZEINU BIDEZKO ADIERAZPEN FISIKO-MATEMATIKOEN IRAKURBIDEA

adierazpenean, idazkera zehatza eta argia da -parentesiek ere laguntzen dute,
noski32-, eta bi zeinu horiek lau modutan irakurriko ditugu, inolako arazorik gabe . Hala

ere, "plus" eta "minus" zeinuen kontua berezia da, eta kasu hori kenduta, ez ditugu
adierazpen berean ikur edo zeinu ber baten izendapen desberdinak aurkitu ; beraz, guk
aztertutakoaren arabera, hortik aparte ez dago zeinuen izendapen desberdinak nahasteko
arazorik (dena den, adierazpen berean ez bada ere, behin baino gehiagotan aurkitu ditugu
paragrafo berean =- ikurraren erabilera desberdinak) .

Beraz, salbuespenak salbuespen eta ñabardurak ñabardura, joera modura bederen,
lehenengo arau orokorra betetzera joko dugu ikur eta zeinuen izendapena egitean .

Zernahi gisaz, kontu edo ahalegin hori ez da azken uneko joera bakarrik, edo guri
besterik gabe otu zaiguna. Izan ere, gure ustez, lehenengo arau orokorrak definituriko
jokamoldea eta baldintzak jadanik nahiko ongi bete ziren UZEIk eginiko Matematika
Hiztegia prestatzean, eta bertan eginiko sinboloen izenen zerrendak bere hartan
onartzekoak direla uste dugu, zenbait puntu txikitan izan ezik . Hain zuzen ere, zerrenda
haiek eguneratzeko, kontuan izan behar dira azken urteotan Euskaltzaindiak emaniko
arauak eta baita erabileraren erabileraz unibertsitateko irakasleen artean finkaturiko
zenbait esamolde . Dena den, oro har, Matematika Hiztegian eginiko proposamena
onartuz, guk zenbait zuzenketa egin eta zenbait gehigarriz osatu dugu orduko zerrenda
hura, eta geure proposamenari dagokion sinbolo-izendegia eranskin batean aurkeztu
dugu, hain justu ere 6 .2 .1 . eranskinean, "Matematika-ikurren izenak" izenekoan .

Arau nagusi honen barnean, bestelako azpiarauak edo oharrak egin ditzakegu, bereziki
izendapenerako erabiliko ditugun hitzen sorkuntzari buruz . Zer esanik ez, lexiko-
sorkuntzarako bide guztiak dira zilegi ; kasu bakoitzean zein bide aukeratu, horixe izango
da kontua. Arazoa bere orokortasunean ikusteko, egokia izan daiteke sailkapen moduko
bat egitea, konturatzeko ezen lexiko-sorkuntzarako bide guztiak direla emankorrak, eta
kasuan kasuko baldintzak aztertu ondoren bata zein bestea aukera daitekeela.

Hain zuzen, IV .1 . taulan izen bakuna duten sinboloen kasu batzuk ageri dira, alboan
sorkuntzarako zein bide hartu den azalduz .

32 Bidenabar, diogun ezen parentesiek beren izena badutela -parentesia, hain zuzen-,
baina gehienetan ez direla irakurtzen. Zer esanik ez, ikur horiek ere lehenengo arauaren
salbuespentzat har daitezke, neurri batean behintzat .
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IV.1 . taula. Hiztegi-sorkuntzarako bide desberdinen erabilera

sinbolo bakunak aukeratzean

Sinboloa

	

Sinboloaren izena

	

Sorkuntzarako bidea

3

	

badago / existitzen da

	

ohiko ondare lexikala

/

	

non

y

	

edozein

berdin

1

	

batukari

	

eratorpena

11

	

biderkari

v

	

bildura

n

	

ebakidura

f

	

integral

	

mailegutza

sin

	

sinu

I

	

faktorial
log

	

logaritmo

zati

T

ken

	

zabalkuntza semantikoa

erro

giltzak

Era berean, ondoren datorren IV .2. taulan izen konposatua edo konplexua duten

sinboloen kasuak ageri dira, alegia, hitz-elkarketaren bidez edota bestelako konbinazioak

(dela mailegaturiko hitza + euskal adjektiboa, dela euskal izena + euskal adjektiboa,
dela . . .) eginez sortzen diren zenbait sinbolo-izen aztertuz .
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IV.2. taula. Hiztegi-sorkuntzarako bide desberdinen erabilera

sinbolo konplexuen izenak aukeratzean

Sinboloa

	

Izena

	

Sorkuntzarako bidea

lim

	

goi-limite

	

euskal hiztegiko osagaia +
lim

	

behe-limite

f

	

integral itxi

	

mailegaturiko hitza +
~~

	

euskal adjektiboa
integral bikoitz

SS

	

integral hirukoitz

hi

	

logaritmo nepertar

0

	

multzo huts

	

euskal izena +
euskal adjektiboa

(a, b)

	

tarte ireki

[a, b]

	

tarte itxi

n, x

	

biderkadura bektorial euskal izena +
mailegaturiko adjektiboa

biderkadura eskalar

d

	

deribatu partzial

	

mailegaturiko izena +
mailegaturiko adjektiboa

cosh

	

kosinu hiperboliko
balio absolutu

mailegua (hitz-elkarketa)

L

	

Laplace-ren

	

izen propioa + -(r)en +
transformatu

	

mailegaturiko osagaia

Kronecker-en delta

zuzenki proportzional euskal adberbioa +
mailegaturiko adjektiboa

zeharo berdin

	

euskal adberbioa +
euskal adjektiboa
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Aurreko tauletan ageri diren sinbolo guztiak nazioartekoak dira . Zernahi gisaz, horiez
gain, hizkuntza bakoitzean zenbait sigla edo laburdura ere tartekaturik erabiltzen dira
sinboloen artean, eta horien izendapenerako erabilitako modua ere, sinboloen kasurako
arau beraren barnean bil daitezke . Dena den, diogun ezen sigla horiek esamoldeen
barnean erabiltzen diren klixeak direla, hala nola ondokoak :

f.n.g . frogatu nahi genuenez
z.k.h . zatitzaile komunetan handiena
m.k .t . multiplo komunetan txikiena
b.s.b . 33 baldin eta soilik baldin
i.e .e .

	

indar elektroeragilea

Ohar bikoitza egingo dugu emaniko lehenengo arauari buruz . Sinbologiari dagokionez,
sinboloak ia-ia erabat nazioartekoak direla esan dezakegu, eta gainera, sinbolo bakarrak
onartzen direla. Baieztapen horrek zenbait salbuespen txiki ditu, honako bikoteek

adierazten dutenez : sen/sin, tg/tan, L/ln, arcsen/arcsin/sii 1 , A /x . . . Zer esanik ez,

salbuespenak salbu, nazioarteko sinbolo horiek besterik gabe onartu ditugu 6 .2.1 .

eranskineko zerrendetan .

Dena den, lehenengo arau honetan aipaturiko sinboloen izenei dagokienez, bi multzo
nagusi egin ditzakegu . Batetik, nola edo hala esateko, "nazioarteko terminoak"
izenburupean bil ditzakegunak ditugu, eta, bestetik, hizkuntza bakoitzeko hiztegi-
ondare propiotik eratutako izenak . Nazioarteko terminoei dagokienez, horietako
gehienetan zuzen-zuzenean mailegutzara jo dugu, baina beti ere ortografikoki eta
fonetikoki euskarari dagozkion aldaerak onartuz, beste hizkuntzetan egin duten antzera,
zeinek bere erara egokituz alegia. Hizkuntza bakoitzaren ñabardura ortografiko-
fonetikoak nabarmentzeko, gure hizkuntzaren eta inguruko hiru hizkuntza nagusietako
zenbait adibide jarri ditugu :

33 Laburtzapen hau zenbait hizkuntzatan ez da puntuz bananduta idazten, lotuta baizik .
Honelaxe, hain zuzen : "iff', "si¡", "ssi" . Agian guk ere bsb eran idatzi beharko genuke,
beste barik. Dena den, laburtzapen hori ez ohi da erabiltzen goi-mailako testu
"serioetan" .
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IV.3. Hizkuntzaz hizkuntzako aldaera ortografiko-fonetikoak

Sinboloa

	

Euskaraz

	

Ingelesez

	

Gaztelaniaz Frantsesez

J

	

integral

	

integral

	

integral

	

intégrale

lim

	

limite

	

limit

	

límite

	

limite

I

	

faktorial34

	

factorial

	

factorial

	

factoriel

cos

	

kosinu

	

cosine

	

coseno

	

cosinus

log

	

logaritmo

	

logarithm

	

logaritmo

	

logarithme

exp

	

esponentzial exponential

	

exponencial

	

exponentiel

d

	

diferentzial

	

differential

	

diferencial

	

d(érentielle

Alegia, "hizkuntza guztietan berdin esaten eta idazten direla" esatean, gezur txiki bat
esaten da, edo egia osoa ez behintzat, hizkuntza bakoitzak bere jeinuaren edo izaeraren
araberako moldaera egiten baitu, eta nahiz batzuetan idazkera bera geratzen den,
ahoskera oso desberdinak gauzatu edo egikaritu daitezke hizkuntza desberdinetan .

Nazioarteko terminoetan egin den modu berean jokatzen da unitateen balio
anizkoitzak eta zatitzaileak izendatzeko . Horretaz, nazioarteko arauak onartzen dira
zuzen-zenean, beti ere euskarari dagozkion egokitzapen ortografikoak eginda, aurreko
taulan egin dugunaren antzera. Horrela, deka- (da-) hekto- (h-), kilo- (k) . . ., dezi- (d),
zenti- (c), mili- (m) . . . idatziko ditugu, horien guztien nazioarteko zehaztapena besterik
gabe onartu egin dugula azpimarratuz . Aurrizki horien guztien erabilera 6 .1 .1 .
eranskinean dago zehaztuta ("6 .1 .1 . Sistema hamartarreko balio anizkoitzak eta
zatitzaileak izendatzeko aurrizkiak") .

Dena den, maileguzkoak ez diren hitzen kasuan, hizkuntza guztietan jotzen da
berezko hiztegi-ondarera, eta ondorioz, badira zenbait hitz hizkuntza bakoitzaren
nortasunaren arabera erabiltzen direnak, hala nola adibide gisa ondoko taulan aipaturik
daudenak .

34 Alemanez, ordea, n! ikurra "n Fakultit" irakurtzen da (egia esanda, ez dugu irakurbide
horren zergatia argitu, eta ez dakigu nondik datorren) .
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IV.4A taula . Hizkuntzaz hizkuntza
berezko hitzak erabiliz irakurtzen diren sinboloak

Sinboloa

	

Euskaraz

	

Ingelesez

	

Gaztelaniaz

	

Frantsesez

V

	

erro35

	

root

	

raíz

	

racine

+

	

gehi

	

plus

	

más

	

plus

x

	

bider

	

times

	

por

	

fois

handiago(. . . baino) greater than

	

mayor que

	

plus grand que

txikiago (. . . baino)

	

less than

	

menor que

	

plus petit que

E

	

barne

	

is a member of

	

pertenece a

	

appartient à

an

	

a ber n

	

a to the power n (UK)

	

a (elevado) a la n

	

a puissance n
a to the nth power (US)

Nolanahi dela, izenak bakunak izan zein konplexuak izan, eta kasuistika zabal
samarra izan arren, ia kasu guztietan ikus daiteke, lehenengo araua betetzen dela, hots,
sinbolo bakoitzerako izen bakarra proposatu dugula, dela "nazioarteko forman" dela

"forma etxekotuan" .

4.4.2 . Bigarren arau orokorra, egituradun sinboloen izendapen eta

irakurbideari buruzkoa

Aurreko araua sinbolo bakunen izendegiari buruzkoa izan da. Baina sinbolo batzuk
multzokaturik ageri dira, sinboloen barneko azpisinboloek nolabaiteko egitura osatuz .
Nolabait esatearren, egituradun sinboloak dira, gehienetan eragile-funtzioa betetzen
dutenak, eta eragiketaren bat (edo batzuek) egin beharra adierazten dute ; gainera,

eragiketa zein osagairi dagokien ere adierazten da sarri . Horrexegatik hain zuzen ere,
egituradun sinbolo horien barnean beste zenbait sinbolo ageri dira askotan, parametro
batzuen balioak adieraziz, hala nola eragiketa zein mugaren artean egin behar den

adierazteko, edo zein aldagairen kasuan burutu behar den adierazteko .

35 Bistakoa da kasu honetan erabilera orokorreko "erro" hitz arruntaren -eta beraren
baliokideen- zabalkuntza semantikoa egin dela hizkuntza guztietan .
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Normalean, horrelako kasuetan egituradun sinbolo konposatuaren inguruko
informazio gehigarria eman behar izaten da, eta horrelakoetan, hizkuntza bakoitzeko
joskera bereziak erabili ohi dira . Arazoaren funtsa hobeto ikusteko, adibide baten
azalpenetik abiatuko gara . Demagun ondoko integral mugatua dugula :

fXo f(x)dx

Ikus daitekeenez, ez da aski integral mugatua dela esatearekin, eta zer esanik ez, nondik

nora egin behar den adierazi beharko dugu. Hain zuzen ere, mugapena adierazteko,
hizkuntza naturala erabili beharko dugu, eta kasu horretan ingelesez mako artean adierazi
dugun informazio gehigarria eman beharko dugu :

integral [from x sub zero to x off ofx dx]

Ikus daitekeenez, sinbolo sinple edo bakunaren izena -integral- osatu egin behar da
beste hainbat informaziorekin, alegia, integralaren mugaketa nondik nora egin behar den
eta muga horiek zein funtzio eta aldagairi ezarri behar zaizkien azalduz . Azalpen

horietan hizkuntza naturaleko esamoldeak erabili behar izaten ditugu, hizkuntza

bakoitzaren jokamoldeak kontuan edukiz .

Beste adibide bat aipatzearren, segida bateko terminoen batura adierazteko erabili ohi
den egituradun ikur edo sinboloa aipatuko dugu, ingelesez hau ere :

n

L.r x, : summation [from one to n ofx sub i]

Ikus daitekeenez, kasu honetan aurreko integral mugatuaren kasuan egin dugun modu
berean jokatzen da. Hain zuzen ere, egituradun ikurrak -batukari mugatua dei
dezakeguna- eragiketa bat adierazten du -batuketa, kasu honetan-, eta informazioa
zehaztean, azpindizearen zein balio-tarteri dagokion azaldu behar da -batuketa hori
nondik nora egin behar den, alegia-; eta, gainera, irakurketan argi uzten da zein den
segidako aldagai azpindizeduna .

Aurreko irakurbidea ingelesari dagokio, baina, zer esanik ez, gauza bera egiten da
beste hizkuntzetan ere . Hori dela eta, euskaraz ere antzeko jokamoldearen hautatu behar
dugula uste dugu, egituradun sinboloen zehaztapenerako geure hizkuntzaren izaeraren
araberako esamoldeak prestatuz . Horrelako zerbait egin zuen UZEIk Matematika
Hiztegian, eta gu ere haiek proposaturiko bidetik abiatu gara, haiek irekitako ildotik
aurrera eginez, eta haien proposamenak gaur eguneko euskara estandarraren arauetara
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egokituz. Preseski, honelaxe geratuko lirateke aurreko adibide biak gure proposmenaren
arabera :

fX f
(x)dx : integral [ixa azpi zerotik ixara, efe ixa diferentzial ixa]

xo

n1 x; : batukari [i berdin batetik enera, ixa azpi i]
i -,

Mota honetako adibideen zerrenda nahiko luzea da, eta horregatik horientzako arau
orokor bat ematea komeni delakoan gaude . Arauan esamoldeen zehaztapenarako ildoa
adierazi dugu soilik. Gero, egituradun sinbolo konkretu bakoitzari dagokion esamolde
zehatza kasuan kasuko sinboloa aztertuz definitu beharko da, noski . Dena den, gure
helburua egituradun sinbolo bakoitzari dagokion esamolde estandarra zehaztea eta
adostea da .

Bigarren araua : Egituradun sinboloen kasuan, sinboloekin batera aldagaien,

parametroen eta eragiketa-mugen definiziorako esamoldeak euskararen
joskera naturalaren arauak erabiliz eratuko dira, beti ere aurreko tradizioan
izandako proposamenak kontuan hartuz eta esamolde estandarrak zehazteko
asmoz.

Lehen begirada batean ikus daitekeenez, berez arau hori gehiegi zehaztu gabea da, eta
izatez, horrekin batera arau zehatzak eman behar dira egituradun sinbolo bakoitzaren
kasuan. Kasuistika luze samarra da, eta gure ustez, arauan printzipio orokorra
biltzearekin aski da, gero sinbolo horien katalogoarekin osatuz, noski . Hain zuzen,
arauaren erabilpen praktikoa nolakoa izan daitekeen ulertzeko hurrengo orrialdeko IV .5 .

taula aurkeztu dugu ; bertan gehien erabiltzen diren sinbolo konposatuen kasuan erabili
ohi ditugun esamoldeak azaldu ditugu, bestelakoetan antzeko jokamoldea erabiltzen
dugula iradokiz .
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IV.5. taula .
Egituradun sinboloetan erabili beharreko esamoldeak

Sinboloa

	

Esamoldea

X,

n

1
i=1
n

Y batukari, i berdin batetik enera, i desberdin
'_'

	

jota izanik* ;
n

edo 11

	

biderkari, i berdin batetik enera
i=1

lim
x--* 0

dy
dx
pb

J a

ixa azpi i

batukari, i guztietarako

batukari, i berdin batetik enera

limite, ixa zerorantz doanean

deribatu i grekoa ixarekiko

integral, atik bera

ixaren multzoa, non x . . . den / baita

ze azpi pe berdin delta ku zati delta te, pe
(presioa) konstantea izanik 36

Adibide hauetan proposaturiko esamoldeen antzera eratu ditugu bestelako egituradun
sinboloei dagozkien esamoldeak ere, baina kasuistika luze samarra izanik, ez ditugu taula
honetan aurkeztu, eta erabilgarritasunaren izenean, 6 .2.1 . eranskinean jarri ditugu,
katalogo modura edo .

36 Hemen, adierazpen osoa jartzean, bi gauza nahastu ditugu, izatez . Batetik, berdintzaren
ezkerraldean ikurra bera jarri dugu, Cp alegia, eta horren irakurketa "ze azpi pe" da .
Bestetik, sinbolo horrek adierazten duen magnitudearen azalpena edo definizioa dator,
nahiz eta hori ere sinbolo konplexu batez adierazita datorren, eta horrela, alde horrek
ere bere irakurketa propioa du : "delta ku zati delta te, pe (presioa) konstantea izanik" .
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4.4.3 . Hirugarren arau orokorra, sinbolo-kateen irakurbideari buruzkoa

Jakina denez, adierazpen sinbolikoak ez dira normalean banaka agertzen, sinbolo-

kateak osatuz baizik37 . Sinbolo-kateak laburrak edo oso luzeak izan daitezke, ondoko

adibideak aztertuz ikus daitekeenez .

(a+b
n
=a"+

ds>O, 38>0 ;

a=b

a>b

a + b = c

n an-' b+ n a"-'b' + . . .+

	

n

	

abn-' +b
~ 1 )

	

\~ 2~

	

,n - l~

_ d(m x r) doe

	

dr
a	

di

	

dt
x r + cn x

dt

n

	

b

f (t,) Aa; - J f (a) da
1=1

	

o
-'

37 Nolabait esatearren, sinbolo-kate hauek perpausen antzekoak dira .

<£

Gure asmoa kasu horietarako guztietarako balio dezakeen arau orokor bakarra ematea

da. Araua aldi berean sinplea eta zabalgarria izateko moduko formulazioa bilatzen saiatu
gara, hain zuzen ere arauaren luzetasuna oztopo izan ez dadin, eta kate luze zein

laburretarako erabilgarria izan dadin . Hona hemen gure ustez baldintza horiek modu

onargarrian betetzen dituen hirugarren arau orokorra :

Hirugarren araua : Sinbolo-kateak irakurtzean hiru oinarri nagusi izango

dira kontuan :
a) Idatziak izatean erabili den hurrenkera berean irakurriko dira sinboloak

(bai sinbolo bakunak, eta bai egituradun sinboloak ere), banan-banan,

bata bestearen ostean .
b) Sinbolo bakoitza bere aldetik irakurriko da, sinbolo bakunen kasuan izena

bere hutsean aipatuz, eta egituradun sinboloen kasuan bigarren arauan

esandako moduko esamoldeak erabiliz .

c) Sinboloak beren artean inolako loturarik egin gabe irakurriko dira, huts-
hutsean bata bestearen ondoren, idatzi bezala irakurriz, hurrenez hurren.
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Hirugarren arau hau lehenago 3 . atalean definitu dugun "ikur eta zeinu bidezko

esapideen linealtasuna" kontuan hartuz eman dugu, alegia "idazketa-sekuentzia" edo

"idazketa-hurrenkera" errespetatuz . Adierazpen sinbolikoak multzoka antolatzeko eran

oinarrituta dago, adierazpen osoa sinboloen -dela sinbolo bakunen, dela egituradun
sinboloen- bilketa modura ulertuz, eta bilketa horren ulerpenerako hurrenkerak berak

behar den informazio guztia gordetzen duela kontuan izanik .

Berariaz saiatu gara araua ahalik eta erarik laburrenean ematen, eta horrelaxe uztea

erabaki dugu. Zernahi gisaz, arauaren aplikazioan zalantza gehiegirik egon ez dadin,

zenbait azalpen argigarri eta zehazgarri eman behar direlakoan gaude . Horrexegatik,

hirugarren arau hori zehazteko iruzkin gehigarriak egingo ditugu jarraian .

Lehenengo oinarrian sinboloak banan-banan irakurri behar direla esan dugu, baina aldi

berean "sinbolo" hitza esatean "bai sinbolo bakunak, eta bai egituradun sinboloak ere"

kontuan hartzen ditugula adierazi dugu . Azal dezagun astiroago eta zehazkiago zer

adierazi nahi dugun horrekin. Hara: sinbolo-kateak irakurtzean, nolabait esatearren,

"atomoak" (banakako ikurrak edo ikur-atomoak) barik, "molekulak" (zenbait ikurren
multzoak, ikur-molekulak alegia) bereizi behar dira; gainera, "molekula" horien artean ere

mailak daude38 . Esate baterako,

x2 - a2
lim
x-+a x - a

= lim(x + a)
x-> a

adierazpenean, A = B motakoa da lehen pauso batean egin dezakegun ikur-molekulen

arteko bereizketa ; lehen mailako ikur-molekukak direla esan dezakegu. Zer esanik ez,

sinbolo-multzoen bereizketan aurrera eginez, A-ren barruan bi osagai nagusi daude :

x2 - a2
lim eta

	

,
x-a

	

x - a

eta bakoitza bigarren mailako ikur-molekulatzat har dezakegu . Bistakoa da, era berean,
lim ikur-molekula egituradun sinbolo bakartzat har dezakegula ; baina, sinboloaren
x- a

analisiarekin jarraituz, logika beraren arabera, hemen ere, egituradun sinbolo horren
barnean lim eta x ~ a ikur-molekulak -hirugarren mailakoak- bereiz ditzakegu . Eta

horrela, azken ikur-atomoak aurkitu arte segi dezakegu ; kasu honetan, hauexek dira

38 Bereziki eskertu nahi dut Javier Duoandikoetxea katedraduna, bera izan baita ikur-
atomo eta ikur-molekulen ideia hori argitzeko bidea eman didana, lanaren
prestakuntzarako oso baliagarri izan diren beste hainbeste ohar egiteaz gain .
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x2 - a2
azken ikur-molekularen ikur-atomoak : x, - eta a . Zer esanik ez,

	

ere antzeko
x-a

eran bereiz dezakegu ikur-molekula sinpleagotan ; eta azkenean, ikur-atomotan . Eta

antzera egin dezakegu B multzoari dagokionez ere .

Azken batean, adierazpenaren analisia egin dugu, osotasunetik osagai bakunetara

pasatuz (adierazpenetik ikur-molekuletara; eta ikur-molekula bakoitzaren barnean, ikur-

molekulatik ikur-atomoetara) . Baina guri ardura diguna, multzo osaren irakurketa da.

Ikus dezagun, bada, zein zalantza sor daitezkeen praktikan .

Idazketa-hurrenketaren printzipioari jarraituz, zenbait ikur-molekularen arteko
hurrenkerak ez du inolako arazorik ez zalantzarik sortzen . Hasteko, lehenik A multzoa

irakurriko dugu, gero = ikurra, eta azkenik B multzoa ; alegia, idatzita datozen hurrenkera

berean. Baina A-ren barruan edo B-ren barruan, aukera desberdinak daude .

Demagun A-ren kasua. Ikur-molekulen interpretazioa bi multzotan - lim (1) eta
x-*a

x2
-

a2
(2)-- egin daiteke, eta orduan ez dago arazorik . Alegia, lim egituradun sinboloax - a

	

x-)a

osorik hartzean, aukera bakarra dugu : (1)-(2) hurrenkera. Baina ikur-molekulen
interpretazioa hiru multzotan ere egin daiteke, hain zuzen ere lim (1), x -> a (2) eta

x2 - a2
(3) aukeratuz. Horrela interpretatuz gero -hori ere egokia izan daiteke-, bai

x-a
(1)-(2)-(3) irakurketa bai (l)-(3)-(2) irakurketa, biak dira posible ; eta izatez, beste

hizkuntzetan ere biak erabiltzen dira . Ikus dezagun, bada, euskaraz bi irakurketa horiek

nola geratuko liratekeen .

(1)-(2)-(3) :

(1)-(3)-(2) :

[limite] (1) - [ixa a-rantz doanean] (2) - ixa ber bi ken a ber bi,

zati, ixa ken a] (3)

[limite] (1) - [ixa ber bi ken a ber bi, zati, ixa ken a)] (3) - [ixa a-

rantz doanean] (2)

Horrelako kasuak agertzean, gure ustez, bata ala bestea aukeratzeko orduan "hobetsi"

hitza erabili beharko genuke . Hain zuzen ere, eguneroko laneko esperientzian oinarrituz,

erabiltzaileek (1)-(2)-(3) hurrenkera "hobesten" dutela esan dezakegu ; edo nahiago bada,

egituradun sinboloa multzo trinkotzat hartzen dute, eta horrexegatik {(1)-(2)}-(3) eran

irakurtzen dute . Honelaxe :
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{(1)-(2)}-(3) :

	

{[limite] (1) - [ixa a-rantz doanean] (2)} - [ixa ber bi ken a ber bi,

zati, ixa ken a] (3)

Izan ere, badirudi, hurrenkera horrek abantailak dituela (3) molekula luzea edo

korapilatsua denean. Dena den, (3) molekula laburra denean, askotan (1)-(3)-(2)

hurrenkera ere onartzen da. Hona hemen adibide bat, adierazpen beretik atarata .

Demagun x->a ikur-molekula. Hiru ikur-atomo ditu : x (1), - (2) eta a (3) . kasu

honetan euskaraz erabiltzaileok egin dugun aukera (1)-(3)-(2) ordenakoa da, hots :

(1)-(3)-(2) :

	

[ixa] (1) - [a-rantz] (3) - [doanean] (2)

Beraz, kasu honetan gehiegi esatea da ikurrak banan-banan eta idatzita dauden

hurrenkera berean irakurtzen ditugula. Dena den, arazo hori ebatzita geratzen da, ikur

molekula osoa egituradun sinbolotzat hartuz, zeren orduan ikur-molekula osoa hartzen

da irakurketarako unitatetzat, bigarren arauan azaldu dugunaren arabera 39 .

Eginiko ohar hori oso kontuan hartzekoa da adierazpen luzeen kasuan, orduan

funtsezkoa baita multzoak egokiro aukeratzea . Esate baterako,

Ve >0,35>0 :Ix-x'I<5 => If(x)-f(x')I<e

adierazpenaren kasuan, honako multzoak aukera ditzakegu multzokako hurrenkera

definitzeko : de>0 (1), E15>0 (2), : (3), Ix-x'I<5= f(x)-f(x')I <E (4).

Banaketa hori egin ondoren, multzo bakoitzaren barneko irakurbidea antolatzea askoz

errazagoa izango da. (Dena den, zehatzago esateko, lehenengo bereizketan (1) eta (2)

batuta har ditzakegu, eta zer esanik ez, bigarren banaketan (4) multzoaren barnean beste

hiru multzo bereiz daitezke ; eta abar) .

39 Zenbakiak ere egituradun sinbolotzat har ditzakegu, neurri batean behintzat, zeren zifra
bat baino gehiagoko zenbakiak irakurtzean, multzo osoak ikusi, mentalki multzoak egin
eta multzoka irakurtzen baitira. Esate baterako, kopuru jakina adierazten duen 58123
zenbakia ezin da irakurri bost zifrak banan-banan hartuta, zenbaki-multzoak ordenatuz
baizik [(berrogeita hemezortzi )mila] [ehun eta] [hogeita hiru] eran adibidez (alegia, ez
dugu bost zenbakia huts-hutsean irakurtzen, multzoan duen posizioa kontuan hartuta
baizik; eta berdin jokatzen dugu beste digituekin ere) . Are nabarmenagoa da kontu hori
zenbait hizkuntzatan, hala nola alemanez, non 24 vier und zwanzig eran irakurtzen duten
-lau eta hogei, alegia-; baina horregatik ez dute idazkera aldatzen .
Dena den, multzokako kontu hori tartekoa izanik, euskaraz ehunera arte hogeikako
zenbakikuntza dugunez, telefono-zenbakiak ematean zifrak binaka eman ordez
-gaztelaniaz egin ohi den bezala- egokiago deritzogu zifrak banan-banan emateari,
horrela nahasteak saihesten direlakoan . Baina, bistan denez, kasu honetan telefono-
zenbakiak ez du kopuru bat adierazten, marka hutsa baita; horregatik berdin-berdin izan
zitekeen letra-multzoa .
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Araua nola aplikatzen den ikusteko, zenbait adibideren kasurako aplikatuko dugu,
irakurbidean sinboloz sinbolo joanez, eta hurrenkeraren arazoa azpimarratzeko sinbolo
bakoitzaren irakurketa mako-artean adieraziz eta makoen bidez bananduz . Adibide

horiek ondoren datorren IV.6A taulan aurkeztuko ditugu .

IV.6. taula. Adierazpen sinbolikoen irakurbidea .
(sinbolo bakoitzaren irakurbidea mako artean ageri da, hurrenkera ikusarazteko)

Sinbolo-kateak

	

Irakurbidea

a + b = c

	

[a] [gehi] [be] [berdin] [ze]

PX) - f(x k ) < 1

	

{balio absolutu [efe ixa] [ken] [efe ixa azpi

ka] j [txikiago] [bat]

S,, = a, + a2 + a3 + . . . + a„ [ese azpi ene] [berdin] [a azpi bat] [gehi] [a
azpi bi] [gehi] [a azpi hiru] [gehi] [puntuak]
[gehi] [a azpi ene]

+°°

	

1
" n sin-

n=1

	

n

limk]-
>-x n+1

n + 1)!

f(x) =liió .Î(x+dam-f(x)

[batukari, ene berdin batetik plus infinitura]

[minus bat ber ene] [(bider)] [ene-erro ene]

[(bider)] [sinu bat zati ene]

[limite, ene infiniturantz doanean] { [ixa ber
ene gehi bat] [zati] [ene gehi bat faktorial] }

[berdin] [zero]

[efe lehen ixa] [berdin] [limite, delta ixa

zerorantz doanean] { [efe ixa gehi delta ixa]

[ken] [efe ixa] [zati] [delta ixa] }

Ez dugu gehiago luzatuko adibideen zerrenda, sinboloen konbin azioak nahi adina heda

baitaitezke. Nolanahi den, 6 .2 .2 . eranskinean Fisikan eta Matematikan gehien erabilitzen

diren adierazpen sinbolikoen zerrenda edo katalogo moduko bat aurkeztu dugu, beti ere,

hirugarren arau horren aplikazio zuzena eginez .
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4.4.4 . Euskal esamoldeen arabera erabaki beharreko zenbait arazo puntual

Aurreko arau orokorrak aztertzeaz gain, badira beste zenbait arazo, zeinek bere
aldetiko azpiarau egokien bidezko konponbidea behar dutenak . Azpiarautzat har

ditzakegun horiek, sinbolo bakunen edo egituradun sinboloen irakurbideari buruzkoak
dira, eta gehienbat sinboloen irakurbidean erabili beharreko joskera edo morfologiazko

arazoak izan ohi dira . Horien artean ditugu, kasurako, inguruko hizkuntzetan erabili ohi
diren preposizioen euskal ordainak, zenbait eragiketatan erabili beharreko joskerazko
elementuak, sinboloen irakurbidean erabili beharreko artikuluak, oinarrizko eragiketetan

erabili beharreko esamoldeak, eta abar . Goazen bada, horrelako batzuk banan-banan

aztertzera .

4.4.4.1 . Inguruko hizkuntzetako preposizioen euskal ordaina adierazpen

sinbolikoen azalpenetan

Jakina denez, gure inguruko hizkuntza nagusietan preposizioen bidezko esamoldeak

erabiltzen dira nagusiki perpausen barneko erlazioak adierazteko . Euskaraz, ordea,

postposizio-atzizkiak erabiliz eman ohi dugu esamolde horietako askoren ordaina .

Zalantzak sor daitezke preposizioen euskal ordainak aukeratzean, izan ere gure inguruko
hizkuntzek ez baitituzte beti preposizio baliokideak erabiltzen, eta hizkuntza bakoitzak

bere aukera egokia egina baitu kasu bakoitzerako . Bistakoa denez, kasuan kasuko egoera

aztertu behar dugu, euskarazko esamoldea aukeratzeko orduan, eta ez da erraza arau
bakarra ematea, edota lehenago aipatu dugun biunibokotasuna erabakitzea, sarritan

preposizio bera adiera eta esamolde oso desberdinetarako erabiltzen baita . Gainera,

euskaraz ari garenean, zenbait deklinabide-kasutan -bereziki datiboari dagokionez-
komunztadura-arazoak sortzen dira aditzarekin, eta horrelakoetan inguruko erdaretan
ageri ez diren arazoak sorraraz daitezke. Azpiatal honetan premiarik gabeko arazoak

saihesteko arau erraz bat ematen saiatuko gara, joera modura orokor samarra izango
dena; eta horretara iristeko, erdaretan adierazpen zientifiko-teknikoetan oso emankorra
den preposizio baten kasua aztertzetik abiatuko gara, hain justu ere gaztelaniazko "a"

preposizioaren ordain desberdinak eta horiek aukeratzeko unean agertu zaizkigun
oztopoak azalduz .

Has gaitezen aipatzen, "a = b" (irakurtzean, "a igual a be") adierazpen sinbolikoaren

irakurbiderako gaztelaniazko "igual a" esamoldearen euskal itzulpena egiteko orduan,

duela zenbait urte izan genuen arazoa . Bistan denez, "a eta be berdinak dira" esan

dezakegu, eta proposamen hori lehen unetik egon zen mahai gainean, naturalena
zelakoan. Baina laster konturatu ginen esamolde hori adierazpen sinbolikoaren azalpena
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zena, eta ez huts-hutseko irakurbidea . Nahiko laster konpondu genuen irakurbidearen
arazoa -bide hartatik aurrera eginez, tesi-lan honetan ere, aurreko ohar orokorrekin
ebatzita utzi dugu kontu hori-, idazkeraren hurrenkera bereko irakurbideen aldeko
hautua eginez, eta "a berdin be" esamoldea finkatuz, eta preposizioek sor zezaketen
problema alde batera utziz . Baina, hala ere, zutik zegoen azalpenaren arazoa ; izan ere,
adierazpen sinbolikoak bere hutsean irakurri ondoren, adierazpen horien azalpena egin
behar dugu etengabe ikastaldietan edo gai horiei buruzko mota desberdinetako
eztabaidetan, dela ikasleei azaltzen gabiltzanean, dela irakasleen arteko mintegietan
eztabaidan dihardugunean. Azalpenerako, lege naturalen araberako esamoldeak behar
genituen, hizketaldi arruntean erabiltzeko modukoak .

Esamolde desberdinak proposatu ziren garai hartan -hirurogeita hamarreko
hamarkadaren erdialdean eginiko mintegiez ari naiz-, azalpenerako hiru esamolde
proposatuz, hauexek hain zuzen : "a eta be berdinak dira / a be-ren berdina da / a be-ri

berdina zaio" . Ia hasieratik bertatik baztertu zen hirugarren esamoldea, datiboaren
erabilerarekin arazoa premiarik gabe korapilatzen zela konturatuz (aditz-era
desberdinetan zer gerta daitekeen ikustea besterik ez dago : "a be-ri berdina zitzaion / a

be-ri berdina izan dakioke" . . .), eta lehenengo biekin geratuz, alegia "a eta be berdinak

dira / a be-ren berdina da" esamoldeekin. Hasieran lehenengoa nahikoa izan zitekeela
uste arren, bestalde, bigarrenaren premia sumatu genuen laster, horren esamolde
analogikoak sarri agertzen baitira Fisikan eta Matematikan . Gainera, inguruko
hizkuntzetan ere bi eratako esamoldeak erabiltzen dira (esate baterako, gaztelaniaz "a y

be son paralelas / a es paralela a be" ; eta era berean, ingelesez "a and b are parallels / a

is parallel to b") eta antzeko beste hainbat esamolde ere badaude (gaztelaniaz, adibidez,
"paralelo a" , "perpendicular a", "tangente a" . . .) . Beraz, beste hizkuntzetako
esamoldeak aztertu ondoren -ingelesez "Q) [ezer ez] / to" erabiltzen dira, "a equals b",

"is equal to", "parallel to", "perpendicular to"- eta erabilera bikoitz horiek kontuan
hartuz, beste esamolde bi proposatu ziren deklinabidea erabiliz . Eta horrela, -(R)EN eta
-(R)EKIKO kasuen aplikazioa bultzatu genuen praktikan, kontuan izanik batzuetan
elementuen arteko elkarrekikotasuna azpimarratu egin nahi izaten dela 40 .

40 Paragrafo honetako gaiari dagokionez, erabiltzaileen esperientziaz eta fakultateetan
sortzen diren usadio eta "tradizioak" aipa daitezke . Gure arteko tradizioa laburra izan
arren -euskarazkoa, alegia-, eginez doan zerbait dela esan dezakegu . Hemen aipatu
ditugun aukera desberdinak, arau naturalekiko hurbilketa-saiotzat jo ditzakegu, garai
batean eginikoak, gero erabileraren erabileraz, nolabaiteko "hautespen naturaleko lege"
baten menpean sartu zirenak, azkenean erabiltzaileen praktikaz bata ala bestea -edo
kasu batzuetan biak- hobetsiz .
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Unibertsitatean eginiko mintegietan behin baino gehiagotan izan ditugu eztabaidak
mota horretako aukerak egitearen egokitasunaz, eta, horien ostean, arau mailara jasotzera
ausartzen ez garen bi ondorio nagusitara iritsi gara, aukerak egiteko orduan erabilgarri
gerta daitezkeenak. Arazoa argitzeko azterketa sakonagoa egin behar dela uste dugun
arren, gure iritziz, egokia da azken urteotan erabiltzaileen artean nagusitu den formaren
aipamena egitea -arazoa bera aipaturik gera dadin bederen-, eta aukera hori egiteko
erabili diren arrazoi nagusiak zein diren ulertzeko . Hona hemen mintegietako
eztabaidetan erabilitako bi irizpide edo ondorio horiek, adierazpen sinbolikoen
azalpenetan -ezen ez irakurbidean- erabiltzekoak :

a) Inguruko hizkuntzetako esamolde preposizionalak euskararako egokitzean,

kontuan izan behar da esamolde horiek guztiz era artifizialean antolatu izan
direla hizkuntza gehienetan, bakoitzak bere premietara egokituz . Horrexegatik,
euskaraz ere erabilgarritasuna eta hedagarritasuna izan behar ditugu kontuan,
betiere; eta soluzioak proposatzean, egokiagoa da esamoldeak gure premiaren
arabera moldatzea esamoldeak hitzez hitz itzultzea baino4 l .

b) Ahal dela ez da komeni deklinabideko datibo kasua -hots, -(R)I atzizkia-
parametroen artean erabiltzea, horrek aditzarekiko komunztadura eskatzen baitu
euskaraz. Horren ordez, kasuan kasuko soluzio egokiak bilatu beharko dira .
Nolanahi dela, elkarrekiko erlazioak ageri direnean, euskararen kasurako egokiak
izan daitezke genitiboa tartean duten kasuak, hots, -(R)EN eta -(R)EKIKO
atzizkiak . Adibidez, gaztelaniazko "paralelo a", "perpendicular a" eta

antzekoen kasuan, "-ren paraleloa", "-ren perpendikularra" (edo komeni

denean, "-rekiko paraleloa", "-rekiko perpendikularra") eta antzekoak

hobetsiko ditugu .
Antzeko zerbait esan daiteke ergatiboaren erabilerari dagokionez ; ahal dela
alboratu egingo dugu eta nominatibo hutseko kasuak hobetsiko ditugu askotan .
Esate baterako, limiteak direla-eta, gaztelaniazko "tender a" esateko, "-rantz

joan" forma hobetsiko dugu -"-rantz jo" erabili ordez-, zeren esamolde osoak
horrela geratuko bailitzaizkiguke : "ixa zerorantz doa" eta "ixak zerorantz jotzen

du" ; eta bigarren esamolde horrek arazoak sortzen ditu zenbait kasutan .
Erabilgarritasunerako aukera-kontua da, beraz 42 .

41 Gaztelaniaz gehienetan "igual a" esaten da, baina baita "igual que" ere; hots,
gaztelaniaz ez da zertan "a" preposizioarekin tematu .

42 Azken kasu honetaz, diogun ezen guk "ixa zerorantz doa" forma hobetsi dugun arren,
egokitzat dugula baita "ixak zerorantz jotzen du" forma ere. Badakigu unibertsitateko
irakasle batzuek biak erabiltzen dituztela, eta gure ustez, biak dira egokiak . Lehenengoa
hobesten badugu, egoera batzuetan lehenengo esamoldeak bigarrenak baino joko hobea
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Irizpide horiek erabiliz, IV .7. taulan gaztelaniaz "a" preposizioaren bidez eratuta
egonik erabiltzaileen artean arazo-iturri izan diren kasuetan azalpenerako eta
irakurbiderako esamoldeen konparazioa aurkeztu dugu, azalpenerako erabiltzen diren
esamoldeen parean irakurbiderako proposatu ditugunak ere adieraziz .

IV.7. taula. Azalpenetan eta irakurbidean
erabiltzen diren zenbait esamolderen konparazioa

Adierazpen
sinbolikoa

Azalpeneko esamoldea

	

Irakurbideko esamoldea

a ll b

	

a be-ren paraleloa da

	

a paralelo be
a be-rekiko paraleloa da

a 1 b

	

a be-ren perpendikularra da

	

a perpendikular be
a be-rekiko perpendikularra da

r zuzena c kurbaren tangentea da

Dena den, gaztelaniazko "a" preposizioak beste hainbat erabilera ere baditu
adierazpide sinbolikoetan, eta esamoldeak euskarara egokitu aurretik oso kontuan izan
beharko dugu adierazi nahi den loturaren esanahia . Tesi-lan honetan ez dugu euskararako
esamolde horien guztien azterketa berezia egin ; horren ordez, unibertsitateko
erabiltzaileen artean, eguneroko usadioan tradizio txiki bat egin duten esamoldeen
aipamena egitera mugatuko dugu geure lana. Horrela, IV.8. taulan gaztelaniazko "a" hori
agertzen denean euskarazko irakurbideko esamoldeetan zein erabilera desberdinak izan
ditzakeen agertu nahi izan dugu . Argi ikus daitekeenez, kasuan kasuko soluzioak
aukeratu dira; bestalde, gure aldetik, aukera horiek ontzat ditugunez, esamolde horien
erabilerak azken urteotan sortu eta landu den "tradizioa" aurkeztu besterik ez dugu

egingo . Hain zuzen ere, irakasleen artean ohikoak diren esamoldeen berri eman nahi
dugu, nola edo hala katalogaturik, era horretan eskuragarri izan daitezen, bai erabiltzeko
bai aztertzeko .

ematen duelako da (ez, ordea, kasu sinple honetan) . Dena den, beste hizkuntzetan ere
gertatzen da irakurtzeko modu bat baino gehiago egotea .
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IV.8. taula. Gaztelaniazko "a" preposizioaren euskarazko ordain desberdinak
adierazpen sinbolikoen irakurbidean

Gaztelaniazko esamoldeak

	

Euskarazko ordainak

tender a

	

-rantz joan
x - 0 ira zerorantz doa

elevado a

	

ber

ixa ber ene

extendido a

	

-ra hedatua
ese gainazalera hedatua

a lo largo de

	

-an zehar
ele lerroan zehar

kurban zehar

integrazio-bidean zehar

a volumen constante

	

bolumena konstantea izanik

de a a b

	

a-tik be-ra

J

b

integral a-tik be-ra
A

Aurreko taulako datuak osatzeko, gaztelaniazko beste hainbat preposizio izango
ditugu kontuan hurrengo taulan, gero 6 .2 .2 . eranskinean katalogaturik eta zerrendaturik
datozen esamoldeen funtsa hobeto ulertu ahal izateko (ikus "6.2 .2 . Fisikan eta

Matematikan erabilitako adierazpenen irakurbideak") . Horrela, bada, IV.9. taulan gehien

erabiltzen diren gaztelaniazko preposizioen euskarazko ordainak jarri ditugu, beti ere,
azken hogeita hamar urteotan erabiltzaileen artean sortu den tradizioa kontuan izanik .
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IV.9. taula. Gaztelaniazko zenbait preposizioren euskarazko ordainak
adierazpen sinbolikoen irakurbidean

Gaztelaniazko esamoldeak

	

Euskarazko ordainak

de tantos en tantos

	

-naka
combinaciones de n elementos

	

ene elementuren binakako
tomados de dos en dos

	

konbinazioak / binaka hartuta

con

	

-(r)ekin
relacionado con

	

-(r)ekin erlazionatuta

e n

	

-an
valor de lci derivada en el punto A

	

deribatuaren balioa A puntuan

1 . sobre

	

1 . -(r)en gainean
sobre la turba

	

kurbaren gainean

2 . sobre

	

2 . gain
n

: ene sobre uno

	

n
: ene gain bat

para

	

-tarako / guztietarako

Vx : para todo x

	

`dx : edozein ixatarako*

1 (sumatorio) para todo** i

	

(batukari) i guztietarako

1 . por

	

1 . (azalpena)
multiplicar por dos

	

-az / . . . zenbakiaz
dividir por dos

	

biaz / bi zenbakiaz biderkatu

biaz / bi zenbakiaz zatitu

(irakurbidea)

bider

	

a . b a bider be

zati

	

a
-

	

a zati be
b

2 . por

	

2 . -ak

medido por el observador B

	

B behatzaileak neurtu(t)a

entre . . . y . . .

	

-(r)en eta -(r)en artean

entre cero y in

	

zeroren eta pi-ren artean

* Matematika Hiztegian edozein ziarentzat esamoldea proposatu zen
* * Berdin izan daiteke honela : (sumatorio) sobre i / en i . . .
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4.4.4.2. Deribatuen kasuan erabili beharreko esamoldeez zenbait kezka eta
proposamen praktiko

Zenbait arazo azaldu dira adierazpen sinbolikoetan behin eta berriro ageri diren
deribatuen irakurbiderako esamoldeen inguruan . Azpiatal honetan egindako
proposamenak bilduko ditugu, alde batetik, gure ustez erabiltzaileen artean gehien
hedatu denaren aldeko aukera eginez, bestetik .

Has gaitezen deribatu arruntak aztertzen . Lehenik eta behin inguruko hizkuntzetako
esamoldeak izango ditugu kontuan :

Euskaraz hiru aukera planteatu dira praktikan : -(R)EKIN, -(R)I BURUZ eta
-(R)EKIKO . Hain zuzen ere hiru era hauetan irakurtzeko proposamenak egin dira :

Gure ustez -eta erabiltzaileekin hitz egin ondoren, egiaztatu duguna- gehien
erabiltzen den esamoldea hirugarrena da, nahiz eta hasiera batean atzizki horren
hizkuntz egokitasunaz zenbait zalantza izan43 . Nolanahi den, zalantzak zalantza, aukera
praktikoaren arrazoia, ez dago esamolde horretan -hots, lehenengo ordenako deribatu
bakunean- beste ordenatako deribatuetan eta deribatu partzialetan erabiltzeko moduko
esamoldeen hedagarritasunean baizik . Hain zuzen ere, mota honetako esamoldeak
erabiltzeko :

dny
df

dy
dx

dy
dx

derivative with respect to (in g .)
derivada con respecto a (gazt .)
derivée par rapport à (fr .)

deribatu i grekoa ixarekin
deribatu i grekoa ixari buruz
deribatu i grekoa ixarekiko

deribatu enegarren i grekoa, ixarekiko n aldiz

43 Hasieran zalantza izan genuen erabilera hori zilegi ote zen . Dena den, Jesus Mari
Makazagak gai hori sakonki aztertu du literatur testuetan, testu teknikoetako
erabileraren zilegitasuna finkatzeko asmoz, eta -rekiko horrek tradizioa baduela ikusi
du, hemen erabiltzen dugun bezala erabiltzeko . Ikus Makazaga, J. M. (1999) : "-kiko
atzizki konposatuaz", in Juan Carlos Odriozola (koord .), Zenbait gai euskara teknikoaren
inguruan, Euskal Herriko Argitalpen Zerbitzua, Leioa .
Labur esanda, atzizki hori euskararen arau naturalekoa dela esan dezakegu, nahiz
lagunarteko mailakoa ez izan .
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dz

ox
d 'u

dy"dx m

deribatu partzial zeta, ixarekiko

deribatu ele garren u, i grekoarekiko ene aldiz,

(eta) ixarekiko eme aldiz

Zer esanik ez, berdin-berdin erabil zitezkeen beste motetako esamoldeak, baina

erabiltzaileen hitzetan, esamolde hau da erosoena . Horixe da, bestalde, Matematika

Hiztegian proposatu zena, eta horixe da guk ere onesten eta erabiltzen duguna . Eta

horixe da erabiltzaileen artean erabat nagusitu den esamoldea . Beraz, gure aldetik,

besterik gabe onartu dugu esamolde hori deribatuen irakurbiderako, eta horrela jokatu

dugu eranskineko katalogoan.

Hala ere, aurreko puntuetan esandakoa osatu beharra dugu, zeren orain arte

adierazpen sinbolikoen "irakurbideaz" aritu izan baikara soilik, alegia, adierazpen

sinbolikoetan deribatuak agertzen direnean nola irakurri behar diren azaltzeaz . Dena den,

horrez gain, kontuan izan behar da beste esamolde-mota bat ere, deribatuen azalpenei

buruzkoa hain zuzen44. Hots, zer egin behar da, definizio bat ematean eman beharreko

azalpenean deribatu bat tartean sartzen denean?

Arazoa zein den hobeto ulertzeko, adibide bat jarriko dugu . Demagun Fisikan ari

garela, eta abiadura kontzeptuaren definizioa eman nahi dugula . Definizioan ondoko

adierazpen sinbolikoa erabiliko dugu :

dr
v=-

dt

Bistakoa denez, ikasgelan kontzeptu hori lantzen ari garen irakasleak bagara, bi gauza

egingo ditugu adierazpen sinboliko horrekin : lehenik irakurri eta ondoren azaldu .

Irakurtzeko orduan nola jokatu behar dugun jakiteko, lehenago eman dugu soluzioa : "ube

bektorea berdin deribatu erre bektorea denborarekiko" . Baina adierazpen hori

azaltzeko orduan, hizkuntza arrunteko esamoldea erabili beharko dugu . Eta, horretan

orain arte ezer esan ez badugu ere, azalpenerako mota honetako esamoldeak dira

ohikoenak: "abiadura-bektorea posizio-bektorearen denborarekiko deribatua da". Ikus

daitekeenez, esamolde hau hizkera arruntekoa da -hitzen esanahia ulertuz gero,

behintzat-, azalpenak emateko hizkera arrunta erabiltzen baita. Ikus daitekeenez, kasu

44 Nahiz eta hemen "azalpena" aipatzen dugun, agian hori baino zerbait gehiagokoa da
kontua; izan ere, sinboloz idatzitako testuak -letraz idatzitako testu arruntak izan edo
ikur eta zeinu bidezko adierazpenak izan, berdin dio- arau naturalen bidez irakurtzeko
ahalegina egiten dugu, eta horrela askotan esaldi erabat naturalak osatzen ditugu .
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honetan oso egoki moldatzen da -(R)EKIKO atzizkia (zer esanik ez, ohitura eginik

berdin erabil zitekeen -(R)I BURUZ esamoldea), eta azalpena naturaltasun handiz eman

daiteke. Hortaz, puntu honi dagokionez, azken hogeita hamar urteotako tradizioaren

berri eman, besterik ez dugu egin.

4.4.4.3. Artikuluaren erabilerari buruzko zenbait gogoeta eta proposamen bat

Adierazpen sinbolikoen kateetan egituradun sinboloen izenak esatean zalantza izaten
dugu sarri, izenak artikulua behar duen ala ez erabakitzeko orduan . Alegia, ondoko

integrala dugunean, zalantza sortzen zaigu idatzitako bi irakurbideen artean :

f f (x)dx : integral efe ixa diferentzial ixa ala integrala efe ixa diferentzial ixa?

Kontua da, arazo hori konpontzeko arauren bat fmkatu behar dela, beti berdin egiteko

eta egoera berrietan nola jokatu behar den jakiteko . Erabiltzaileekin hitz egin ondoren,

gauzak erabat argi egon ez arren, arau moduko bat proposatuko dugu, gaur egun dagoen

zalantza argitzeko bidean .

Zalantza hitza aipatu dugu, baina agian ñabarduraren bat egin beharko litzateke, zeren

kasu batzuetan ia erabateko adostasuna baitago erabiltzaileen artean . Gauzak pixka bat

zehazteko, has gaitezen esanez ezen mota horretako sinboloak bi eratan agertzen direla :

a) Sinboloari dagokion terminoa "izen" bakuna denean, erabiltzaile gehienek ez

dute artikulurik erabiltzen, hala nola ondoko kasuetan egiten denez :

f f (x)dx

	

integral efe ixa diferentzial ixa

lim

	

limite, ixa zerorantz doanean
x->0

x,

	

batukari ixa azpi i

dy deribatu i grekoa ixarekiko
dx

Kasu honetan, zalantzarik gutxi izan da erabiltzaileen artean artikulurik gabeko
esamoldea hobesteko .

b) Sinboloari dagokion terminoa "izena + adjektiboa" motakoa denean, ordea,

erabiltzaile batzuek egokiagotzat dute artikulua erabiltzea, eta beste batzuek
artikulurik gabeko forma hobesten dute. Horixe da ondoko kasuetan izaten
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dugun zalantza, eta horregatik, lehen pauso batean, artikulua parentesi artean
jarri dugu :

f dQ = 0

	

integral itxi(a) diferentzial ku zati te berdin zero
T

f f f (x, y) dx dy integral bikoitz(a) efe ixa i grekoa diferentzial ixa
diferentzial i grekoa

Puntu hau ebatzi beharrekoa dela uste dugu, eta horregatik proposamen bat egitearen
aldekoak gara . Gure iritziz, kontuan izan behar da, irakurbide horietan ez gabiltzala lege
naturalen araberako diskurtsoa eratzen, metalengoaia bateko diskurtsoan sinbolo horien
izenak txertatzen baizik.

Hirugarren atalean egin ditugun definizioen arabera, sinbolo horiek eragiketak

adierazten dituzten zeinuak direla esan dezakegu, eta, gure iritziz, hor dago zalantza

askatzeko giltza . Izan ere, irakurbideetako metalengoaian, zeinuak mugatzailerik gabe
irakurri ohi ditugu, izen hutsa emanez . Alde horretatik ez legoke alderik integral zeinutik

- f delakotik- integral bikoitz zeinura -f f delakora-. Hain zuzen, integral hitza
irakurtzen dugunean, hizkuntza naturaletik kanpoko abstrakzioa egiten ari gara, gero
etorriko den informazioan -mugak, aldagaiak eta beste- eragina izango duena,

eragiketa bat egiteko preseski . Eta, gure ustez, horretan dago gakoa : argi utzi behar dugu,

adierazpenak irakurtzean ez gabiltzala joskera naturalezko esaldiak eratzen, zeinuak

irakurtzen baizik . Horrexegatik, izendapenerako marka hutsak direlako, artikulurik

gabeko irakurketa hobesten dugu kasu bietan. Honelaxe hain zuzen :

f dQ = 0

	

integral itxi diferentzial ku zati te berdin zero
T

f f f (x, y) dx dy integral bikoitz efe ixa i grekoa diferentzial ixa

diferentzial i grekoa

Dena den, artikuluaren inguruko gaia azaldu zaigunez, interesgarria deritzogu arau
honen hedapenari buruzko zenbait ohar osagarri egiteari . Lehena, mota guztietako

zeinuen irakurbideari buruzko arau orokorra da . Hain zuzen, hirugarren atalean

desberdintzat definitu ditugun ikurrak eta zeinuak horretan ere bereizten direla esan

dezakegu45 . Hara zein den bi horien arteko desberdintasuna . Gure ustez -eta horretan

45 Puntu honi dagokionez, bereziki eskertu nahi dut Odriozola doktoreak egin dizkidan
ohar argigarriak .
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erabiltzaileak erabat ados daude-, zeinuen izenak bakunak izan zein izena + adjektiboa
motakoak izan, beti irakurri behar dira artikulurik gabe . Hona hemen, esate baterako,

izen bakuna duten zenbait zeinuren irakurketa :

cosx

	

kosinu ixa

lim x

	

limite ixa

Gauza bera proposatzen dugu izena + adjektiboa motakoen kasuan ere:

a x b

	

a bektorea biderkadura bektorial be bektorea

x

	

balio absolutu ixa

dY

	

deribatu partzial46 i grekoa ixarekiko
dx
cosh x

	

kosinu hiperboliko ixa

Dena den, aldagai hutsak adierazten dituzten ikurren kasuan, sarri lege naturalen
araberako esamoldeak prestatzen dira eta orduan mugatzailea behar izaten dute,
benetako izen modura. Hori gertatzen da aurreko adibide batzuetan, hala nola "a
bektorea", "b bektorea" edo "deribatu partzial i grekoa ixarekiko" horietan. Hortaz,
ikurrek, joskera naturalaren arabera, mugatzailea (benetako izen modura, oro har) har
dezakete, edo mugatzailerik gabe joan daitezke (letreiatutakoak, oro har) . Ondoko
adibideetan bi erabilerak ikus daitezke :

deribatu i grekoa ixarekiko

ube azpi i grekoa

e ber ixa ( eta ez ea ber ixa)

a paralelo be (eta ez a paralelo bea)

Zeinuak, ordea, beti mugatzailerik gabe doaz, nahiz eta ikurrek beren mugatzailea har
dezaketen adierazpenaren irakurbidean :

argumentu sinu hiperboliko ixa

arku sinu ixa

46 Alboko hizkuntzetan bezala, sarritan deribatu partzialak irakurtzean arinago (eta, asko
badira, egokiago) gertatzen da "partzial" esatea "deribatu partzial" esatea baino .
Antzeko zerbait gertatzen da "logaritmo nepertar" esatean ere ; kasu honetan "logaritmo"
edo "nepertar" hitz hutsak hobesten ditugu askotan .
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limite i grekoa ixa a-rantz doanean

deribatu partzial ixa i grekoarekiko

Eta zer esanik ez, bereizkuntza argigarriak daude, hala nola ondoko bi esamoldeen

artekoak :

a be-rekiko paraleloa da baina a paralelo be (a // b irakurtzean)

Bada beste puntu txiki bat, egituradun zeinuei dagokiena, eta mugatze-funtzioarekin

zerikusia duena . Eragiketen mugei buruzko informazioa behar duten egituradun sinboloei

buruzkoa da ohar hau . Arrazoi praktikoengatik, eta irakurketaren isiluneak espreski
markatzearren, horrelako kasuetan koma bat jarri dugu zeinuaren izenaren ondoren,

horrela eragiketaren mugak hobeki zehazteko . Ondoko adibideetan markaturiko komez

-eta horien arteko informazioaz- ari gara :

fe d9

	

integral, theta azpi zerotik thetara, diferentzial theta
e0

f fs f (x, y) dx dy integral bikoitz, ese gainazalera hedatua, efe ixa i
grekoa diferentzial ixa diferentzial i grekoa

x n+l

lim

	

= 0 limite, ene infiniturantz doanean, ixa ber ene gehi
n- (n+1)1

bat, zati ene gehi bat faktorial, berdin zero

Egia esanda, koma horiek alde batera utz daitezke ; baina uste dugu, isiluneak

markatzea lagungarria gerta daitekeela .

4.4.4.4. Unitateak hizkera arruntean integratzeko moduaz

Gai hau tarteko gaia da, izatez, adierazpen sinboliko hutsen irakurbidearen eta
azalpenaren artekoa. Izan ere, hemen planteatu den arazoa, hizkera arrunteko esaldietan
magnitudeen neurriak agertzean erabili behar den hizkera baita . Konponbiderako
proposamena zehazkiago landuta dago 6.1 .3 . eranskinean ("6 .1 .3 . Magnitude fisikoen
unitateen irakurbidea" izenekoan), eta horregatik hemen laburpen modura aipatuko
ditugu han azaldutako ebazpideak .

Eranskinean zehazkiago ikus daitekeenez, mota desberdinetako unitateen sailkapena
egitea komeni da, kontuan izan behar baita batetik unitate bakunak ditugula -[A]
motako unitateak- eta bestetik mota desberdinetako unitate konposatuak edo
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konplexuak -[A] • [B], [`~] eta [`~] motatako unitateak- . Eranskinean mota
[B]

	

[B] . [C]
bakoitzeko unitateen integraziorako moduak aztertu dira, eta xehetasun gehiagorako
bertara jotzea litzateke onena . Nolanahi dela, hemen [A] motako unitateei buruzko
zenbait ohar egingo ditugu.

Euskara mintzatuan, zenbait kasutan oso modu errazean integratu dira unitateak
hizkera arruntean, unitatearen ostean magnitudeari dagokion izenondoa jarriz, hala nola
ondoko adibideetan ikus daitekeenez :

hesi hori hamar metro luze da
ibaia bi metro sakon da

Zer esanik ez, esamolde horiek egokiak dira eta zenbait kasutan erabilgarriak . Arazoa
esamolde horien hedagarritasunean eta orokortasunean dago, zeren, edonolako magnitude
fisikoren kasuan era horretan jokatu nahi izatean, izenondo egokia aukeratu ezinik gera
baikaitezke . Adibidez, zer izenondo, hitz edo esamolde erabili beharko ote genuke
ondoko kasuetan?

tentsio elektrikoa hamar volt . . . (?) da
angelu solidoa bi estereorradian . . . (?) da

Praktikan ikusi dugunez, askoz egokiagoa da kasu guztietarako erraz moldatzeko
moduko esamoldea erabiltzea, unitatea edozein delarik ere erabiltzeko modukoa izango
dena, alegia. Erabiltzaileen artean guztiz hedatuta dagoen esamoldea honako hau da, hau
ere euskara arrunteko esamoldeetatik zuzen-zuzen sortua :

zenbakia + unitate-ikurra + gidoia + -(e)ko + neurtutako magnitudearen izena

Adibide batzuk ikustearren hurrengo koadroan idazkeran eta irakurkeran unitate
fisiko sinple batzuk nola integratzen diren azalduko dugu, aldi berean esanez ezen horixe
dela arau orokor modura guk geuk proposaturikoa, betiere erabiltzaileen arteko
tradiziotxoa kontuan izanik47 ,48 :

47 Azken urteotako ohitura volta hitza erabiltzea izan den arren (Volta asmatzailearen
izena osorik hartuz), Euskaltzaindiak volt forma hobetsi du, ingelesez erabiltzen den
forma onartuz . Guk besterik gabe onartu dugu erabaki hori . Dena den, lehenago testuetako
laburduretan horrek bere eragina du, ohituraz "12 V-ko tentsioa" idazten genuen lekuan
orain 12 V-eko tentsioa idazten baitugu .

48 Oraindik zalantza bat dugu zenbaki ez-osoen hamarrenak idazteko orduan, zientziari
dagokionez ez baitugu guztiz argi zein izango den etorkizunean hartu beharreko
erabakia, hots : nola idatzi testu zientifikoetan 1.2 ala 1,2? Kontuan izan "testu
zientifikoak" aipatu ditudala, hortxe sortzen baita arazoa .
Honetaz, erreferentzia luze samarra bada ere, J . M. Agirregabiria katedradunak Fisika
Ikasleentzako Ekuazio Diferentzial Arruntak liburuaren hitzaurrean idatzitakoak
ekarri nahi ditut hona : «Egin dudan aukera bat azaldu nahi nuke : notazio anglosaxoia
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Idaztean

	

Irakurtzean

20 kg-ko pisua

	

hogei kilogramoko pisua

11 Q-eko erresistentzia

	

hamaika ohmeko erresistentzia

1,2 cm-ko luzera

	

bat koma bi zentimetroko luzera

12 V-eko tentsioa

	

hamabi volteko tentsioa

Esandakoaz gain, eranskinean ikus daitekeenez, esamolde hori unitate sinpleen
kasurako egokia ez eze, unitate konposatuetarako ere guztiz baliagarria da . Hots, guztiz
hedagarria eta erabilgarria da .

Bestalde, eranskinean bertan unitateen erabileraren inguruan arazo-iturri diren bi
aditzen erabilerari buruzko azterketa sakonagoa egin dugu -hain zuzen ere,
magnitudeen inguruko esamoldeetan behin eta berriro agertzen diren "neurtu" eta
"pisatu" aditzena-, beti ere erabiltzaileen artean aditz horien erregimenaz egin diren
lanak kontuan hartuz49 .

erabiltzen dut, adierazpen matematikoetan estandar bat, adostasun esplizitu baten
ondorioa ez bada ere, guztiz komenigarri dela uste baitut . Beraz, '0,1'-en ordez '0 .1'
idazten dut, 'cosec'-en ordez 'csc', etab . Horrela egiteko erabaki eztabaidagarri honen
arrazoi nagusia, ikasleak ia artikulu eta testu profesional guztietan aurkitzen duen
notazioa ezagutzen hastea da . Oso oker ez banaiz, zientzia anglosaxoiaren ahalmen
sortzaile eta eragin izugarriari esker, gaurko praktikan notazio unibertsala da hau,
hizkuntza zientifikoarekin gertatzen den bezalaxe . Nahikoa da gogoratzea nolakoa den
kalkulagailu guztietako notazioa eta hamarrenak bereizteko koma erabiltzen duten
programa 'bertakotu' eskasak askotan arrotzak iruditzen zaizkigula arrazoi
horrexegatik .)»
Liburu horren erdarazko bertsioan hauxe aipatzen du Agirregabiria irakaslek puntu hori
azaltzean: «La edición de 1999 de la Ortografía de la Real Academia Española dice, en el
apartado 5.13 .1 .b) : Es aceptable, de acuerdo con la normativa internacional, el uso del
punto para separar la parte entera de la parte decimal en las expresiones numéricas
escritas con cifras» . Agian puntu hau zehazkiago aztertu beharko litzateke . Nolanahi
den, orain arteko ohiturari jarraituz, guk, momentuz, koma erabili dugu. Baina bego
aipatuta arazo hori .

49 Neurtu aditzaren erabilerari buruz, bereziki, artikulu hauek izan ditugu kontuan :
Azkune, I . (1994) : "Neurtu aditzaren erregimenaz", in "Euskaltzaindiaren XIII .
Biltzarra, Leioa, 1994-X-03-07", Euskara, 1994, 3, 39 . liburukia (2 . aldia),
Euskaltzaindia, Bilbo, 1025-1026 . Garcia, J .; Altonaga, K .; Ensunza, M . eta Etxebarria, J .
R . (1994) : "Neurtu aditzaren erregimenaz", in "Euskaltzaindiaren XIII . Biltzarra, Leioa,
1994-X-03-07", Euskara, 1994, 3, 39 . liburukia (2 . aldia), Euskaltzaindia, Bilbo, 1027-
1031 . Mujika, A . (1994) : "Neurtu aditzaren erabilera berriaz", in "Euskaltzaindiaren
XIII . Biltzarra, Leioa, 1994-X-03-07", Euskara, 1994, 3, 39 . liburukia (2 . aldia),
Euskaltzaindia, Bilbo, 1023-1024 .
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4.4.4.5. Oinarrizko eragiketetarako berbaldi-motaz

Irakaskuntzan ari den irakasleak etengabe erabili behar ditu oinarrizko eragiketa
matematikoak. Horregatik funtsezkoa da horietan erabili beharreko esamoldeak eta
klixeak arautzea, irakasle guztiek era estandar berean egin dezaten . Arazo horren
konponbideaz aspaldi arduratu zen Euskaltzaindia 50 bera -terminologiari dagokionez,
bereziki-, eta, bide beretik aurrera eginez, erabiltzaile gehienen eskuetara iritsitako
proposamena egin zuen Mikel Zalbidek 51 . Ordutik hona, esamoldeak haiek
proposaturiko eran erabili dira, Euskaltzaindiaren azken arauak kontuan izanik, noski .

Gure aldetik, erabiltzaileen ohituraren bide beretik, osorik onartu ditugu proposamen
horiek, azken orduko arauen arabera eguneratuz. Dena den, ohar txiki bat egin behar da,
zeren Zalbidek eginiko proposamena batez ere zenbakien arteko eragiketei buruzkoa
baitzen. Guk zabaldu egin dugu jokoa, lehenagoko lan batean egin genuen bidetik 52 ,

polinomioen arteko eragiketak ere kontuan izanik, eta esamoldeak orokortuz . Gure
proposamen guztiak 6 .3 . eranskinean bildu ditugu ("6.3 . Oinarrizko eragiketa
matematikoen hitzezko adierazpidea") .

4.4.4.6. Parentesien eta antzeko sinboloen inguruko arazoaz

Dakigunez, adierazpen sinbolikoetan maiz agertzen dira parentesiak -(. . .)-,
makoak -[. . .]- eta giltzak -{ . . . }-. Aurrean dugun ebatzi beharreko arazoa, honako
hau da, alegia, adierazpen sinbolikoak irakurtzean osagaien arteko azpiegituraketa
adierazten duten sinbolo bikoitz horiek espreski irakurri behar ditugun ala ez 53 .

Arazo horren ebazpena irakurbidearen anbiguotasunarekin lotuta dago, eta beraz, oso
kontuan hartzekoak izango dira, anbiguotasuna sortzen duten zirkunstantziak edo
egoerak. Joera orokorra sinbolo bisual horiek ez irakurtzea da . Baina arau orokor horrek
salbuespena du : hain zuzen ere, anbiguotasuna sor daitekeen kasuetan espreski adierazi

behar da non hasi eta non bukatzen den parentesi-motako sinbolo bikoitzen eremua .

50 Euskaltzaindia (1975) : Zortzi urte arteko Ikastola Hiztegia, (separata), Euskara XXX,
Donostia .

51 Zalbide M . (1978) : Matematika . Hiztegia, hizkera, irakurbideak, Jakin-UZEI, Zarautz .
52 Ensunza, M . (1983) : Alfabetatze Zientifikoa. Zenbakiak / unitateak / irakurketa /

eragiketak /esamoldeak, UEU, Iruñea .
53 Bidenabar, diogun ezen ohiko testuetan puntuazioak betetzen duen funtzio bertsua

betetzen dutela .
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Anbiguotasuna sor dezaketen egoerak zein diren ulertzea nahiko erraza da,
irakurbidearen mezu-igorlea eta mezu-hartzailea non eta nola dauden aztertuz gero .
Demagun, adibidez, mezuaren igorlea eta hartzailea elkarrekin daudela -igorlea arbelean
idazten ari den irakaslea eta hartzailea ikasgaia lantzen ari den ikaslea izanik, esate
baterako-. Horrelako egoeretan biek dute begien aurrean adierazpen sinbolikoa, eta
irakurbidea idatzi ahala gauza daiteke . Gure ustez, kasu horretan ez da beharrezkoa
parentesiak, makoak edo giltzak aipatzea, kasu bereziren bat salbu .

Dena den, bestelakoa ere izan daiteke egoera . Demagun, adibidez, posta elektronikoa
ez dabilela, edo gauden lekuan horrelakorik ez dagoela, eta lankide bati telefonoz
adierazpen sinboliko bat diktatu behar diogula, eta horri buruzko iruzkinen bat egin nahi
dugula. Kasu horretan beharrezko deritzogu parentesiak non hasi eta amaitzen diren
aipatzeari, bestela ez baitago elkar ondo ulertzerik, edo nahasterako bideak sor daitezke
erraz. Kasu hori da, hain zuzen ere, K . Santamariak bere garaian aipatutakoa (ikus 2.6 .

azpiatala). Nolanahi den, berak horretarako proposaturiko konponbidea erabili ordez
-berak "has" eta "buka" hitzak proposatu zituen parentesiak non hasten ziren eta non
bukatzen ziren azaltzeko-, guk geuk erabiltzaile askok egokiagotzat eta argiagotzat
daukaten soluzioa proposatzen dugu, parentesiak "ireki" eta "itxi" egiten direlakoan .
Beraz, "parentesia / makoa / giltza ireki" eta "parentesia / makoa / giltza itxi"
esamoldeak proposatzen ditugu . Hain zuzen, ohiko testuetan ere, diktaketan ari bagara,
puntuazioa irakurri behar izaten dugu, kopiatzen ari dena ondo jabearazteko .





5. ONDORIOAK





5 . Ondorioak

Txosten honen prestaketan hiru motatako ondorioak atera ditugu :

1 . Aurretik egindako lanetatik ateratakoak :

1 .1 . Azterketa-lanean argiro ikusi dugunez, XX. mende osoan zehar kezka bizia
egon da adierazpen sinbolikoen euskarazko irakurbidearen inguruan, eta
ahalegin bereziak egin dira, bai gerra zibilaren aurretik eta bai gerraostean ere .
Tesi-lan honetan euskaraz idatzitako testuliburuetako adierazpen
sinbolikoen inguruko azterketa egin dugu, Fisika- eta Matematika-arloei
dagokienez bereziki, eta adierazpen horien irakurbidean zentratuz .
Testuliburuetan adierazpen sinbolikoak idatzita azaldu arren, kasu
gehienetan horien irakurbideari buruzko oharrik egiten ez dela egiaztatu
dugu, eta alde horretatik irakurbidearen inguruko proposamenik ageri ez dela .
Horretan, kasurik gehienetan gure inguruko hizkuntzen antzera jokatzen dela
egiaztatu dugu, alegia, adierazpen sinbolikoen irakurbidea gauza jakintzat
ematen dela, edota, besterik ezean, inguruko erdar(ar)en arabera irakurtzen
direla. Hala ere, zenbait salbuespen interesgarri aurkitu ditugu, eta horietan
eginiko proposamenetatik abiatu gara .

1 .2 . Bilaketa-lanaren emaitza gehigarri modura, gerraurreko zenbait testu
berreskuratu ditugu, erdi galduta zeudenak, haietan eginiko proposamenen
berri gure artera ekarriz. Hain zuzen, irakurbidearen inguruko bibliografia
aztertzean, hasiera batean uste baino lan gehiago egin direla ikusteaz batera,
horiei buruzko informazioa gutxi ezaguna eta gutxiago erabilia izan dela
konturatu gara.

1 .3 . Egindako azterketa bibliografikoaren ondorioz, harreman zuzena aurkitu
dugu adierazpen sinbolikoen irakurbidearen inguruko kezkaren eta
euskarazko irakaskuntzaren garapenaren artean, irakurbiderako



212

	

IKUR ETA ZEINU BIDEZKO ADIERAZPEN FISIKO-MATEMATIKOEN IRAKURBIDEA

proposamenak irakaskuntzaren garapenarekin lotuta joan direla agertuz,
euskarazko testugintzarekin eta irakaskuntzaren arautzearekin bereziki .

1 .4 . Ahalegin horien ondorioz, eta preseski 1970eko hamarkadatik aurrera
izandako euskarazko testugintzaren garapenaren eraginez, azken hogeita
hamar urteotan adierazpen sinboliko fisiko-matematikoen tradizioa sortu
dela egiaztatu dugu, zenbait erakunderen eraginez (UEU, UZEI, UPV-EHU,
Elhuyar, unibertsitateko irakasle-elkarteak . . .) hitzezko akordioak eta
proposamen bateratuak eginez, eta erabiltzaileen arteko adostasun-maila
altuak lortuz.

1 .5 . Tradizio hori aintzat harturik, gure aurrekoek egindako lanen azterketa
sistematikoa egin dugu (bibliografia, proposamen inplizituak eta
proposamen esplizituak . . .), eta hortik abiatuz, geure proposamen arautuak
egin ditugu, hiru arau orokorretan bilduz eta formulatuz .

1 .6 . Bestelako hizkuntzetan erabiltzen diren esamoldeak eta irakurbideak aztertu
ditugu :

1 .6 .1 . Gure inguru hurbileko hizkuntzetako esamoldeak aztertu ditugu,
-ingeles, gaztelania eta frantsesezkoak bereziki-, gure
proposamenetarako erreferentzia hurbil eta nagusi modura hartuz.

1 .6.2 . Urruneko zenbait hizkuntzatan ageri diren arazoak ere aztertu
ditugu, adierazpen sinbolikoen idazkerarekin zerikusirik dutenak
berariaz kontuan edukiz, eta irakurbidean erabili beharreko
noranzkoaren kasuan ahantzi gabeko erreferentzia modura kontuan
izanez .
Hain zuzen ere, bereziki aztertu ditugu adierazpen sinbolikoen
idazkera-noranzkoak eta horiek hainbat hizkuntzatan duten eragina,
batez ere noranzko inplizituak eta esplizituak aipatuz eta aztertuz .

1 .6.3 . Adierazpen sinbolikoen idazkera aztertu dugu, ia-ia erabat
unibertsala dena, nazioarteko erakundeek erabakitako arauak edota de

facto munduan zehar finkatutako arauak kontuan izanik .
Honetaz, oso kontuan hartu ditugu aldizkari zientifikoetako arau
praktikoak, argitaletxeen estilo-liburuak, eta konputagailuetako testu-
prozesadoreetan erabiltzen diren j okamoldeak .
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2. Ateratako ondorio berriak eta irakurbiderako proposamenak :

2.1 . Adierazpen sinbolikoen kasuan bi motatako esamoldeak eta irakurbideak

aztertu ditugu : azalpenak ematekoak eta irakurbide soilak egitekoak; edo

beste era batera esanez, hizkuntzaren arau naturalen arabera eratutakoak, eta
hizkuntzaren baitan ezarritako arau artifizialak .

2.2 . Adierazpen sinbolikoen irakurbideari dagokionez, hiru arlo nagusi landu

ditugu :

2 .2.1 . Sinboloen banan-banako izenen azterketa, orain arteko lanen bilketa

eta berrikuspena eginez, eta gaur egungo arauen araberako
egokitzapena eta eguneratzea proposatuz, horiek guztiak katalogo

modura aurkeztuz .

2.2.2 . Sinboloak konbinatuz sortzen diren sinbolo-kateen irakurbiderako
beharrezkoa den berbaldi-mota aztertu eta landu dugu .

2.2.3 . Adierazpen sinboliko konplexuen irakurbidea hiru arau orokor
nagusitan formulatu dugu, erabiltzaileentzako proposamen zehatza

aurkeztuz .
Arau horien aplikazio praktikoa eginez, adierazpen fisiko-
matematikoen irakurbiderako esamolde eguneratuen zerrenda zabala

aurkeztu dugu eranskin gisa .

2.3 . Adierazpen sinbolikoak hizkera arrunteko esaldietan txertatzeko moduak
aztertu ditugu, bereziki unitatedun magnitudeen integrazioa bideratzeko

moduak azalduz .

2.4 . Oinarrizko eragiketa matematikoetan erabili beharreko esamolde estandarrak
bildu eta eguneratu ditugu, bai zenbakiei dagokienez eta bai polinomioei

dagokienez ere .

3 . Bukatzeko, etorkizunari begira zerbait esanez, aztergai dauden eta lantzea merezi
duten beste arlo batzuen aipamena egingo dugu :

3 .1 . Zer esanik ez, lan honetan ez dugu aztertu Matematikan eta Fisikan

erabiltzen den formulazio osoa . Aztertutakoaz gain -gehienbat
irakaskuntza ertain eta unibertsitatekoari begira dagoena-, badago goragoko

mailako formulazioa ere . Horretan goi-mailako adituek badute zer landurik,
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ikerkuntzak aurrera egin ahala eremu berriak irekiz baitoaz . Dena dela,
hemen aurkeztutako abiapuntu eta irtenbideek eredu erabilgarria eta
hedagarria eskain dezaketelakoan gaude .

3 .2 . Lan honen helburua ez da izan terminologiaren azterketa egitea, eta horretan
gure aurrekoek eginikoan oinarritu gara, zenbat zuzenketa txiki proposatuz .
Nolanahi dela, teminologiaren arloari dagokionez, gerraurreko testuetan eta
horien epigono modura gerraostean Luis Egiak argitaraturiko Neurriztia
liburuan erabilitako terminologia-irizpideen azterketa egitea, lan interesgarria
eta polita izan daiteke, gure ustez; izan ere, gero hartu ez diren bideen
adierazle izateaz gain, euskararen historiaren atal bat ezagutzeko bidea ere
eskaintzen baitu .
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6 . Eranskinak

Atal honetan, tesi-lanean irakurbiderako eginiko proposamenak kontuan edukiz, Fisika
eta Matematikan erabiltzen diren sinboloen eta adierazpen sinbolikoen katalogo moduko
eskema aurkeztu nahi dugu, osoa izateko asmorik gabe, baina modu praktikoan, kasu
gehienetarako baliagarriak izan daitezkeen adibideak eskainiz, eguneroko praktikan
irakurbidea nola bidera daitekeen erakusteko eta horretarako eredu bat irakasle eta
zientzialarien eskura jartzekol .

Erabilgarritasunaren izenean eta bilaketarako erraztasuna bideratu nahian, hiru multzo

nagusitan sailkatu ditugu eranskinak :

6 .1 . Magnitude fisikoen unitateen adierazpen sinbolikoak eta horien irakurbidea
6 .2 . Ikurren eta adierazpen matematiko eta fisikoen irakurbidea
6 .3 . Oinarrizko eragiketa matematikoen hitzezko adierazpena

1 Eranskinetan aurkezten diren zerrenda eta taula gehienak, lehenago idatzitako liburu
batean prestatu nituenen egokitzapenak eta eguneratzeak dira . Ikus Ensunza, M . (1984) :
Alfabetatze Zientifikoa . Zenbakiak / unitateak / irakurketa / eragiketak /esamoldeak,
UEU, Iruñea.
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6.1. Magnitude fisikoen unitateen adierazpen sinbolikoak
eta horien irakurbidea

Unitateak behin eta berriro azaltzen zaizkigu testu zientifiko-teknikoetan, dela testu
arrunten barneko diskurtsoan magnitudeen agerpena suertatzean, dela laburpen modura,
dela adierazpen sinbolikoen barnean txertaturik ; etengabeko agerpen horretatik dator
erabilera zehaztu eta finkatu beharra . Bestetik, nazioarteko arauak ondo finkaturik eta
onarturik daude unitateen arloan, bai idazkera sinbolikoari dagokionez, baita aurrizki eta
atzizkien esanahiari dagokienez ere . Puntu horiek guztiak euskaraz ondo arautu beharra
dago, noski, zientzialari, teknikari, irakasle eta mota desberdinetako erabiltzaileen arteko
batasuna bideratu ahal izateko .

Nolanahi dela, unitateen erabileraren inguruan sortzen diren arazoak banan-banan eta
ordenaz argitzea eta erabakitzea komeni delakoan, zenbait azpiataletan banatuko dugu
azalpena, idazkera bera, mota desberdinetako unitateak, nazioarteko sistemako
unitateak, bestelako sistemetako unitate oso erabiliak, eta unitateak testu barruan
sartzean ageri diren erabilera-arazoak aipatuz . Hori dela eta, ondoko azpiatalak landuko
ditugu :

6 .1 .1. Sistema hamartarreko balio anizkoitzak eta zatitzaileak izendatzeko aurrizkiak
6.1 .2 . Magnitude fisikoen unitateen izenak eta ikurrak
6.1 .3 . Magnitude fisikoen unitateen irakurbidea
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6.1 .1 . Sistema hamartarreko balio anizkoitzak eta zatitzaileak izendatzeko

aurrizkiak

Adierazpen sinbolikoen irakurketan, eta bereziki unitateen adierazpenetan, oinarrizko
kantitate batzuen balio anizkoitzak eta zatitzaileak adierazi ohi dira, sinbologiari
dagokionez nazioarteko akordioetan onarturik daudenak . Gure irizpideari zuzenki

jarraituz, idazkerari ukiturik egin gabe erabat onartuko dugu sinbologia hori euskaraz ere ;

argitu beharreko kontu bakarra, euskarazko izendapen eta idazkera zehatzak finkatzea
eta idatzitako adierazpen sinbolikoen irakurbidea zehaztea da .

Sistema hamartarra onartuta dagoela, zientziaren arloko zenbakien notazioa onartu
ondoren -alegia, hamar zenbakiaren berreduren bidezko notazioa-, behin eta berriro
ageri diren unitateen multiploak (anizkoitzak, alegia) eta azpimultiploak (zatitzaileak)

izendatzeko, aurrizki internazionalak erabili ohi dira2 . Aurrizki horiek latin eta grekotik
eratorritako terminoak dira, eta sinbologiaren terminologiari dagokionez unibertsalak

dira. Hona hemen zein diren :

Balio anizkoitzak

ikurra

	

Balioa

	

Aurrizkia

da

	

10

	

deka

h

	

102

	

hekto

k l0' kilo

Mi 10 4 miria

M

	

106

	

mega

G

	

109

	

giga

T

	

10 12

	

tera

P

	

l 0' 5

	

peta

E

	

10 18

	

exa

Z

	

1021

	

zelta

Y

	

1024

	

yotta

2 Odriozola doktoreak kanpo-eratorbidea deritzo euskararako hitzak eratzeko modu honi,
aurreko ataletan aipaturiko "Euskara eta nazioarteko arauak : erabilera orokorra,
erabilera berezituak eta erabilera gainberezituak" lanean . Hain zuzen aurrizkia +
mailegua moldean eratutako hitz hauek euskararen barrurako geratuko dira, kanpotik
ezarri bazaizkigu ere . Hortik aurrera, euskara barruan asma daitezkeen konbinazioak
dira .
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Balio zatizaileak

Ikurra

	

Balioa

	

Aurrizkia

d

	

l0- '

	

dezi

c 10 zenti

m

	

l0-'

	

mili

p.

	

10-b

	

mikro

n

	

10-9

	

nano

p

	

10-12

	

piko

f

	

i0- ' `

	

femto

a

	

10_18

	

atto

z

	

10_21

	

zepto

y

	

1024

	

yokto

Beste hizkuntzetan bezala, euskaraz ere aurrizkiak erabiltzen dira, bi modutan erabili
ere. Batetik, sinbologiari dagokionez, ikur modura erabiliz, letra latindar edo greziarra
unitatearen sinboloari dagokionaren aurrean atxikita idatziz ; bestetik, sinboloaren izenari
dagokionez, jatorrizko hitz latindar edo grekoak onartuko ditugu, besterik gabe, zenbait
kasutan egokitzapen fonetikoa eginez ; eta, halaber, idazketari dagokionez, euskarazko
ortografiara moldatuz .

Bestalde, diogun ezen, irakurbideari dagokionez, modu linealean irakurriko ditugula,
ondoko taulan jarritako adibideetan ikus daitekeenez .

Adierazpen sinbolikoa

	

Hitzezko irakurbidea

µm

	

mikrometro

dal

	

dekalitro

n F

	

nanofaraday

kg

	

kilogramo

NIW

	

megawatt

cm

	

zentimetro

dm

	

dezimetro

mA

	

miliampere

ps

	

pikosegundo

Bukatzeko, ohar txiki batzuk egin behar ditugu aurreko taulan azaldutako adibideak
kontuan edukiz; izan ere, hor erabilitako arauak modu orokorrean erabiliko baititugu :
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- Ikurrei dagokienez, sistematikoki idazten dira letra larriak eta xeheak, bai
aurrizki zatitzaile edo biderkatzaileei dagokienez (k = `kilo', baina M = 'mega')

eta bai unitateei dagokienez ere (m = 'metro', baina F = 'faraday') .

faraday F nanofaraday nF

volt V kilovolt kV

watt

	

W

	

kilowatt

	

kW
kilowatt • ordu kWh
megawatt

	

M W

- Unitateak eta aurrizkiak hizkuntza arruntean idaztean, euskaraz zenbait
aldaketa edo egokitzapen ortografiko egiten dira, hala nola zentimetro idaztean

egiten duguna, beste hizkuntza guztietan egiten diren bezalatsu (centimeter /

centimètre / centímetro) . Beraz :

cm

	

baina

	

zentimetroa

cg

	

baina

	

zentigramoa

- "Litro" unitatea ez da estandarra ("unibertsala") eta ez da berez notazio

zientifikoan erabiltzen, nahiz eta oso erabilia den ; hala ere, batxilergoko

testuliburuetan asko erabiltzen da . Laburduraz, "1" izan da oraintsu arte ; baina

letra-mota batzuetan nahastu egiten dira zenbait letra (helvetica deritzon letra-

motan, adibidez, 1 = I ; hona hemen helvetica letraz : I = I) eta nahasketa

ekiditeko letra larria erabiltzen da, "L" . Azkenik, notazio hori gero eta gehiago

zabaltzen ari da zientzialarien artean erei . Beraz, guk ere L larria hobetsiko

dugu:

dL

	

dezilitroa

cL

	

zentilitroa

Oharra . Arau hauez guztiez, artikulu hau kontsulta daiteke :

3 Batez ere, testu amerikarretan .

NELSON, R. A., "Guide for Metric Practice . Internationally recognized conventions

have been established for standard use of SI units", Physics Today, BG 15, 1993 .
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6.1.2 . Magnitude fisikoen unitateen izenak eta ikurrak

Oro har, bi motatako izenak jarri ohi zaizkie magnitude fisikoen unitateei :

- Izen abstraktuak, normalean erro latindar-grekoekin eraikiak : metro, segundo,
gramo . . .

•

	

Normalean unitate horien ikurrak letra xehez idazten dira, eta formuletan
letra zuzenaz (hots, kurtsibarik gabe) : m, s, g . . .

- Historian eragin handikoak izan diren zientzialari ospetsuen ohorez jarritako
izenak, normalean zientzialari horiek deitura erabiliz : volt (Volta), ampere
(Ampère), coulomb (Coulomb) . . .

• Izen hauei dagokienez, gaztelaniaz aldatu egiten zaie bukaera, -io atzizkia
erabiliz : voltio, amperio, culombio . . . Euskaraz, ordea, jatorrizko deitura
errespetatzeko joera dago (azentuak salbu) : volt, ampere, coulomb . . .,
beste hizkuntza gehienetan egin ohi den bezala .

•

	

Unitateen ikurra edo laburdura idaztean, kasu honetan letra larria eta
zuzena erabili ohi da : volt (V), ampere (A), coulomb (C) . . .

• Kasu guztietan -letra larriak zein xeheak izan- ohar orokor bat egin
behar da: unitateen laburduraren ostean ez da punturik jartzen (esaldia
bertan bukatu ezean, noski) .

Unitate fisikoen izenei buruzko atal hau osatzeko, nazioarteko sistemako unitateen
zerrenda, izena eta ikurra adieraziko ditugu hurrengo taulan (SI sistema) . Dena den,
hemen unitate bakunak aipatuko ditugu soilik, alegia, izen bakar batean adierazten
direnak, bestelakoak hurrengo atalerako utziz .
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6.1.2.1 . Oinarrizko unitateak

Magnitudea	Unitatea	Ikurra

luzera

	

metro

	

m
masa

	

kilogramo

	

kg
denbora

	

segundo

	

s
substantzia-kantitatea

	

mol

	

mol
tenperatura

	

kelvin

	

K
argi-intentsitatea

	

kandela

	

cd
angelu laua

	

radian

	

rad
angelu solidoa

	

estereorradian

	

sr
argi-fluxua

	

lumen

	

lm
argiztapena

	

lux

	

lx

6.1.2.2. Izen bakuneko unitateak, zientzialarien ohorez jarriak

Magnitudea	Unitatea	Ikurra
maiztasuna / frekuentzia

	

hertz

	

H z
tenperatura

	

kelvin

	

K
energia

	

joule

	

J
indarra

	

newton

	

N
potentzia

	

watt

	

W
karga elektrikoa

	

coulomb

	

C
intentsitate elektrikoa

	

anpere

	

A
presioa

	

pascal

	

Pa
potentzial-diferentzia

	

volt

	

V
erresistentzia elektrikoa

	

ohm

	

SZ
konduktantzia elektrikoa

	

siemens

	

S
kapazitate elektrikoa

	

faraday

	

F
fluxu magnetikoa

	

weber

	

Wb
fluxu magnetikoaren dentsitatea gauss

	

Gs
induktantzia

	

henry

	

H
indukzio magnetikoa

	

tesla

	

T
indar magnetoeragilea

	

gilbert

	

Gb
biskositate dinamikoa

	

poise

	

P
biskositate zinematikoa

	

stokes

	

St
erradioaktibitatea

	

curie

	

Ci
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6.1 .3. Magnitude fisikoen unitateen irakurbidea

Gehienetan, unitate fisikoak ez dira huts-hutsean agertzen, testu baten barnean
integraturik baizik . Beraz, oso interesgarria da horrelako kasuei dagokien irakurbidea
argia izatea, hots, testu baten barnean doazela edo arbelean idazten ditugunean, adibidez .
Dena den, magnitude desberdinen konbinazioz sortzen diren adierazpideetan hainbat
motatako arazoak sor daitezkeenez, lau multzotan sailkatuko ditugu unitateak, kasu
bakoitzean erabili beharreko soluzioa zein den hobeto azaltzeko .

6.1.3.1 . Unitate bakunak: [A] motako unitateak.

Hauen artean aurreko taulako guztiak sar ditzakegu : metro, gramo, volta, ampere . . .
Zenbait ohar egin ditzakegu unitate hauen erabilpenari dagokionez :

•

	

Inolako arazorik ez dute sortzen zenbakiekin konbinatzean . Testu barruan
daudela, deklinabide-kasuak hartzen dituzte multzo modura, egitura honen arabera :

zenbakia + unitate-ikurra + gidoia + (e)ko deklinabide-atzizkia

Hona hemen zenbait adibide :

Idaztean

	

Irakurtzean

20 kg-ko pisua

	

hogei kilogramoko pisua
11 Q-eko erresistentzia

	

hamaika ohmeko erresistentzia
1,2 cm-ko luzera

	

bat koma bi zentimetroko luzera

• 1 zenbakia unitate-ikurraz batera erabiltzean, kontuan izan behar da beste
zenbakiak bezala idatzi behar dela, nahiz eta alderantzizko hurrenkeran irakurtzen
den (tauletan, adibidez4) .

Ikurrezko adierazpena

	

Irakurbidea

1 m

	

metro bat
1 °-ko angelua

	

gradu bateko angelua
1 km-ko distantziara

	

kilometro bateko distantziara

4 Alderantzizko hurrenkeran irakurtzeko kontu horretaz, diogun 2 zenbakiarekin ere gauza
bera gertatzen dela batzuetan, Bizkaian bederen .
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Bidenabar, diogun ezen beste hizkuntzetan ere alderantzizko ordenak gertatzen
direla batzuetan, eta horrek ez duela inolako arazorik sortzen 5 . Ohitura-kontua
baino ez da, ingelesezko ondoko adibideetan ikus daitekeenez :

£5 = five pounds
$10 = ten dollars

•

	

Puntu honen inguruan, euskara batuan bazen oraintsu arte zalantza bat zenbakiak
erabiltzeko orduan, -tako ala -ko atzizkietako zein hartu behar ote zen . Zalantza
hori argituta eta erabakita geratu da Euskaltzaindiaren 34. arauan (hiru kiloko

haurra, lau hankako mahaia) . Beraz, mota horretako esamoldeak erabiliko
ditugu, beti ere -ko forma (mugatu singularrekoa) erabilita .

Esaldi arruntak

	

Unitatedun esamoldeak

hamar orriko txostena

	

10 m-ko altuera / garaiera
hamar metroko altuera / garaiera

bost liberako egunkaria

	

5 km-ko bidea
bost kilometroko bidea

Zer esanik ez, horrek ez du kentzen ñabardurak egitean bestelako esamoldeak
erabiltzea, Euskaltzaindiak berak 34 . arauan azaldu duen bezala :

zazpi urteko ardoa

	

Botilan dagoen ardoak zapi urte ditu edo duela zazpi
urte bildutakoa da . (mugatu singularra6)

zazpi urtetako ardoa

	

Ardoa zazpi urtetan izan da bildua, ez zortzitan, ez
seitan . (mugagabea)

zazpi urteetako ardoa Aldez aurretik ezagutzen ditugun -mugatuak,
beraz- zazpi urte diferentetan bilduriko ardoa .
(mugatu plurala) . Batzuetan mugatu plural
hurbilean erabiltzen da, azken zazpiak edo
hizketaldian berriki aipatutakoak izatean, adibidez .
Hots, zazpi urteotako ardoa .

5 Antzeko arazoa sortu zen gure artean ehunekoak adierazteko ikurraren -%- eta
zenbakiaren arteko hurrenkeraz ere . Irakasle askoren iritziz, egokiago zen 10%
hurrenkera erabiltzea, inguruko hizkuntzetan egiten den bezala, nahiz ehuneko hamar

irakurri. Dena den, honetaz Euskaltzaindiak erabakia hartu du bere arauetan %10
idazkera hobetsiz . Beraz, besterik gabe, erabaki hori onartzen dugu .

6 Mugatu singularraren itxura badu ere, agian hobe litzateke "atzizki eratorlea" dela
esatea .
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•

	

Neurtu aditzaren erregimenaz eta erabileraz .

Aditz honen erabileran hanka-sartze handiak egiten dira, gaztelaniaren eraginpean
egiten den kalko semantikoaren kausaz batez ere . Hona hemen zenbait erabilera
oker :

*Zenbat neurtzen du kaleak? GAIZKI
*Leizeak 42 m neurtzen ditu / du GAIZKI
*Tenperaturak 175 gradu neurtu du labean GAIZKI
*Golf-zelaiak 150 hektarea neurtzen du / ditu

	

GAIZKI

Dena den, ondo nola erabili behar den jakitea interesatzen zaigu. Hona hemen
zenbait adibide :

Topografoak hamar aldiz neurtu du distantzia ONDO
Dinamometroaz indarra neurtu dugu ONDO
Entropiak adierazten / neurtzen duen funtzioak

tenperaturarekiko menpekotasuna du

	

ONDO

Adierazpen fisiko-matematikoen kasuan honako modu eta esamolde hauek
erabiltzen dira gehien :

hamar metroko luzera du / 10 m-ko luzera
25 m/s-ko abiadura
angelu hori 25°-koa da / hogeita bost gradukoa da

Alegia, egitura hau :

zenbakia + unitate-ikurra + gidoia + -(e)ko + neurtutako magnitudearen izena

Nolanahi dela, euskara tekniko-zientifikoaz kanpoko arloetan guztiz egokiak dira
beste erabilmodu hauek ere, betidanik euskaraz erabili izan direnak :

etxe hori 10 m luze da
etxe horrek 100 m2 ditu
etxe hori 100 ml-koa da
angelu horrek 10 °-ko neurria du
angelu horren neurria 10 gradukoa da

Zer esanik ez, euskara tekniko-zientifikorako egokiagotzat hartu ditugun aurreko
esamoldeak ere erabil ditzakegu :
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etxe horrek 10 m-ko luzera du
etxe horrek 100 m2-ko azalera du

•

	

Pisatu aditza ere era berean jokatzen eta erabiltzen da :

harakinak pisatu du okela

	

baina

	

okelak 1,200 kg-ko pisua du
okelaren pisua 1,2 kg-koa da

6.1 .3.2 . Unitate konposatuak

6.1.3.2.1 . [A] • [B] motako unitateak

Kasu honetan bider terminoa erabil daiteke biderketa adierazten duen puntua
izendatzeko, nahiz eta termino hori esan gabe ere utz daitekeen . Hona hemen horrelako

unitate batzuen irakurbidea :

Magnitudea

	

Ikurra

	

Unitatea

	

Irakurbidea

inertzia-momentua

	

I

	

kg m2

	

kilogramo (bider) metro karratu
erresistibitatea

	

p

	

Q -m

	

ohm (bider) metro

energia (elektrikoa)

	

E

	

kW•h

	

kilowatt (bider) ordu
lana

	

W

	

N•m

	

newton (bider) metro

Adibidea : Indarraren bulkada ('inpultsua') zazpi newton (bider) segundokoa da

6.1.3.2.2 . [A] motako unitateak
[B]

Kasu honetan zati terminoa erabil daiteke oro har, nahiz bestelako formak ere
badauden :

- gaztelaniaz :
metro = m = metro por segundo = m •s '
segundo s

- euskaraz hiru aukera daude adierazpen sinbolikoa irakurtzean :

metro segundoko (azalpenean, `segundoko hamar metro' edo
`segundo bakoitzean hamar metro')
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Hurrengo koadroan mota honetako zenbait magnituderi buruzko adibideak jarri

ditugu, unitatearen ikurra eta irakurbidea bereiziz .

Magnitudea

	

Ikurra

	

Unitatea

	

Irakurbidea

abiadura

	

v

	

m, m/s, m-s' metro segundoko / metro zati segundo /
s

metro (bider) segundo ber minus bat

azelerazioa

	

a

	

iz, m/sz , m•s2 metro segundo karratuko /
s

metro zati segundo karratu /
metro (bider) segundo ber minus bi

gainazal-tentsioa

	

a, y

	

N, N/m, N-m' newton metroko / newton zati metro /
In

newton metro ber minus bat

- Erabileran zenbait arazo sor daitezke, ez hainbeste idazkeran, irakurbidean baizik,
zenbait kasutan -koko amaiera agertzen baita (are gehiago, -kokoko ere ager

daiteke). Aukera desberdinak daude :

Idazteko erak

	

Irakurtzeko erak

10
m

-ko abiadura
s

metro zati segundo (teknikoena eta orokorrena)

metro (bider) segundo ber minus bat

hamar metro segundokoko abiadura
hamar metro zati segundoko abiadura
hamar metro segundoko balioko abiadura

10 m-s 1 -eko abiadura

	

hamar metro segundo ber minus bateko abiadura

5 N-ko gainazal-tentsioa

	

bost newton metrokoko gainazal tentsioa
m

bost newton zati metroko gainazal-tentsioa

5 N-m '-eko

	

bost newton (bider) metro ber minus bateko
gainazal-tentsioa
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- Ikus daitekeenez, arazoak sortzen direnean, azken soluzio modura, irtenbiderik

egokiena eta orokorrena zati terminoaren bidezkoa da. Adibidez:

Kalkulaturiko karga elektrikoaren dentsitatea, 2,1 C/m 3-koa da
alegia

Kalkulaturiko karga elektrikoaren dentsitatea, bi koma bat coulomb zati
metro kubikokoa da

6.1.3.2.3.	 [A] motako unitateak
[B] . [C]

Soluzio berbera, beti ere zati terminoa erabiliz :

Magnitudea

	

Ikurra

	

Unitatea

	

Irakurbidea

eroankortasun termikoa

	

W

	

watt zati metro (bider) gradu zentigradu
m •°C

permitibitatea

	

E	 C

	

coulomb zati metro (bider) volt
m •V

biskositatea

	

µ

	

kg

	

kilogramo zati metro (bider) segundo
m •s

6.1.3 .3 . Nazioartekoak ez diren zenbait unitate

•

	

km/h : kilometro orduko (h idazten da, nahiz euskaraz "ordu" izan : hour, hora,
heure; gainera, h ikurra nazioartekotzat har daiteke) .

•

	

urte edo y laburdura (hots, year, année, aho) .

Hemendik beste unitate bat ere sortzen da : argi-urte (light-year, année-lumière,
aho luz) .

•

	

u edo masa atomikoaren unitatea (atomic mass unit, unité de masse atomique,
unidad de masa atómica)

•

	

mi/h: milia orduko (itsas milia = 1,852 km; 3 milia = 1 legoa; milia ingelesa =
1,609 km)
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•

	

korapiloa (itsas korapiloa) = itsas milia
h

•

	

-bete atzizkia duten zenbait unitate :

- oinbetea = 30,48 cm (ingelesez, foot, feet, ft ; gazt ., 'pie')
- hazbetea = 2,54 cm (ingelesez, inch, in ; gazt ., 'pulgada') . Teknologian

honelakoak ere ageri dira : hazbete-erdi, hazbete-laurden, hazbete-zortziren,
hazbete-hamaseiren.

- Euskaraz badira horrelako batzuk : ordubete, astebete, hilabete, urtebete . . .
Antzera erabiltzen da birabete = ` bira' = (gazt ., 'revolución')

•

	

1 yard = 1 yd = 914,4 mm = yarda (euskaraz)

•

	

rpm = bira/min = bira minutuko edo birabete minutuko

•

	

tona (metrikoa) (gazt . tonelada métrica ; ing. tonne (UK), metric ton (UK eta US) ;
fr. tonne) .

•

	

atmosfera = atm

•

	

°C = Celsius gradu; °F = Fahrenheit gradu; baina K = kelvin (alegia, ° ikurrik
gabe) .
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6 .2 . Ikur eta zeinuen izenak eta ikur eta zeinu bidezko adierazpen
matematikoen eta fisikoen irakurbidea

Atal honetan bi multzo nagusi izango ditugu kontuan, eta ondorioz bi sail nagusitan
antolatuko ditugu katalogo modura eskaini nahi ditugun zerrendak :

- Lehenengo multzoan ikurren eta zeinuen izenak emango ditugu, alegia
Matematikan erabili ohi diren nazioarteko sinboloak euskaraz izendatzeko
aukeratu ditugun izenak . Gehienak UZEIk prestaturiko Matematika Hiztegia
lanetik hartuta daude, eta bertan jarritako eran eta ordenamenduan aurkeztuko
ditugu. Horiekin batera, ikur eta zeinuen multzo batzuen irakurbidea ere
emango dugu. Zenbait kasutan aukera bat baino gehiago izan daiteke
irakurbiderako . Batzuetan aukeraren funtsa osagai bat esan ala isiltzearen
artekoa izaten da; horrelako kasuetan, aipatu gabe utz daitekeen partea
parentesi artean jarriko dugu. Beste batzuetan bi esamolde desberdin erabil
daitezke ; horrelakoetan / motako barra batez edo puntu eta komaz bananduko
ditugu bi esamoldeak .

- Bigarren multzoan Fisikan eta Matematikan erabilitako adierazpenen
irakurbidearen katalogo moduko bat aurkeztu nahi dugu, kasuistika zabala
ordezkatzen duten adibideak ordenatuz . Atal hau UEUn argitaraturiko
Alfabetatze Zientifikoa liburuan oinarrituta dago, idazkerak eguneratuz eta tesi-
lanean eginiko proposamen orokorra kontuan hartuz . Bigarren multzo honetan
agertzen dira argien idazkera sinbolikoaren irakurketan hurrenkera bera
gordetzearen ondorioak, eta berton ikusten da nabarmen proposamenaren
praktikotasuna eta bakuntasuna .
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6.2.1 . Matematika-ikur eta zeinuen izenak

Matematikaren arloen arabera sailkatuta datoz ikurrak. Izenekin batera, kasu
batzuetan azalpenak ere jarri ditugu. Izenak eta azalpenak begiz bereizteko, azalpenak
letra zuzenez idatzi ditugu, eta izenak edo irakurbideak letra etzanez .

6.2.1.1 . Aritmetika, Algebra, Zenbakien Teoria

IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

+

	

Eragiketa-ikurra : gehi
Positibotasun-zeinua : plus

Eragiketa-ikurra : ken
Negatibotasun-zeinua : minus

•

	

l + gehi-ken / ken-gehi

plus-minus / minus plus

ab; a•b ; axb

	

a(-ren) eta b(-ren) arteko biderketa / biderkadura :
a bider b

a/b ; a=b; a:b

	

a eta b arteko zatiketa / zatidura : a zati be

berdin

a/b = c/d

	

a berentzat bezala ze derentzat (ez da ia erabiltzen)

zeharo berdin; baliokide (Fisikan definizioak egiteko
erabiltzen da)

•

	

desberdin

gutxi gorabehera berdin

baliokide ; baita ere antzeko

•

	

. . . handiago . . . (baino) ; (a > b : a handiago be)

•

	

. . . txikiago . . . (baino) ; (a < b : a txikiago be)

•

	

. . . handiago edo berdin . . .

•

	

. . . txikiago edo berdin . . .

ez da handiago . . . ; (a f b : a ez da handiago be)

. . . ez da txikiago . . . ; (a /b : a ez da txikiago be)
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IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

a"

	

a ber ene

V ; a'/2

	

erro a, erro karratu a, bi-erro a ; a ber bat zati bi

a ; a'/3

	

hiru-erro a ; a ber bat zati hiru

" a ; au"

	

ene-erro a; a ber bat zati ene

()

	

parentesiak

[ ]

	

makoak

{ }

	

giltzak

e

	

logaritmo nepertarren oinarria (irakurbidea : e)

loge x

	

logaritmo, a oinarrian, ixa
logaritmo atar ixa

log x ; log, 0 x

	

logaritmo hamartar ixa

Inx ; loge x logaritmo nepertar ixa, logaritmo ixa (Fisikan eta
Matematikan, besterik esaten ez bada, "logaritmo"
huts-hutsa esatean, "nepertarra" dela ulertu ohi da)

antilog

	

antilogaritmo

colog

	

kologaritmo

exp x

	

exponentzial ixa

ex

	

e ber ixa

a « b

	

a (zuzenki) proportzional be

i

	

i; [erro karratu minus bat, (bi )erro minus bat]

n!

	

ene faktorial

a'

	

a lehen, (a prima)

a"

	

a bigarren

a[" " ; f)

	

a enegarren ; funtzioekin, efe enegarren
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IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

a„

	

a azpi ene

xRy

	

ixa erlazionaturik i grekoarekin

Ax)

	

ixaren funtzioa : efe ixa

y =j(x)

	

i grekoa berdin efe ixa ; i berdin funtzio ixa

f'(x)

	

efe minus bat ixa

z

	

zetaren balio absolutua : balio absolutu zeta

zetaren modulua : modulu zeta

z

	

zeta konjokatu

arg z

	

zetaren argumentua : argumentu zeta

Re(z)

	

zetaren parte erreala : parte erreal zeta

Im(z)

	

zetaren parte irudikaria : parete irudikari zeta

a • b

	

aren eta beren arteko biderkadura eskalarra:
a biderkadura eskalar be

a A b ; á x b

	

aren eta beren arteko biderkadura bektoriala :
a (bektorea) biderkadura bektorial be (bektorea)

a • (b n c) = [abcl

	

a, be eta zeren arteko biderkadura mistoa / nahasia :

biderkadura misto (edo nahasi) a be ze

ñ A

	

ene elementuren errenakako aldakuntzak

nA'

	

ene elementuren errenakako aldakuntza errepikadunak

„P

	

ene elementuren permutazioak

npcx s r

	

ene elementuren permutazio errepikadunak, non

alfatan, betatan, gammatan errepikatzen diren

nK ;
n

ene elementuren errenakako konbinazioak
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IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

ñ K'

	

ene elementuren errenakako konbinazio errepikadunak

[a 11 ] ; (a.)

	

igarren errenkadan eta jotagarren zutabean a ;; elementua

duen matrizea : a azpi i jota matrizea

igarren errenkadan eta jotagarren zutabean a ;; elementua
duen matrizearen determinantea : a azpi i jota
determinantea

" abc . . . \

	

a be bidez, b ze bidez, ze de bidez, etab. ordezkatzen
bcd . . .,

	

duen permutazioa

I

	

identitate matrizea

A- '

	

A matrizearen alderantzizkoa; A ber minus bat matrizea

AT

	

A matrizearen iraulia

At, At

	

A matrizearen irauli konjokatua = A matrizearen
adjuntua

Au

	

a azpi i jota elementuaren kofaktorea [aj matrizean

Ihik

	

A matrizearen norma, norma A (matrizea)

tr A

	

aztarren A, aztarna A, traza A

O+

	

batuketa zuzena

O

	

biderketa zuzena

Ah; z.k.h .

	

zatitzaile komunetan handiena

mkt; m.k .t .

	

multiplo komunetan txikiena

(a, b)

	

atik berainoko tarte irekia; a be tarte irekia

[a, b]

	

atik berainoko tarte itxia ; a be tarte itxia

al b

	

ak be zatitzen du

x =- a (p mod)

	

ixa kongruente a, pe moduluz

[X]

	

ixaren zati osoa ; ixa larriaren zati osoa
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6.2.1.2. Funtzio trigonometrikoak eta hiperbolikoak

IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

a°

	

a graduko angelua: a gradu

a'

	

a minutuko angelua : a minutu

a"

	

a segundoko angelua : a segundu

sin x

	

sinu ixa

cos x

	

kosinu ixa

tan x, tg x

	

tangente ixa

cot x, ctg x

	

kotangente ixa

sec x

	

sekante ixa

csc x, cosec x

	

kosekante ixa

arc sin x, siri 'x

	

arku sinu ixa

sinh x, sh x

	

sinu hiperboliko ixa

cosh x, ch x

	

kosinu hiperboliko ixa

tanh x, th x

	

tangente hiperboliko ixa

coth x, cth x

	

kotangente hiperboliko ixa

sech x, sch x

	

sekante hiperboliko ixa

cosech x, csch x

	

kosekante hiperboliko ixa

sinh-'x, arg sinh x

	

argumentu sinu hiperboliko ixa

sing x

	

sinu karratu ixa

cos 2 x

	

kosinu karratu ixa
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6.2.1.3. Oinarrizko Geometria eta Geometria Analitikoa

IKUR edo ZEINUA IZENA / IRAKURBIDEA

<

	

angelua

1

	

elkarzuta, perpendikularra

a 1 b

	

a perpendikular be

a ll b

	

a paralelo be

a - b

	

a antzeko be

A

	

triangelua

n

	

pi zenbakia: pi

O

	

koordenatu-sistemaren jatorria

(x, y)

	

planoko puntu baten koordenatu cartesiarrak :
ixa i grekoa puntua

(x, y, z)

	

espazioko puntu baten koordenatu cartesiarrak

(r,0)

	

planoko puntu baten koordenatu polarrak

(r,0,9)

	

espazioko puntu baten koordenatu esferikoak

(r, B, z)

	

espazioko puntu baten koordenatu zilindrikoak

cosa cosfi, cosy

	

norabide-kosinuak

e, e

	

konikaren exzentrikotasuna

m

	

zuzenaren malda

AB

	

A(-ren) eta B(-ren) arteko segmentua : a be segmentua

AB

	

Atik Brako segmentu norabidetua

B

	

A eta B arteko arkua : a be arkua

P(x, y)

	

planoan x eta y koordenatuak dituen P puntua

P(x, y, z)

	

espazioan x, y eta z koordenatuak dituen P puntua
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6.2.1.4. Kalkulua eta analisia

IKUR edo ZEINUA IZFNA/IRAKURBIDEA

(a, b)

	

a < x < b tarte irekia ; atik berainoko tarte irekia; a be

tarte irekia

[a, b]

	

a <_ x _< b tarte itxia; atik berainoko tarte itxia ; a be tarte

Itxia

(a, b] a < x _< b tartea, ezkerretik erdi-irekia

[a, b) a _< x < b tartea, eskuinetik erdi-irekia

{an }, (a n)

	

gai orokortzat an duen segida: a azpi ene segida

n1

	

batukari, i berdin batetik enera
f=l

Y x.

	

batukari, i barne I, ixa azpi i
(Eip

biderkari, i berdin batetik enera
i=1

11 x;

	

biderkari, i barne I, ixa azpi i
tE]

p

	

kurbadura-erradioa: ro

K

	

kurba baten kurbadura : kappa

z

	

kurba baten tortsioa : tau

sup

	

gorena ; goi-borneetan txikiena

inf

	

beherena; behe-borneetan handiena

limy = b

	

limite, ixa arantz doanean, i grekoa, berdin be
X >a

lim sup ; lim

	

goi-limitea: goi-limite . . .

lim inf; lim

	

behe-limitea : behe-limite . . .

limt,I

	

goi-limite, ene infiniturantz doanean, te azpi ene
nom
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IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

limt,

	

behe-limite, ene infiniturantz doanean, te azpi ene

f(a + 0),f(a+), lim f (x) edo lim f (x) : eskuin-limite efe a puntuan ;
x .i a

	

x_a'

limite, ixa eskuinetik arantz doanean, efe ixa

f(a - 0),f(a), lim f (x) edo lim f (x) : ezker-limite efe a puntuan;
xTa

	

x-ra

limite, ixa ezkerretik arantz doanean, efe ixa

f(a + 0), f(a+)

	

eferen eskuin-deribatua a puntuan

f(a - 0), f(a-)

	

eferen ezker-deribatua a puntuan

Ay

	

delta i grekoa, inkrementu i grekoa,

gehikuntza i grekoa

dy

	

diferentzial i grekoa

dy
, D,y

	

diferentziali grekoa zati diferentzial ixa /
dx p

deribatu i grekoa, ixarekiko /

deribatu i grekoa ixari buruz

Y', f(x)

d"y

dx"

deribatu efe ixa ixarekiko

f-ren deribatua ixarekiko / f-ren deribatua ixari buruz

i greko lehen, efe lehen ixa

deribatu enegarren i grekoa, ixarekiko n aldiz /

deribatu enegarren i grekoa ixari buruz ene aldiz

x
, z, z, (x, y), Dxz

	

deribatu partzial zeta, ixarekiko l

partzial zeta, ixarekiko
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IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

d`u
dyndxm

deribatu partzial ele garren u, irekiko ene aldiz, (eta)
ixarekiko eme aldiz

D

	

deribatu eragilea ; deribazio-eragilea

V

	

gradiente eragilea, nabla (eragilea), gradientea

V V

	

gradiente ube, nabla ube

div, o •

	

dibergentzia eragilea

div E, V • E

	

dibergentzia e

rot, curl

	

rotazional eragilea

curl E, rot E, V x E

	

rotazional e

V2 , 0

	

Laplacetar eragilea, laplacetarra

S~

	

Kronecker-en delta : delta azpi i jota

f f (x) dx

	

integral efe ixa diferentzial ixa

fQ f (x) dx

	

integral, atik bera, efe ixa diferentzial ixa

fa f (x)dx

	

goi-integral, atik bera, efe ixa diferentzial ixa

fa f (x)dx

	

behe-integral, atik bera, efe ixa diferentzial ixa

m*(S); ,u*(S) S-ren kanpo-neurria ; eme/mu gain-izar ese

m* (S); u* (S) S-ren barne-neurria ; eme/mu azpi-izar ese

m(S); ,u(S)

	

S-ren neurria ; eme/mu ese

<f, g> ; (f, g)

	

feta g funtzioen biderkadura eskalarra

Ilf11

	

norma efe
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IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

f *g

	

feta g-ren konboluzioa

f- g

	

feta g funtzioen konposizioa : g konposatu efe

W(ul, u2, . . ., un)

	

u1, u2, . . ., u„-ren wronskiarra

d(f,f2, . . .,fn)
;

d(x1,x2, . . .,x„)

D(f,f2, . . .,f,) ;
,

D(x1,x2, . . .,x„)

1' f 9f2, . . .3f,
1\

`x,,x29 . . .,xn ~/

f(x 1 , x 2, . . ., x„) funtzioen jacobiarra

xn - yn

	

ixa azpi ene asintotakide i greko azpi ene

O(vn )

	

O handia ube azpi ene

o(v,,)

	

o txikia ube azpi ene

l z

	

zetaren balio absolutua : balio absolutu zeta
zetaren modulua : modulu zeta

z

	

z-ren konjokatua : zeta konjokatu

arg z ; Arg z

	

z-ren argumentua : argumentu zeta

R(z), Re(z)

	

z-ren parte erreala: parte erreal zeta

Im(z)

	

z-ren parte irudikaria : parte irudikari zeta

Resf (z)

	

hondar, zeta berdin a (puntuan), efe zeta
z=a

F(z)

	

gamma funtzioa

B„ (x)

	

Bernouilli-ren n mailako polinomioa

H„(x)

	

Hermite-ren n mailako polinomioa

J,,(p, q; x)

	

Jacobi-ren n mailako polinomioa

J„ (x)

	

Bessel-en n ordenako funtzioa

1„(z) ; K„(z)

	

Bessel-en funtzio aldatuak
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IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

/(m, n), B(m, n)

	

beta funtzioa

t9,(z), etab .

	

theta funtzioak

~(z)

	

Riemann-en zeta funtzioa

L,,(x)

	

Laguerre-ren n mailako polinomioa

T„ (x)

	

Chebychev-en n mailako polinomioa

Ei(x)

	

esponentzial-integrala

erf x

	

errore-funtzioa

erfc x

	

errore-funtzio osagarria

erfi x

	

errore-funtzio irudikaria
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6.2.1.5. Logika eta Multzo-Teoria

MURedo ZEINUA TZENA/IRAKURBIDEA

3 ;l

	

non

p; -p

	

ezpe

pnq

	

peetaku

pvq

	

peedoku

p1 q

	

pealaku

p 1 q

	

ez pe ez ku

p - q

	

baldintza logikoa : baldinpe orduan ku

p = q

	

pe halabeharrez ku

p H q

	

pe elkarbaldintza ku

M-N

	

eme potentziakide ene

m

	

aleph

Ko

	

aleph azpi zero

c

	

zenbaki errealen kardinala : ze

xa

	

aleph azpi alfa

fng ; f n. g.

	

frogatu nahi genuenez

N

	

zenbaki arrunten multzoa : ene (multzoa)

Z

	

zenbaki osoen multzoa : zeta (multzoa)

Q

	

zenbaki arrazionalen multzoa : ku (multzoa)

R

	

zenbaki errealen multzoa: erre (multzoa)

C

	

zenbaki konplexuen multzoa : ze (multzoa)
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6.2.1.6. Topologia eta espazio abstraktuak

IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

M

	

M-ren itxitura

M'

	

M-ren multzo deribatua

d(x, y) ; 8(x, y) ; p(x, y) x-ren eta y-ren arteko distantzia : distantzia ixa i grekoa

MxN

	

M-ren eta N-ren arteko biderkadura cartesiarra : eme

bider ene

MIN

	

M zati N zatidura multzoa

-<, < ; >-, >

	

ordena-erlazioko ikurrak

E,, E" ; R,, R"

	

n dimentsioko espazio euklidear erreala : e ene; erre ene

c, , C"

	

n dimentsioko espazio konplexua : ze ene

H

	

Hilbert-en espazioa

(x, y), <X, y>

	

x eta y elementuen biderkadura eskalarra

IIxII

	

x-ren norma : ixaren norma, norma ixa

C

	

euskarri trinkozko funtzio erreal jarraituen espazioa,

IIfII = sup lf(x)I izanik

B

	

funtzio borratuen espazioa, IIf II = sup f(x)I izanik

m

	

segida borratuen espazioa, IIxI I = sup Ix;I izanik

c

	

segida konbergenteen espazioa, IIxII = sup Ix;I izanik

co

	

limitea zero duten segiden espazioa, I IxII = sup Ix ;I izanik

lP ; lp

	

E I x ; I P konbergentea egiten duten segiden espazioa,

IIxII = [Y- I x ; I P]'"P izanik: ele xehea pe

LP ; LP

	

f f(x)IP integragarri egiten duten funtzio neurgarriak,

11f 11 =[fs1f(x)IP dx] '1 P izanik : ele larria pe
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IKUR edo ZEINUA TZENA/IRAKURBII)EA

âS

	

S multzoaren muga : muga ese

p a q

	

pe baldin eta soilik baldin ku ; p bsb q

Q

	

unibertso multzoa

0

	

multzo hutsa

Vx

	

edozein ixatarako ; ixa guztietarako
(zenbait irakaslek edozein ixarentzat erabiltzen dute)

3

	

existitzen da, badago

{x 1 }, IX : }

	

ixaren multzoa, non x . . . den / baita

x E M

	

ixa barne eme

x 0- M

	

ixa ez-barne eme

M c N

	

eme parte ene

M Œ N

	

eme ez parte ene

M ç N

	

eme parte edo berdin ene

M n N

	

ebaketa / ebakidura : eme ebaki ene

M u N

	

bilketa / bildura : eme bil ene

naEA Ma

	

ebakidura, alfa barne a, eme azpi alfa

Ua(-=AMa

	

bildura, alfa barne a, eme azpi alfa

C(M), M, M', Mc

	

M-ren osagarria
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6.2.1.7. Estatistika

IKUR edo ZEINUA IZENA/IRAKURBIDEA

z2

	

Ji karratu

a. g.

	

askatasun-graduak

f

	

F arrazoia

r

	

korrelazio-koefizientea

s

	

mostrario bateko desbiazio estandarra

Qx

	

populazio bateko desbiazio estandarra

t

	

Student-en banaketa

x

	

batezbesteko aritmetikoa mostrario batean

p

	

populazio baten batezbesteko7 aritmetikoa

P2 = O2

	

bariantza: batezbestearekiko bigarren momentua

ur

	

batezbestekoarekiko r. (erregarren) momentua

17

	

korrelazio-erlazioa

z

	

Fisher-en banaketa

Q,

	

lehen koartila

Q3

	

hirugarren koartila

E (x)

	

x-ren itxaropen matematikoa

P (x;)

	

x-k x; balioa hartzeko duen probabilitatea : probabilitate
ixa azpi i

7 Jakinaren gainean gaude, Hiztegi Batuan Euskaltzaindiak batez beste eta batez besteko
formak onartu dituela . Dena den, guk batesbesteko (mean / moyenne /medio/a) forma
nominalizatua erabiltzen dugu Matematikan eta Fisikan, honako mota honetako hitzak
adierazteko : batezbesteko balioa (average value / valeur moyenne / valor medio) ;
batezbesteko aritmetikoa ( arithmetic mean/average / moyenne arithmétique / media
aritmética) ; batezbesteko abiadura (mean speed/mean velocity / vitesse moyenne /
velocidad media) .
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6.2.2 . Fisikan eta Matematikan erabilitako adierazpenen irakurbideak

Azpiatal honetan praktikan erabiliko ditugu aurreko azpiataletan aurkeztutako
sinboloen izenak eta banan-banan eginiko irakurbideak, baina oraingo honetan
adierazpen sinbolikoen barnean agertzen direneko kasua kontuan izanik . Hain zuzen ere,
puntu hau da preseski tesi-lanean landutako irizpideak zuzen-zuzenean aplikatzekoa .

Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

a = b

	

a zeharo berdin be

a > b

	

a handiago edo berdin be

1 +
2 + 3 + 4 + 5 = A

	

erdi bat, gehi bi heren, gehi hiru laurden, gehi lau
2 3 4 5 6 bosten, gehi bost seiren, berdin a .

edo

bat zati bi, gehi bi zati hiru, gehi hiru zati lau,
gehi lau zati bost, gehi bost zati sei, berdin a

+ 0 = B

	

hiru-erro bi, gehi hiru-erro hiru, berdin be

" x + n' y = z

	

ene-erro ixa, gehi ene-erro i grekoa, berdin zeta

a' a' = an+m

	

a ber ene, bider a ber eme, berdin a ber ene gehi

ba

	

b_ c.
-=a
a`
4x	= 4x -2z-3

y 2 . z 3

	

y

eme

a ber be, zati a ber ze, berdin a ber be ken ze

lau ixa, zati i (grekoa) karratu (bider) zeta kubo,
berdin lau ixa (bider) i (grekoa) ber minus bi
(bider) zeta ber minus hiru8

V-32 = -2

	

bost-erro minus hogeita hamabi, berdin minus bi

8 Irakubideetan ixa karratu eta ixa kubo formak aukeratu ditugu. Edozein kasutan, modu
berean erabil daitezke ixa ber bi eta ixa ber hiru formak ere .



248

	

IKUR ETA ZEINU BIDEZKO ADIERAZPEN FISIKO-MATEMATIKOEN IRAKURBIDEA

Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

r P'	 P

{
a q = aq

	

pe-erro a ber ku, ber pe, berdin a ber ku

edo

makoak ireki, pe-erro a ber ku, makoak itxi, ber
pe, berdin, a ber ku
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POLINOMIOAK

Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

2x 3 - 3X2 - 5x - 5

	

2

	

11
=2x -x-3-

x-2

	

x-2
bi ixa kubo, ken hiru ixa karratu, ken bost ixa,
ken bost, zati ixa ken bi, berdin, bi ixa karratu,
gehi ixa, ken hiru, ken hamaika zati ixa ken bi

x 5 + 2x 4 + 5x3 + 6x2 + 3x + 1 = 0 ixa ber bost, gehi bi ixa ber lau, gehi bost ixa
kubo, gehi sei ixa karratu, gehi hiru ixa, gehi bat,
berdin zero

25x3z3 + 5x4yZ 2 -15ax 3yz = 5x3 Z(5z2 + xyz - 3ay)

hogeita bost ixa kubo zeta kubo, gehi bost ixa ber
lau i zeta karratu, ken hamabost a ixa kubo i
zeta, berdin, bost ixa kubo zeta, bider, parentesia
ireki, bost zeta karratu, gehi ixa i zeta, ken hiru a
i, parentesia itxi

edo

hogeita bost ixa kubo zeta kubo, gehi bost ixa ber
lau i zeta karratu, ken hamabost a ixa kubo i
zeta, berdin bost ixa kubo zeta, faktore komun,
bost zeta karratu, gehi ixa i zeta, ken hiru a i

edo

hogeita bost ixa kubo zeta kubo, gehi bost ixa ber
lau i (grekoa) zeta karratu, ken hamabost a ixa
kubo i (grekoa) zeta, berdin bost ixa kubo zeta,
zeinek biderkatzen duen, bost zeta karratu, gehi
ixa i (grekoa) zeta, ken hiru a i (grekoa)
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Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

f(X)-f(xk) <1 balio absolutu efe ixa ken efe ixa azpi ka, txikiago
bat

edo

efe ixa, ken efe ixa azpi ka, balio absolutuan,
txikiago bat

S„ = a l + az + a3 + . . . + a„

	

ese azpi ene, berdin a azpi bat, gehi a azpi bi,
gehi a azpi hiru, gehi puntuak, gehi a azpi ene
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BATUKARL K ETA LIIVIITEAK

Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

1 1+1+1+1+ . . .nx -

	

2x 3' 4'

V(-1)"~l n sin-
n=1

	

n

n+l

lim x	= 0

	

limite, ene infiniturantz doanean, ixa ber ene gehi
(n + 1)' bat, zati ene gehi bat faktorial, berdin zero

f(x) =liió .Î(x+Ax)-f(x)
Ax

1

	

_

	

1

lim f(x) - f(xo) f' (xo)
x-*xo

	

x - xo

batukori, bat zati ene ber ixa, berdin, bat, gehi bat
zati bi ber ixa, gehi bat zati hiru ber ixa, gehi bat
zati lau ber ixa, gehi puntuak

batukari, ene berdin batetikplus infinitura, minus
bat ber ene, (bider) ene-erro ene, (bider) sinu bat
zati ene

efe lehen ixa, berdin, limite, delta ixa zerorantz
doanean, efe ixa gehi delta ixa, ken efe ixa, zati
delta ixa

bat, zati limite, ixa ixa azpi zerorantz doanean, efe
ixa ken efe ixa azpi zero, zati ixa ken ixa azpi
zero, berdin bat zati efe lehen (edo prima)9 azpi

zero

f'(x) = lim log4 (x +~) - logax

	

efe lehen ixa, berdin, limite, delta ixa zerorantz
ex~o

doanean, logaritmo a oinarrian ixa gehi delta ixa,
ken logaritmo a oinarrian ixa, zati delta ixa

Pn(x) = f (a) +
x-a

f' (a) + (x 2la)' f"(a) + . . . + (x
nla)n

f c " )(a)

pe (larria) azpi ene ixa, berdin efe a, gehi ixa ken
a zati bat faktorial, (bider) efe lehen a, gehi ixa
ken a karratu zati bi faktorial, (bider) efe
bigarren a, gehi puntuak, gehi ixa ken a ber ene
zati ene faktorial, (bider) efe enegarren a

9 Irakurbidean lehen deribatua adierazteko prima forma ere erabiltzen dugu, ohituraren
ohituraz (efe lehen = efe prima) . Dena den, euskarazko ordinalen bidezko formak
hobesten ditugu, irakurbidean idazteko ordena errespetatuz : deribatu lehen, deribatu
bigarren, deribatu hirugarren, nahiz eta deribatuak diskurtso naturalean azaltzean
euskarazko ordena normala darabilgun : lehen deribatua, bigarren deribatua, hirugarren
deribatua . . .
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INTEGRALAK

Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

f (2x3 -3sinx+54-x )dx= f2x 3 dx -f 3sinxdx+ f 5Vdr

integral, bi ixa kubo, ken hiru sinu ixa, gehi bost
bider erro ixa diferentzial ixa, berdin, integral bi
ixa kubo diferentzial ixa, ken integral hiru sinu
ixa diferentzial ixa, gehi integral bost (bider) erro
ixa diferentzial ixa

x,n+I

f
xndx

n+1
+C

f
	dx

:-1 In
x2 -a2 2a

B = µ0 IJu` x u,
dl

4~

	

r2

fff(x,y)dxdy

x-a
x+a

integral ixa ber ene diferentzial ixa, berdin, ixa
ber ene gehi bat zati ene gehi bat, gehi ze

+ C integral, diferentzial ixa zati ixa karratu ken a
karratu, berdin, bat zati bi a, (bider) (logaritmo)
nepertar balio absolutu ixa ken a zati ixa gehi a
(balio absolutua(n)), gehi ze .

integral itxi, diferentzial ku zati te, berdin zero

be bektorea, berdin, mu azpi zero zati lau pi,
bider i (larria), integral itxi, u bektorea azpi te
biderkadura bektorial u azpi erre, zati erre
karratu, (bider) diferentzial ele

integral bikoitz, efe ixa i grekoa diferentzial ixa
diferentzial i grekoa

ffS f (x, y) dc dy

	

integral, ese gainazalera hedatua, efe ixa i grekoa
diferentzial ixa diferentzial i grekoa

edo
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Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

ffS f (x, y) dx dy

	

gainazal-integral, ese, efe ixa i grekoa diferentzial
ixa diferentzial i grekoa

edo

integral bikoitz, ese gainazalera hedatua, efe ixa i
grekoa diferentzial ixa diferentzial i grekoa

ffff(x,y,z)dxdydz

B _ ,uol
f 't

sinO	R d9
4it o R2 / sin20 sin 20

f°dO=fwdto

	

=wftdt

IL,

integral hirukoitz, efe ixa i grekoa zeta,
diferentzial ixa diferentzial i grekoa diferentzial
zeta

ffj'f(x,y,z)clxdyciz bolumen-integral, ube, efe ixa i grekoa zeta,
diferentzial ixa diferentzial i grekoa diferentzial
zeta

edo

integral hirukoitz, ube bolumenera hedatua, efe
ixa i grekoa zeta, diferentzial ixa diferentzial i
grekoa diferentzial zeta

be berdin mu azpi zero i zati lau pi, integral,
zerotik pira, sinu theta zati erre karratu zati sinu
karratu theta, (bider) erre zati sinu karratu theta,
diferentzial theta

integral, theta azpi zerotik thetara, diferentzial
theta, berdin, integral, te azpi zerotik tera, omega
diferentzial te, berdin, omega (bider) integral, te
azpi zerotik tera, diferentzial te

integral, ele azpi bat lerroan zehar
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Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

fL~F(S)(S) dS = - f S(S) dS

	

integral, ele azpi bat lerroan zehar, efe ese, zati

°

	

Lz

	

°

	

ese ken ese azpi zero, diferentzial ese, berdin,

minus integral ele azpi bi lerroan zehar, efe ese,

zati ese ken ese azpi zero, diferentzial ese

4Ss©A

fc

integral, ese azpi atik ese azpi bera, (dagokion)

integrazio-bidean zehar

edo
integral, ese azpi atik ese azpi bera, kurbaren

gainean / kurban zehar

edo
integral kurbilineo . . .

¡ "F(S) dS

	

integral, ese azpi atik ese azpi bera, (dagokion)
S a

integrazio-bidean zehar, efe ese diferentzial ese

integral, ze bide itxian zehar

edo
integral, ze mugalde itxian zehar

edo
integral, ze kurba itxiaren gainean / itxian zehar

i
F ( " ) (S) = n .

	

F	
dS

	

efe enegarren ese azpi zero, berdin, ene faktorial
°

	

2itj c(S-S° )"+`
zati bi pi jota, (bider) integral, ze bide itxian

zehar, efe ese, zati, parentesia ireki, ese ken ese

azpi zero, parentesia itxi, ber ene gehi bat, (bider)

diferentzial ese

fc (P dx + Q dy) = ffs /

	

- aP dS integral, ze bide itxian zehar, pe diferentzial ixa
d1' gehi ku diferentzial i grekoa, berdin, integral

bikoitza, ese gainazalera hedatua, parentesia

ireki, (deribatu) partzial ku ixarekiko, ken

(deribatu) partzial pe i grekoarekiko, parentesia

itxi, diferentzial ese



ERANSKINAK

	

255

DERIBATUAK

Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

V =
dr

	

v =
dt

	

ube (bektorea), berdin deribatu erre (bektorea),
terekiko

baina azalpena edo definizioa ematean :

dv d2x , d2y , d2z
a=d = dt21+ dt2 ~

+ dt2 k

_ d(m x r) dcn

	

dr
a

	

dt

	

dt
xr+wx

dt

d2r

	

'/d6 2ar =-
t2

- r
dt

0~ = d~
E= 1im-

ar->o Ax dx

Abiadura posizio-bektorearen denborarekiko
deribatua da

a bektorea, berdin, deribatu ube bektorea te-
rekiko, berdin deribatu bigarren ixa terekiko bi
aldiz, (bider) i (bektore unitarioa), gehi deribatu
bigarren i grekoa terekiko bi aldiz, (bider) jota
(bektore unitarioa), gehi deribatu bigarren zeta
te-rekiko bi aldiz, (bider) ka (bektore unitarioa)

a berdin, deribatu, (parentesia ireki,) omega
(bektorea) biderkadura bektorial erre (bektorea),
(parentesia itxi,) terekiko, berdin deribatu omega
(bektorea) terekiko biderkadura bektorial erre
(bektorea), gehi omega biderkadura bektorial
deribatu erre terekiko

a azpi erre, berdin deribatu bigarren erre te-
rekiko bi aldiz, ken erre bider deribatu theta te-
rekiko, karratu

epsilon berdin, limite, delta ixa zerorantz
doanean, delta xi zati delta ixa, berdin, deribatu
partzial xi ixarekiko
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Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

grad V = dv i + ~
dV , + dV

te k

d2~ _ 2 d2~
dt2 - v dx 2

dr= y ár
dq' + ar

-dt
_j dq'

	

dt
diferentzial erre (bektorea), berdin, batukari, i

berdin batetik enera, (deribatu) partzial erre ku

goi irekiko, (bider) diferentzial ku goi i, gehi

(deribatu) partzial erre terekiko, (bider)

diferentzial te

	dZu = 0

	

deribatu partzial bigarren u ixarekiko eta i
dx óy

grekoarekiko, berdin zero

efe azpi i grekoa, berdin, te bider deribatu

partzial ixarekiko, (parentesia ireki,) deribatu

partzial xi ixarekiko, (parentesia itxi,) (bider)

diferentzial ixa

Fy = T
d

d~ dx
dx \ dx

gradiente ube, berdin, (deribatu) partzial ube ixa-

rekiko (bider) i (bektore unitarioa), gehi

(deribatu) partzial ube i grekoarekiko (bider) jota

(bektore unitarioa), gehi (deribatu) partzial ube

zetarekiko (bider) ka (bektore unitarioa)

(deribatu) partzial bigarren xi terekiko bi aldiz,

berdin ube karratu bider (deribatu) partzial

bigarren xi ixarekiko bi aldiz
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BEKTOREEN ARTEKO ERAGIKETAK

Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

A • B = ABcosa

	

a (bektorea), biderkadura eskalar, be (bektorea),
berdin, a (bider) be (bider) kosinu alfa

baina definizioa ematean :

dUT u, = 0

A eta B bektoreen arteko biderkadura eskalarra,
berdin bi bektoreen moduluen arteko biderkadura,
bider bektore biek osatzen duten angeluaren
kosinua

i i =1

	

i (bektore unitarioa) biderkadura eskalar i
(bektore unitarioa), berdin bat

i • j = 0

	

i (bektore unitarioa) biderkadura eskalar jota
(bektore unitarioa), berdin zero

deribatu u azpi te bektore unitarioa terekiko,
biderkadura eskalar, u azpi te bektore unitarioa,
berdin zero

UT1
dUT

	

u azpi te bektorea, perpendikular, deribatu u azpi
te bektorea terekiko

edo azalpena ematean :

u azpi te bektorea eta deribatu u azpi te
bektorearen terekiko deribatua elkarren
perpendikularrak dira

i x j = k

	

i (bektore unitarioa) biderkadura bektorial jota
(bektore unitarioa), berdin ka (bektore unitarioa)
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Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

A x BI = ABsina a (bektorea) biderkadura bektorial be (bektorea)
delakoaren modulua, berdin a bider be bider sinu
alfa

edo

modulu, a (bektorea) biderkadura bektorial be
(bektorea), berdin, a bider be bider sinu alfa

baina defmizioa ematean :

A eta B bektoreen arteko biderkadura
bektorialaren modulua, berdin bi bektoreen
moduluen arteko biderkadura, bider biek osatzen
duten angeluaren sinua

Mo , = Mo + 00, x V eme azpi o lehen bektorea, berdin eme azpi o,
gehi o-o lehen bektorea biderkadura bektorial
ube bektorea

AxB=

To -

i

	

j

	

k
A, Ay A,
BX By BZ

a bektorea biderkadura bektorial be bektorea,
berdin ondoko determinantea : lehenengo
errenkadan, i, jota eta k bektore unitarioak ;
bigarren errenkadan, a azpi ixa, a azpi i grekoa
eta a azpi zeta; hirugarren errenkadan, be azpi
ixa, be azpi i grekoa eta be azpi zeta

OA, x F, tau azpi o bektorea, berdin, batukari i
guztietarako, o a azpi i bektorea, biderkadura
bektorial, efe azpi ŕ bektorea
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Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

d i

lí

	

y_jR x m;v ; = R x

	

m;v, = R x- 1 m;r,
~

	

di ` ;

F = Ifb(uT x B) dlIL

1 dB _ POI IuT xu r

'
	 dl

47t

	

r2

batukari i guztietarako, erre bektorea,

biderkadura bektorial, eme azpi i bider ube azpi i

bektorea, berdin, erre bektorea, biderkadura

bektorial) 10 , batukari i guztietarako eme azpi i

bider ube azpi i bektorea, berdin, erre bektorea,

biderkadura bektorial), deribatu terekiko,

batukari i guztietarako eme azpi i bider erre azpi

i bektorea

efe (bektorea), berdin i bider integral atik bera, u

azpi te (bektorea), bider(kadura bektorial), be

(bektorea), bider diferentzial ele

modulu diferentzial be azpi bat (bektorea), berdin

mu azpi zero bider i (larria), zati lau pi, bider

modulu, u azpi te (bektore unitarioa) biderkadura

bektorial u azpi erre (bektore unitarioa), zati erre

karratu, (bider) diferentzial ele

10 Formula irakurtzean, x ikurra ikusten denez, besterik gabe nahikoa da "bider" forma
laburtua erabiltzea, "biderkadura bektorial" forma osoa erabili ordez . Gauza bera egin
daiteke hurrengo bi adibideetan .
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FISIKAREN ARLOKO ZENBAIT ADIERAZPEN SINBOLIKO

Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

1 T 1 + cos(2wt + 21g)
Y =

T
fo Y?	2	dt

	

i greko larria, berdin erro karratu, bat zati te,
bider, integral, zerotik tera, i greko larria azpi
eme karratu, bider, bat gehi kosinu bi omega te
gehi bi psi, zati bi, bider diferentzial te

f ew cosbxdx= e	(bsinbx+acosbx)
az + b2

[f(t)] = f
W
f(t)e -'`dt

0

w
G [e -s`sinwt, _

(s + S)2 + w2

integral, e ber a ixa, bider kosinu be ixa, (bider)
diferentzial ixa, berdin, e ber a ixa, zati a karratu
gehi be karratu, bider, (parentesia ireki,) be sinu
be ixa, gehi a kosinu be ixa (,parentesia itxi)

Rt

i = Ae L + I~cos(wt + ií - tp) i xehea berdin, a larria bider e ber minus erre te
zati ele, gehi i larria bider erro karratu bi,
kosinu omega te gehi psi kenfi

e = R i + L dt + Cf i dt

	

e berdin, erre i, gehi ele deribatu i terekiko, gehi
bat zati ze, bider integral i diferentzial te

efe teren Laplace-ren transformatua, berdin,
integral zerotik infinitura, efe te, bider e ber
minus ese te, diferentzial te

edo, hurrenkera mantenduz

Laplace-ren transformatu, efe te, berdin, integral
zerotik infinitura, efe te, bider e ber minus ese te,
diferentzial te

Laplace-ren transformatu, e ber minus delta te,
(bider) sinu omega te, berdin, omega, zati,
parentesia ireki, ese gehi delta, parentesia itxi,
ber bi, gehi omega karratu
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> .

	

S+ I

	

1

	

1 -,,

	

1

	

-"G

	

s(sz +4s+4)

	

4 4
e +

2
te

Cp =

Laplace-ren antitransformatu, ese gehi bat, zati, s
bider, (parentesia ireki,) ese karratu, gehi lau
ese, gehi lau, (parentesia itxi,) berdin, bat zati lau,
ken bat zati lau, bider e ber minus bi te, gehi bat
zati bi, bider te bider e ber minus bi te

edo
Laplace-ren alderantzizko transformatu . . .

z

	

2 = 12 (cosh at -1)

	

Laplace-ren alderantzizko transformatu, bat zati
s(s - a)

	

a ese bider, parentesia ireki, ese karratu ken a
karratu, parentesia itxi, berdin, bat zati a
karratu, bider, parentesia ireki, kosinu
hiperbolikoa a te, ken bat, parentesia itxi

ze azpi pe, berdin, delta ku zati delta te, pe
konstantea izanik

1

OQ\
\ AT/p

T Vr-1 = T Var-1

261

te azpi bat, bider, ube azpi be ber gamma ken bat,
berdin te azpi bi, bider, ube azpi a ber gamma
ken bat

\ r-1

T, = VQ

	

te azpi bat, zati te azpi bi, berdin, parentesia ireki,
Tz

	

Vb )

	

ube azpi a zati ube azpi be, parentesia itxi, ber
gamma ken bat

W,G = nR T In V + T 1n
V

	

ube bikoitza azpi i ge, berdin, ene erre, makoa
Vb Ve ireki, te azpi bat, bider logaritmo nepertar ube

azpi de zati ube azpi be, gehi te azpi bi, bider
logaritmo nepertar ube azpi a zati ube azpi e,
makoa itxi



262

	

IKUR ETA ZEINU BIDEZKO ADIERAZPEN FISIKO-MATEMATIKOEN IRAKURBIDEA

Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

T V'-' = kte

	

te bider ube ber gamma ken bat, berdin konstante

p dV + V dp = nR dT

	

pe diferentzial ube, gehi ube diferentzial pe,

berdin, ene erre diferentzial te

pydx + psdscos0 - Y
d2

dy = 0

dG = -s dT + V dp + u, dN ;

	

diferentzial ge, berdin, ken (edo minus) ese

diferentzial te, gehi ube diferentzial pe, gehi

batukari mu azpi i diferentzial ene azpi i

W,bar = ~JFBFA - d r,,

	

ube bikoitza azpi bar (edo barne-indarren lana),

''j berdin, batukari i eta jota guztietarako (edo
batukari i (koma) jota), integral atik bera, efe

bektorea azpi i jota, biderkadura eskalar

diferentzial erre (bektorea) azpi i jota

4 R
Ixx = fR r2p2nh r dr = p2ith

4

	

i azpi ixa ixa, berdin, integral zerotik erre larrira,
a erre karratu ro bi pi hatxe erre diferentzial erre,

berdin, ro bi pi hatxe, makoa ireki, erre ber lau

zati lau, makoa itxi, zero eta erre larriaren artean

~d
0

	

deribatu i lehen bektore unitarioa terekiko, be
dt , B

	

behatzailearen arabera, desberdin zero

sink x =
2

(ex - e- x )

pe azpi i grekoa diferentzial ixa, gehipe azpi ese

diferentzial ese kosinu theta, ken gamma

diferentzial ixa diferentzial i grekoa zati bi, berdin

zero

sinu hiperboliko ixa, berdin, bat zati bi, bider,

parentesia ireki, e ber ixa, ken e ber minus ixa,

parentesia itxi
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Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea
n

	

n

	

/ n

	

\

x = Lr b, u, = J b, Lr aj ej

	

ixa berdin, batukari i berdin batetik enera, be
'_' ~, j= ' 1 azpi i (bider) mu azpi i, berdin, batukari i berdin

batetik enera, be azpi i, parentesia ireki, batukari,
jota berdin batetik enera, a azpi i jota (bider) e
azpi jota, parentesia itxi

ff aW
` dx,

\ 2 aW
ay

I'(x + 1) = x r(x)

	

gamma (funtzioa), ixa gehi bat, berdin, ixa bider
gamma (funtzioa) ixa

U(P)
= 1

	

1 dU - U a(1l n)~
da4n ffs

	

án

n

H = -k ~P. 1ogP,

batukari, jota berdin batetik enera, hatxe goi i
azpi jota bider te goi jota azpi i

dx dy integral bikoitz, makoa ireki, (deribatu) partzial
ube bikoitza ixarekiko, karratu, gehi, (deribatu)
partzial ube bikoitza i grekoarekiko, karratu,
makoa itxi, bider diferentzial ixa diferentzial i
grekoa

u larria pe, berdin, bat zati lau ene, (bider)
integral bikoitz, ese gainazalera hedatua,
parentesia ireki, bat zati erre, (bider) (deribatu)
partzial u larria ene-rekiko, ken u larria, (bider)
(deribatu) partzial bat zati ene enerekiko,
parentesia itxi, diferentzial sigma

hatxe, berdin, minus ka, bider, batukari i berdin
batetik enera, pe azpi i bider logaritmo pe azpi i
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fff(x,y)dxdy= m u
Ax, -->0

	

f(x;,yk)AxÍAyk
S

	

max 4yy -0 i k

VE>O, 3kER/

Ve>O, 2S>0 ;

L(Y) =

J

r

P9f
<E Vp,q>k

n

	

b

f (t ;) Aa; -
J

f (a) da < E

i=1

	

°

integral bikoitz, ese gainazalera hedatua, efe ixa i
grekoa diferentzial ixa diferentzial i grekoa,
berdin, limite, maximo delta ixa azpi i zerorantz
doanean, eta maximo delta i grekoa azpi ka
zerorantz doanean, batukari i guztietarako,
batukari ka guztietarako, efe ixa azpi i, i grekoa
azpi ka, delta ixa azpi i delta i grekoa azpi ka

edozein epsilon handiago zero den kasurako,
existitzen da (edo badago) ka barne erre larria,
non integral petik kura efe, balio absolutuan,
txikiago epsilon den, edozein pe eta ku handiago
ka diren kasurako

edo epsilon handiago zero guztietarako . . .

edo edozein dela(rik) epsilon handiago zero . . .

Edozein epsilon handiago zero den kasurako,
existitzen da (edo badago) delta handiago zero,
non, balio absolutu, batukari, i berdin batetik
enera, efe te azpi i, delta alfa azpi i, ken integral
atik bera, efe alfa diferentzial alfa [balio
absolutua(n)], txikiago epsilon den

~2

	

I d \ 2

	

'2
dx + y + dz dt ele gamma, berdin, integral atik bera, erro
dt,

	

\, dt j

	

\, dt
karratu, diferentzial ixa zati diferentzial te
karratu, gehi diferentzial i grekoa zati diferentzial
te karratu, gehi diferentzial zeta zati diferentzial te
karratu, diferentzial te
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fr

(a+b)"=a"+

f (x) =
e mm r

x!

fjf(t1 ,t2 )
'

~Z

	

dt1 dt2

an-1 b +

efe azpi ixa, berdin, (deribatu) partzial efe ixa-
rekiko, pe azpi zero puntuan

/ \

	

r
n a"-z b z + . . . +

	

n

	

ab"-1 + b"

2,

	

` n -1,

a gehi be ber ene, berdin, a ber ene, gehi ene gain
bat, (bider) a ber ene ken bat, (bider) be, gehi ene
gain bi, (bider) a ber ene ken bi, (bider) b
karratu, gehi puntuak, gehi ene gain ene ken bat,
(bider) a (bider) b ber ene ken bat, gehi be ber
ene

x = 0, 1 . . . m > 0 efe ixa, berdin, e ber minus eme (bider) eme ber
ixa, zati ixa; ixa berdin zero, bat, puntuak, (eta)
eme handiago zero izanik

integral, minus infinitutik ixa azpi batera, integral
minus infinitutik ixa azpi bira, efe te azpi bat te
azpi bi, diferentzial te azpi bat diferentzial te azpi
bi

batukari, jota berdin batetik ze ken batera,
makoa ireki, batukari i berdin batetik zera, ixa
azpi i, bider deribatu partzial e azpi i, ixa azpi
jotarekiko, bider diferentzial ixa azpi jota, makoa
itxi, berdin zero
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i

	

j

	

k
d a d

dx áy Óz
Vx Vy k

rot V =

W = f p~4~dt

f
x2

	

dx = f x2 df d2y
dx

x, Óy d a

	

x, Óy dx da

rotazional ube bektorea, berdin ondoko
determinante sinbolikoaren garapena ; lehenengo
errenkadan, i, jota eta ka bektore unitarioak;
bigarren errenkadan, (deribatu) partzial
ixarekiko, (deribatu) partzial i grekoarekiko eta
(deribatu) partzial zetarekiko ; hirugarren
errenkadan, ube azpi ixa, ube azpi i grekoa eta
ube azpi zeta

edo

rotazional ube berdin determinante, i jota ka,
partzial ixarekiko, partzial i grekoarekiko,
partzial zetarekiko, ube ixa, ube i grekoa, ube
zeta

(formula begi aurrean dugula kontuan hartuta)

batukari, i berdin batetik enera, i desberdin jota
izanik, efe azpi i jota biderkadura eskalar
diferentzial erre azpi i

ube bikoitza, berdin, integral, batukari jota
guztietarako, pe azpi jota ku puntu azpi jota,
diferentzial te

integral ixa azpi batetik ixa azpi bira, (deribatu)
partzial efe i greko punturekiko, bider (deribatu)
partzial i greko puntu alfarekiko, diferentzial ixa,
berdin, integral ixa azpi batetik ixa azpi bira,
(deribatu) partzial efe i grekoarekiko, bider
(deribatu) partzial bigarren i grekoa ixarekiko
eta alfarekiko, diferentzial ixa
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m. i•. = pr eme azpi i bider erre azpi i bektorea bi puntu,
berdin, pe azpi i bektorea puntu, berdin, efe azpi i
bektorea

Oharra : gauza ezaguna da, magnitudeen gainean
ipintzen diren puntuek denborarekiko deribatuak
adierazten dituztela. Hau da :

d r

	

d2r
r = - eta r =

dt

	

dt2
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Hala ere, honelako adierazpenak irakurtzean ez
dute guztiek modu berean egiten . Batzuek erre
puntu eta erre bi puntu esaten dute, eta beste
batzuek erre lehen eta erre bigarren . Beraz,
aurreko esamoldea honelaxe ere eman dezakegu :

eme azpi i bider erre azpi i bektorea bigarren,
berdin, pe azpi i bektorea lehen, berdin, efe azpi i
bektorea

Dena den, kasu honetan guk "puntu" esatea
hobesten dugu, nahasterik sor ez dadin, eta
idazten (edo entzuten) ari denak r" idatzi behar
duela pentsa ez dezan .

ml'- m r (p2 - 2 = 0

	

eme erre bi puntu, ken, parentesia ireki, eme erre
r '

	

ft puntu karratu, ken ka zati erre karratu,
perentesia itxi, berdin zero

di .T = RT d ln p.

	

diferentzial mu azpi i te, berdin, erre te
diferentzial (logaritmo) nepertarpe azpi i

dg = Vdp # R Td In p diferentzial ge, berdin, ube diferentzial pe,
desberdin, erre te diferentzial (logaritmo)
nepertarpe
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(D=f =exp
p

d(Nlnf)

dN;

	

T,p,N1
l,~ i

P~ V _ i"

Jo \RT p~

h

	

hatxe marra12, hatxe gain-marra

h *

	

hatxe izar

f

	

efe kapela

v

	

nu tilde

d(p; lT)

	

- h,
	dT	

- Tz

	

deribatu partzial mu azpi i zati te terekiko, pe eta

p,x;

	

ixa azpi i konstanteak izanik, berdin hatxe marra

azpi i zati te karratu

*-
dT+RTdp-~x;dinj =0

fi (larria), berdin, efe zati pe, berdin
exponentzial11, makoa ireki, integral zerotik pe

larrira, parentesia ireki, ube zati erre te, ken bat

zatipe, parentesia itxi, makoa itxi

deribatu partzial ene logaritmo nepertar efe, ene

azpi irekiko, te, pe eta ene azpi jota konstante

izanik, eta jota desberdin i izanik

hatxe izar ken hatxe, zati erre te karratu, bider

diferentzial te, gehi ube zati erre te, bider

diferentzialpe, ken batukari ixa azpi i diferentzial

(logaritmo) nepertar efe kapela azpi i, berdin
zero

11 Jakitun gaude Euskaltzaindiak maileguetan p letraren aurrean x letraren ordain modura s
letra jartzea gomendatu duela (hala ere, ez du erabakirik hartu) . Salbuespen modura
baino ez balitz ere, kasu honetan x letra hobetsi behar dela uste dugu, zeren nazioarteko
laburpenean horrela baita -exp, alegia- eta inguruko hizkuntza guztietan ere berdin
jokatzen baitute. Horregatik idatzi dugu exponentzial .

12 Mekanika Kuantikoan erabili ohi den ti sinboloa hatxe barra irakurriko dugu . Jakina

denez, h = 2h` da, h delakoa Planck-en konstantea izanik .
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limf /
dfl

	

Xi-l x l

	

d 2
,~ dxl~/ x~ =1 1,m2 ` dx2J X2 =O

X2 -o x2

d dL_dL _0
dt dq ; dq ;

Sf 2L(t,ql(t), . . .,q„(t),Ql(t), . . .,q„(t))dt=0
2 1

parentesia ireki, diferentzial efe kapela azpi bat,
zati diferentzial ixa azpi bat, parentesia itxi, ixa
azpi bat berdin bat izanik, berdin, limite, ixa azpi
bat baterantz doanean, efe kapela azpi bat zati ixa
azpi bat, zati limite, ixa azpi bi zerorantz
doanean, efe kapela azpi bi zati ixa azpi bi, bider,
parentesia ireki, diferentzial efe kapela azpi bi,
zati diferentzial ixa azpi bi, parentesia itxi, ixa
azpi bi berdin zero izanik

deribatu terekiko (edo denborarekiko), partzial
ele ku puntu azpi irekiko, ken partzial ele ku azpi
irekiko, berdin zero

delta integral, te azpi batetik te azpi bira, ele te,
ku azpi bat te, puntuak, ku azpi ene te, ku puntu
azpi bat te, puntuak, ku puntu azpi ene te,
diferentzial te, berdin zero

Rµ,, = 0

	

erre azpi mu nu berdin zero

z + m2x = 0

	

ixa bi puntu gehi omega karratu ixa, berdin zero

SQ = TdS

	

delta ku, berdin te de ese (edo diferentzial ese)

[q;, pj ] = ih8 ;j

	

makoa ireki, ku azpi i pe azpi jota, makoa itxi,
berdin i hatxe barra delta azpi i jota

edo
trukatzaile ku azpi i pe azpi jota, berdin i hatxe
barra delta azpi i jota
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Schrddinger-en ekuazioa
2

ih
~

_ - v2v + V(r)41 i hatxe barra partzial psi terekiko, berdin minus
(edo ken) hatxe barra ber bi zati bi eme, nabla
ber bi (edo laplacetar) psi, gehi ube erre
(bektorea) psi

iht ~ = Ht/r

	

i hatxe barra partzial psi terekiko, berdin hatxe
(larria) psi

Maxwell-en ekuazioak

V •E = 4it p

	

dibergentzia e, berdin lau pi ro

o • B = 0

	

dibergentzia be, berdin zero

V x E = -
aB

	

rotazional e, berdin minus partzial be
denborarekiko (edo terekiko)

V x B = aE + 4it J

	

rotazional be, berdin partzial e denborarekiko
(edo terekiko), gehi lau pijota
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MATEMATIKAN ERABILITAKO ZENBATT ADIERAZPEN SINBOLIKO

Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

liman = 1

	

limite, ene infiniturantz doanean, a azpi ene,
berdin bat

a„ 1

	

a azpi ene segida baterantz konbergentea (da)

a„ nom 1

	

a azpi ene segidak baterantz jotzen du (enek

infiniturantz jotzean)

f : A --- X

	

efe, lambdatik ixara doan aplikazioa

edo

efe, lambdatik ixarako aplikazioa

f :R2 ->C efe erre bitik zeiako aplikazioa, non a-be
(a, b) - a + b i

	

bikotearen irudia a gehi be i den

Bd (x, E)

	

zentrotzat ixa puntua duen epsilon erradioko

bola, de distantziarekiko

B(a,r) = {x E E / d (x, a) < r} a zentroko eta erre erradioko bola, berdin, ixa
barne e elementuen multzoa, non distantzia ixa a
txikiago erre den

{U c X / A c U}

	

u parte ixa (edo ixaren multzoa), non, aparte u

barrualdea den

d(A) =AnAc

	

muga a, berdin, aren itxitura ebaki aren

osagarriaren itxitura

o
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Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

o

A = u {G c E / G irekia, G c A}

	

aren barrualdea, berdin, bildura ge parte e, non
ge irekia eta parte a den 13

3x„ E E n U

	

existitzen da (edo badago) ixa azpi ene barne e
ebaki u

3r > 0 / B(x,r) c A

	

existitzen da erre handiago zero, non ixa
zentrodun eta erre erradioko bola parte a den

d(f,g) = max If(t)- g(t)I

edo

badago erre handiago zero, non be ixa erre parte
a den

de (distantzia) efe ge, berdin, maximo, te aren eta
beren artean dagoenean, balio absolutu efe te ken
ge te (balio absolutuan)

edo

efetik gerako distantzia, berdin, maximo, te aren
eta beren artean dagoenean, balio absolutu efe te
ken ge te

edo

efetik gerako distantzia, berdin, maximo, te aren
eta beren artean dagoenean, efe te ken ge te balio
absolutuan

edo

efetik gerako distantzia, berdin, efe te ken ge te-
ren moduluaren maximoa, a txikiago edo berdin
te txikiago edo berdin be denean

13 Kasu honetan non . . . den esamoldea eratzeko joskera naturalaz baliatu gara, izatez .
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Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

d (xo , A) = inf d (xo, y)

	

distantzia ixa azpi zero a, berdin, infimo, i grekoa
yEA

x =11 xa
aGA

[JE,, = {{xn } „EN / xn E En Vn E N}
nEN

Il, xll=l ,aI lixll

.i UAi
!EI

	

/

= Uf-'(A , )
iEl

barne a denean, distantzia ixa azpi zero i grekoa

edo

ixa azpi zerotik arako distantzia, berdin, infimo, i
grekoa barne a denean, distantzia ixa azpi zero i
grekoa

ixa, berdin, biderkari alfa barne a, ixa azpi alfa

edo

ixa, berdin, biderkadura cartesiar alfa barne a,
ixa azpi alfa

biderkadura cartesiar e azpi ene, ene barne ene
larria (segiden multzoa) denean, berdin, ixa azpi
ene, ene barne ene larria segiden multzoa, non
ixa azpi ene barne e azpi ene den, ene barne ene
larria (balio) guztietarako

norma lambda (bider) ixa, berdin, balio absolutu
lambda, bider norma ixa

edo

lambda (bider) ixaren norma, berdin, lambda-ren
balio absolutua bider ixaren norma

efe minus bat, bildura i barne I larria, a azpi i,
berdin, bildura i barne i larria, efe minus bat, a
azpi i
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Adierazpen sinbolikoa	Irakurbidea edo esamoldea

dE>O 38>O/Ix-x'I<8=I f(x)-f(x')I<E
edozein epsilon handiago zero den kasurako,
existitzen da (edo badago) delta handiago zero,
non, ixa ken ixa lehen balio absolutuan txikiago
delta bada, halabeharrez (edo orduan), efe ixa
ken efe ixa lehen balio absolutuan txikiago epsilon
den

dE>O 3n0 EN :n>n0 = d(a,,,l)<E
edozein epsilon handiago zero den kasurako,
existitzen da ene azpi zero barne ene larria, non,
ene handiago ene azpi zero bada, halabeharrez,
distantzia a azpi ene ele txikiago epsilon den

`dE > O

	

Adierazpenen zati honetarako zenbaki irakurbide
baliokide aurkeztu ditugu :

edozein epsilon handiago zero den kasurako

edozein dela(rik) epsilon handiago zero

epsilon handiago zero guztietarako

Gure ustez, guztiak dira erabilgarriak, eta, izatez,
erabiltzaileek zalantzak dituzte eta bat zein beste
erabiltzen dituzte tartekaturik .
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6.3. Oinarrizko eragiketa matematikoen hitzezko adierazpidea

Mota desberdinetako eragiketa matematikoak daude, ikasgelan behin eta berriro
burutu beharrekoak .

- Tradizionalki eskolan ikasi ditugu guk, baina gaztelaniaz edo frantsesez .
- Horrexegatik ez dugu ohiturarik euskaraz egiteko . Izan ere, euskaraz ohitura

hori landu gabe egon da; alegia, ez zenbakiak ez eta eragiketak ere ez dira
normaltasunez euskaraz landu eskolan, azken urteotara iritsi arte, alegia,
euskarazko irakaskuntza normaldu arte .

- Ohitura hori azken hogeita bost/hamar urteotan landu da, Euskaltzaindiak bere
lehenengo arauak ematen hasi zenetik hona, eta lehentxoagotik ere . Horretan bi
liburu aipatuko dugu, lehenengoa abiapuntu modura -zenbait bide irekita utzi
baitzuen- eta bigarrena praktikotasunari begira lehenengo oinarri modura . Hain
zuzen, eranskin honetan landuko ditugun esamolde gehienak Mikel Zalbideren
liburu horretatik hartuak dira :

•

	

Euskaltzaindia, (1975) : Zortzi urte arteko Ikastola Hiztegia, (separata),
EUSKARA XXX, Donostia.

•

	

Zalbide, M . (1978) : Matematika. Hiztegia, hizkera, irakurbideak, Jakin-
UZEI, Zarautz .

Zer esanik ez, kasu guztietan geroago emandako arauak izango ditugu kontuan,
gaur eguneko idazkera estandarra erabiliz, nahiz eta, hizkuntzari dagokionez,
hizkuntza tekniko-zientifikoaren eremuan sartuko, garen erabat, zenbait kasutan
hizkuntza arrunt estandarreko egiturak eta joskerak gaindituz (beti ere, 4 .
kapituluan aipatu ditugun c eta d mailetan murgilduz, noski) .

- Hemen eskolarako "eredu tekniko-zientifiko estandarra" azalduko dugu .

Aztertuko ditugun eragiketak honako hauek dira :

- Oinarrizko eragiketak :

•

	

Batuketa
•

	

Kenketa
•

	

Biderketa
•

	

Zatiketa
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- Batxilergoan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan behin eta berriro agertzen
diren bestelako eragiketa batzuk ere aztertuko ditugu :

•

	

Berreketa
•

	

Erroketa
•

	

Logaritmoen erabilera

- Kasu bakoitzean honako elementuak aztertuko ditugu :

•

	

Ikurrak eta esamoldeak

•

	

Eragiketako elementuen izenak (eragigaiak, emaitza . . .)

•

	

Eragiketen adierazpide mintzatua edo irakurbidea (alegia, arbelean
gabiltzanean, hitzez adieraztean edo eragiketak diktatzean darabilguna) .

•

	

Adibideak .
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6.3.1 . Batuketa

Aditza : batu

Irakurbidea :

	

a gehi b berdin c

3 + 2 = 5

hiru gehi bi berdin bost

Adibidea:

Adibideko irakurbidea :

zeinua : gehi / eta

	

zeinua : berdin

a ~+ b

eragileak (ed eragigaiak) :
batugaia

	

batugaia

	

' emaitza : batura

ehunekoak
hamarrekoak

batekoak
r
4

	

7

	

5
+

	

8

7

	

4

	

3

c

a) Batekoen batuketa : bost gehi (/ eta zortzi (berdin) hamahiru ; hiru,
bururako bat.

b) Hamarrekoen batuketa: buruko bat gehi (/ eta) zazpi (berdin) zortzi, gehi
(/ eta) sei (berdin) hamalau; lau, bururako bat .

c) Ehunekoen batuketa: buruko bat gehi lau berdin bost, gehi bi berdin
zazpi .



278

	

IKUR ETA ZEINU BIDEZKO ADIERAZPEN FISIKO-MATEMATIKOEN IRAKURBIDEA

6.3.2 . Kenketa

Aditza : kendu

Adibidea :

zeinua : ken

	

zeinua: berdin

Irakurbidea:

	

a ken b berdin c

3-2=1

hiru ken bi berdin bat

- Zenbaki positibo eta negatiboekin :

5-2=3 edo 5-(+2)=3

bost ken plus bi berdin hiru

6-4=10' edo 6-(--)= 10

sei ken minus lau berdin hamar

	 milakoak
	 ehunekoak

hamarrekoak
batekoak

1
1

	

6

	

2

	

9

8

	

4

	

3

7

	

8

	

6

eragileak (edo eragigaiak) :

kenkizuna

	

kentzailea

	

emaitza : kendura
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Irakurbidea :

a) Batekoen kenketa : bederatzi ken hiru (berdin) sei ; sei .

b) Hamarrekoen kenketa: bi ken lau ezin da ; hamabi ken lau (berdin) zortzi ;
zortzi, (eta) bururako bat .

c) Ehunekoen kenketa : sei ken buruko bat (berdin) bost; hamabost ken zortzi
(berdin) zazpi; zazpi, eta bururako bat .

d) Milakoen kenketa : bat ken buruko bat (berdin) zero .

Nolanahi den, beste era honetara ere egin daiteke, gaztelaniazko ohitura kontuan
edukiz. Nik neuk ez dut erabakirik hartu kasu honi dagokionez eta irakurbide biak
jotzen ditut ontzat .

a) Batekoen kenketa: hirutik bederatzira, sei ; sei .

b) Hamarrekoen kenketa : lautik bira ezin da ; lautik hamabira, zortzi ; zortzi,
bururako bat.

c) Ehunekoen kenketa : buruko bat eta zortzi, bederatzi ; bederatzitik hamaseira,
zazpi; zazpi, bururako bat .

d) Milakoen kenketa : buruko bat ; batetik batera, zero (ez dut ezer idazten) .
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6.3.3 . Biderketa

Aditza : biderkatu (hemen ez da #bidertu erabiltzen)

Irakurbidea :

zeinua: bider (baita ere x)

N
zeinua : berdin

eragileak (edo eragigaiak) :

biderkakizuna biderkatzailea emaitza : biderkadura

maila bereko eragigaiak : biderkagaiak, faktoreak

Irakurbidea :

	

a bider b berdin c

Adibidea :

4

	

5

	

3

x

	

2

	

6

	

1

4

	

5

	

3 - batekoaren biderkadura partziala

2

	

7

	

1

	

8

	

- hamarrekoaren biderkadura partziala

9

	

0

	

6

	

-* ehunekoaren biderkadura partziala

1

	

1

	

8

	

3

	

3

a) Batekoaren biderkadura partziala : bat bider hiru berdin hiru ; bat bider bost

berdin bost ; bat bider lau berdin lau .

b) Hamarrekoen biderkadura partziala: sei bider hiru berdin hamazortzi, zortzi,

bururako bat; sei bider bost hogeita hamar, gehi buruko bat, hogeita hamaika,

bat, bururako hiru ; sei bider lau berdin hogeita lau, gehi buruko hiru, hogeita

zazpi .

c) Ehunekoaren biderkadura partziala : bi bider hiru berdin sei ; bi bider bost

berdin hamar, zero, bururako bat ; bi bider lau berdin zortzi, gehi buruko bat,

bederatzi .



ERANSKINAK

	

281

d) Biderkadura partzialen batura : hiru; bost gehi zortzi berdin hamahiru, hiru,
bururako bat; buruko bat gehi lau berdin bost, gehi bat berdin sei, gehi sei
berdin hamabi, bi, bururako bat ; buruko bat gehi zazpi berdin zortzi ; bi gehi
bederatzi berdin hamaika .
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6.3.4 . Zatiketa

Aditza: zatitu

Irakurbidea :

Adibidea :

zeinua : zati

	

zeinua : berdin

b =/

zatikizuna

	

zatitzailea

	

emaitza : zatidura
eragigaiak

a zati b berdin c

Zatikiak:

	

zenbakitzailea

1

	

4

hondarra

izendatzailea /zatitzailea

izendatzaile komuna : `denominador común'
zatitzaile komunetan handiena (z . k. h . /zkh) : `máximo común divisor'
izendatzaile komunetan txikiena (i. k. t. / ikt) : `mínimo común denominador'
multiplo komunetan txikiena (m. k t. / mkt) : `mínimo común múltiplo'

5

	

6

	

7

	

8

	

J 1	6	

0

	

8

	

7

	

3

	

5

	

4
0

	

7

	

8
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Irakurbidea :

a) Lehenik bi zifra hartuko ditut ; berrogeita hamasei zati hamasei, hiru; hiru bider

sei berdin hamazortzi ; hamazortzitik hogeita seira, zortzi, eta bururako bi ;

hiru bider bat hiru, buruko bi eta hiru bost, bostetik bostera zero .

b) Jaitsi hurrengo zifra, zazpia ; laurogeita zazpi zati hamasei, bost ; bost bider sei

berdin hogeita hamar; hogeita hamarretik hogeita hamazazpira, zazpi, eta

bururako hiru; bost bider bat bost ; bost eta buruko hiru berdin zortzi ;

zortzitik zortzira, zero .

c) Jaitsi hurrengo zifra, zortzia ; hirurogeita hamazortzi zati hamasei, lau ; lau

bider sei berdin hogeita lau; hogeita lautik hogeita zortzira, lau, eta bururako

bi; lau bider bat berdin lau, eta buruko bi berdin sei ; seitik zazpira bat .

d) Amaitu da zatiketa. Zatidura hirurehun eta berrogeita hamalau ; baina zatidura

ez da zehatza; hondarrak hamalau balio du .
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6.3.5 . Berreketa

Aditza: berretu

Irakurbidea :

	

a ber b berdin c

Adibideak :

Ez dago zeinu berezirik, eragigaien posizioa baizik

berretzailea

	

zeinua : berdin

~/
ab =

	

c

berrekizuna

	

emaitza: berretura

az

	

a ber bi / a karratu
a3

	

a ber hiru / a kubo

Euskaltzaindiak definizio hau eman du bere hiztegi batuan :

berretu, berret(u), berretzen . du ad. 1 Zah. `emendatu, gehitu' . 2 Mat. :

`zenbaki bat (berrekizuna) beste zenbaki batek (berretzaileak)
adierazten duen adina aldiz bere buruarekin biderkatu' .

5 • 104 bost bider hamar ber lau
7 • 10-7 zazpi bider hamar ber minus zazpi
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6.3.6. Erroketa

Aditza : erroak lortu, erroak atera, errotu

errotzailea

	

zeinua: berdin

zeinua : erro

	

n a =

	

c

errokizuna

	

emaitza : erroa / errodura

Irakurbidea :

	

b-erro a berdin c

Adibideak :

V16 = 4 bi-erro hamasei berdin lau / erro karratu hamasei berdin lau
/ erro hamasei berdin lau

V27 = 3 hiru-erro hogeita zazpi berdin hiru / erro kubiko hogeita zazpi
berdin hiru
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6.3.7 . Logaritmoak

log,, b=x

b=a`

Irakurbidea: logaritmo a-oinarrian b berdin x (hots, b berdin a ber x)

Adibideak :

Mota desberdineko oinarriak, mota desberdineko logaritmoak . Mota nagusiak :

a = 10

	

logaritmo hamartarrak

	

x = log,,, b

a = e

	

logaritmo nepertarrak

	

x= loge b =1n b = L b

Oharra : Matematikan eta Fisikan, askotan, "log" hutsa idaztean logaritmo nepertarra

adierazi ohi da. Informatikan eta Informazioaren Teorian logaritmo bitarra

adierazi ohi da era horretan.
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6.4 . Polinomioen arteko oinarrizko eragiketa matematikoak

Polinomioen arteko eragiketa matematikoak zenbakiekin arteko eragiketen era berean
irakurtzen dira. Desberdintasun bakarra hauxe da : unitateak, hamarrekoak, ehunekoak . . .
erabili beharrean, maila 14 desberdineko monomioak kontsideratu behar dira . Horrela,
eragiketak monomioka ordenatuz, gainerako eragiketak zenbakien artekoenak bezalakoak
dira. Adibide modura, lau oinarrizko eragiketen kasu batzuk aurkeztuko ditugu:

6.4.1 . Polinomioen arteko batuketa
6.4.2 . Polinomioen arteko kenketa
6.4.3 . Polinomioen arteko biderketa
6.4.4 . Polinomioen arteko zatiketa

14 UZEIren Matematika Hiztegian "maila" hitza hobetsi zen kontzeptu hori adierazteko,
alegia polinomioen kasurako, eta guk ere horixe hobetsi dugu . Dena den, oso zabalduta
dago, halaber, "gradu" hitzaren erabilera .
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6.4.1 . Polinomioen arteko batuketa

Egin dezagun ondoko bi polinomioen batuketa :

P,(x)=4x5 +2x3 +x2 +3x

P2(x)=13x5 +x4 +9x3 +3x2 +5

Era honetan antolatuko dugu batuketa :

Irakurbidea :

4x5

	

+2x3 +x2 +3x

13x5 +x4 +9x3 +3x2

	

+5

17x5 +x4 +11x3 +4x2 +3x +5

a) Zenbakizko gaien (zerogarren mailako gaien) batuketa partziala : (zero gehi
bost berdin) bost .

b) Lehen mailako monomioen batuketa partziala : / ixa duten gaien batura : hiru

ixa.

c) Bigarren mailako monomioen batuketa partziala : / x2 duten gaien batura: bat
gehi hiru, berdin lau, lau ixa karratu; lau ixa ber bi / ixa ber bi gehi hiru ixa ber bi
berdin lau ixa ber bi / ixa karratu gehi hiru ixa karratu berdin lau ixa karratu .

d) Hirugarren mailako monomioen batuketa partziala : bi gehi bederatzi, berdin
hamaika, hamaika ixa kubo / bi ixa ber hiru gehi bederatzi ixa ber hiru, berdin
hamaika ixa ber hiru / bi ixa kubo gehi bederatzi ixa kubo, berdin hamaika ixa
kubo .

e) Laugarren mailako monomioen batuketa partziala : ixa ber lau.

f) Bosgarren mailako monomioen batuketa partziala : lau gehi hamahiru berdin
hamazazpi, hamazazpi ixa ber bost / lau ixa ber bost gehi hamahiru ixa ber
bost, berdin hamazazpi ixa ber bost .
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6.4.2 . Polinomioen arteko kenketa

Egin dezagun ondoko bi polinomioen kenketa :

P 1 (x)=8x4 -x3 +2xz +5x-1

P2(x)=3x4 -4x3 +2xz +7x-9

Era honetan antolatuko dugu kenketa :

8x' -x3 +2x2 +5x -1

3x4 -4x3 +2x2 +7x -9

Irakurbidea :

5x4 +3x3

	

/ -2x +8

a) Zenbakizko gaien (zerogarren mailako gaien) kenketa partziala : minus bat ken
minus bederatzi, berdin plus zortzi .

b) Lehen mailako monomioen kenketa partziala: bost ixa ken zazpi ixa, berdin
minus bi ixa.

c) Bigarren mailako monomioen kenketa partziala : bi ixa karratu ken bi ixa
karratu, berdin zero .

d) Hirugarren mailako monomioen kenketa partziala: minus ixa kubo ken minus
lau ixa kubo, berdin plus hiru ixa kubo .

e) Laugarren mailako monomioen kenketa partziala : zortzi ixa ber lau ken hiru ixa
ber lau, berdin bost ixa ber lau .
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6.4.3 . Polinomioen arteko biderketa

Egin dezagun ondoko bi polinomioen biderketa :

P 1 (x) = x3 - 2 x2

PZ(x) = x + 3

Era honetan antolatuko dugu biderketa :

Irakurbidea :

x + 3

3 x3 - 6 x2 --->

	

zenbakizko gaiaren biderkadura partziala

x4 - 2 x3

	

- lehen mailako gaiaren biderkadura partziala

x4 +

	

x3 - 6 x2

a) Zenbakizko gaiaren biderkadura partziala :
- hiru bider minus bi ixa karratu, berdin minus sei ixa karratu .

- hiru bider ixa kubo, berdin hiru ixa kubo .

b) Lehen mailako gaiaren biderkadura partziala :
- ixa bider minus bi ixa karratu, berdin minus bi ixa kubo .
- ixa bider ixa kubo, berdin ixa ber lau.

c) Biderkadura partzialen batuketa :
- bigarren mailako gaien batuketa: minus sei ixa karratu .
- hirugarren mailako gaien batuketa : hiru ixa kubo gehi minus bi ixa kubo,

berdin ixa kubo .
- laugarren mailako gaien batuketa: ixa ber lau.
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6 .4.4 . Polinomioen arteko zatiketa

Egin dezagun ondoko bi polinomioen zatiketa :

pl(X) =x2 +4x+5

P2(x) = x + 1

Era honetan antolatuko dugu zatiketa :

x2 + 4 x + 5

	

Jx + 1

Irakurbidea:

0 + 3x + 5

3x + 3

0 + 2

a) Bigarren mailako gaiaren zatiketa : ixa karratu zati ixa, berdin ixa .
- ixa bider ixa, berdin ixa karratu.
- ixa bider bat, berdin ixa .

- Kenketa eginez :
•

	

lau ixa ken ixa, berdin hiru ixa .
•

	

ixa karratu ken ixa karratu, berdin zero .

- 5 zenbakia jaitsi .

b) Lehen mailako gaiaren zatiketa : hiru ixa zati ixa berdin hiru
- hiru bider ixa, berdin hiru ixa
- hiru bider bat, berdin hiru
- Kenketa eginez :

•

	

bost ken hiru, berdin bi
•

	

hiru ixa ken hiru ixa, berdin zero

c) Zatidura (x + 3) da eta hondarra, 2
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