
 
1-A eta 1-8 ariketen artean bat aukeratu 

 (2.5 puntu)  

1·A ARIKETA  

Zirkuitu elektriko bat burutu behar da ondorengo osagaiekin:  
• Borne artean 220 V-eko tentsioa eta 0,6 Ω -eko barne erresistentzia dituen 

korronte zuzeneko sorgailua.  
• Motore bat 200 V-eko indar kontraelektroeragilea eta 0,4 Ω-eko barne 

erresistentzia dituena.  
• Fusible egoki bat motorea babesteko.  

Osagai horiek 100 m-ra jarrita daude eta konektatzeko kobrezko kablea. behar den 
besteko luzerakoa, jartzen da, beronen sekzioa 1 mm2-koa izanik ( kobreak p=0.018 
Ω.mm2/m-ko erresistibitatea du).  

a) Marraztu montaiaren eskema elektriko adierazlea, bertan adierazitako osagai 
guztiak jarriz. Horrez gain, Iineatik dabilen korrontea neurtzeko amperemetro bat 
kokatu eskeman eta voltmetro bat sorgailuak ematen duen tentsioa neurtzeko. 
(0,7 puntu)  

b) Kalkulatu tentsio-erorketak sorgailuan, motorean eta elikatze-linean (Azken 
honetan joaneko eta bueltako eroalean). Kalkulatu baita ere, amperemetroak eta 
voltmetroak neurtutakoa. (0,9 puntu)  

c) Kalkulatu sorgailuak sortzen duen potentzia erabilgarria eta bestetik, motoreak 
hartzen duen potentzia erabilgarria ere. (0,9 puntu).  

1-B ARIKETA  

Kontaktore baten harilak 20 Ω -eko erresistentzia du eta 50 mH-ko autoindukzio-
koefizientea. 125 V-eko eta 50 Hz-eko tentsio sinusoidala aplikatzen zaio 
kontaktorearen haril horri.  

a) Marraztu zirkuitu baliokidea eta, gainera, hariletik dabilen korrontea neurtzeko 
behar den neurgailua kokatu bertan. (0,7 puntu)  

b) Zirkuitu baliokide horretan, kalkulatu korronte hori eta. baita ere, harilaren 
borneen eta erresistentziaren borneen arteko tentsioak. (1 puntu)  

c) Marraztu diagrama bektoriala Veta I-rekin. (0,8 puntu)  
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2-A eta 2-8 ariketen artean bat aukeratu (2.5 

puntu)  

2-A ARIKETA 

Inslalazio elektriko bat ondorengo hargailuekin osatzen da: motore bat (220 V,  
2 CV eta cos ϕ = 0.6J ) eta agikuntzarko hiru goritasun lanpara, lanpara 
 bakoitzak 220 V-eko eta 100 W-eko ezaugarriak izanik.  

a) Marraztu instalazioaren hari bakarreko eskema, bertan fusible orokor bat, 
energia neurtzeko kontadorea, ICP bat eta, koadro bat diferentzial bat eta bi 
PIA dituena jarri. Azaldu aparatu bakoitzaren betebeharrekoa. (0,7 puntu)  

b) Kalkulatu instalazio osoko potentzia aktiboa, erreaktiboa eta ageria (= 
aparentea). Gainera, kokatutakoa hargailu guztiak hartutako korronte osoa 
ere. (0,9 puntu)  

c) Kalkulatu agertzen diren energia aktiboa eta erreaktiboa hargailuek jarraian 
10 ordu ·funtzionatzen badute, ondoren potentzien triangelua marraztuz. Zein 
izango da kontadorearen neurketa 10 ordu horietan? (0,6 puntu)  

d) Nola hobetuko zenuke potentzi faktorea? Adierazi eskema baten 
laguntzarekin. (0,3 puntu)  

2-B ARIKETA  

Motore trifasiko batek hiru haril berdinak ditu, hirurak triangeluan konektatuta. 
Fase artean 380 V-eko 50 Hz-eko tentsioa dituen sare trifasiko batera 
konektatzerakoan 40 kW-eko potentzia hartzen du, baldintza horretan potentzi 
faktorea 0,75 izanik.  

a) Marraztu konexioaren eskema, bertan hiru harilen eta elikatze-sarearen 
arteko konexioa ikusteko. (0,5 puntu)  

b) Lineatik hartutako korrontea eta haril bakoitzeko korrontea (0,9 puntu)  
c) Potentzia aktiboa, erreaktiboa eta ageria (= aparentea) eta, potentzien 

triangelua. (0,9 puntu)  
d) Marraztu berriro eskema baina kasu honetan kondentsadoreen bateria jarri 

potentzi faktorea hobetzeko. (0,2 puntu)  
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3.A eta 3-8 ariketen artean bat aukeratu 2 

puntu  

 
3-A ARIKETA  
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Begiratu irudiko eskema, bertan moto re 
asinkrono trifasiko baten biratzearen inbertsioa 
adierazten du eta.  
a)Aztertu maniobra honen oinarria  (0,6  

puntu)  
b) Identifikatu letrekin adierazitako osagaiak eta 

esan bakoitzaren zeregina dagokion kasuetan. 
(0,6 puntu)  

c) Azaldu laburki motore horren eraketa-zati  
 funtsezkoenak  eta  motorearen  

funtzionamendu oinarriak. (0,8 puntu)  
 

 
 

 

 
3-8 ARIKETA  

 

 

  
Transformadore monofasiko batek, 220/125 V-eko erlazioa duenak, baldintza 
izendatuetan funtzionatzen duo Baldintza horietan, transformadoreak 5000 W 
karga erresistibo hutsari ematen dioenean %98-ko errendimendua duo  
Kalkulatu:  
a) Transformadoreak saretik hartzen duen potentzia.  
b) Transform~dorean galtzen den potentzia. 
c) Hutseko saiakuntza izendatuan 20 W neurtzen badira, zirkuitulaburreko  

saiakuntza izendatuan neurtuko den potentzia. 
d)    Transformadorearen korronte izendatuak.  

 
(0,5 puntu atal bakoitzarentzako)  
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A eta 8 teoriako blokeen artean bat aukeratu  

TEORIA A (0,6 puntu galdera bakoitzarentzakol  

1) Haril batetik dabilen korronte-aldaketaren aurka joatearekin lotuta dagoen efektua da:  
a. Magnetismoa  
b. Autoerresistentzia  
c. Erresistentzia magnetikoa  
d. Induktantzia  
e. Aurreko bata ere ez.  

2) Bateria bat, karga gabeko kondentsadore bat eta etengailu bat seriean konektatzen dira.  
Etengailua ixten bada, zer gertatzen da kondentsadorearen plaken arteko potentzial 
diferentziarekin?  

a. Zeroan mantentzen da  
b. Bat batean bateriaren tentsioa hartzen duo  
C. Igoera mailaka burutzen da bateriaren tentsiora iritsi arte.  
d. Igoera mailaka burutzen da bateriaren tentsioa gaindituz.  
e. Aurreko bata ere ez.  

3) Zirkuitu serie batean erreaktantzia induktiboa eta kapazitiboa berdinak direnean, esaten da  
zirkuitua:  

a. Orekan dagoela  
b.  Erresonantzian dagoela 
c. . Berdintasunean dagoela  
d. Konpentsatuta dagoela  
e. Aurreko bata ere ez.  

4) Ohm-en legea, Kirchhoff-en legea eta, potentzia. tentsioa eta korronteari dagozkion erregelak 
aplikatzen dira bai korronte zuzeneko zirkuituetan bai korronte alternokoetan. Ondorengo 
elementu batean bakarrik, aípatutako arauetatik aparte, lege gehigarri bat aplikatu behar da. 
Adierazi zein den elementu hori.  

a. Txigortzaile elektriko baten berogailuan  
b. Transformadorean  
C.    Lanpara arrunt batean  
d. Zirkuitu elektronikoetan erabiltzen den ohizko erresistentzia batean  

5) Zirkuitu batean RLC elementuak paraleloan dauden korronteen adierazpen bektorialean.  
a. le eta ldasean daude, eta le IR-ekiko 90° aurreratuta  
b. Ie-ren eta IL-ren artean 900-ko desfasea dago, eta le IR-rekiko 90° atzeratuta  
C. Ie-ren eta lvren artean 1800-ko desfasea dago, eta le IR-rekiko 90° aurreratuta. d. Ie-
ren eta IL-ren artean 90° desfasea dago, eta le IR-rekiko 90° aurreratuta.  
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TEORIA B (0,6 puntu galdera bakoitzarentzako)  

1) Noiz da handiena korronte alternozko sorgailuaren borneen artean konektatuta dagoen  
seriezko LRC zirkuitutik dabilen korrontea?  

a. XL Xc baino handiagoa denean  
b. Xc XL baino handiagoa denean  
C. (XL - Xc) R baino handiagoa denean d. 
XL eta Xc berdinak direnenean  

2) RL zirkujtu bateko inpedantziaren diagrama bektorial Reta XL jakinak badira, ondorengo  
zein magnitude atera daiteke diagrama bektorial horren arabera?  

a. Zirkuitutik dabilen korrontea  
b. Zirkuituko ertzetan azaltzen den tentsioa  
c. Zirkuituak hartzen duen potentzia ageria (=aparentea)  
d. Zirkuituko tentsioaren eta korrontearen arteko desfase-angelua  

3) Bateria bat eta kondentsadore handi bat, plaken artean mika dielektrikoa duena, seriean 
konektatzen dira, horretarako etengailu bat erabiliz. Etengailua ixterakoan, agertzen den 
korrontea  

a. Zeroan mantentzen da  
b. Hasierako balio batera iristen da, baina ondoren jaisten doa zero izan arte.  
c. Bat batean zerotik abiatuta bateriaren tentsioak eta zirkuituko erresistentziak 

mugatzen duten baliora iristen da  
d. Igoera mailaka burutzen da bateriaren tentsioak eta zirkuituko erresistentziak 

mugatzen duten baliora iristen da  

4) Gauss neurketa-unitatea bat da. Zerena?  
a. Fluxu magnetikoarena  
b. Indukzio magnetikoarena  
c. Eremu magnetikoaren intentsitatearena  
d. Erresistentzia magnetikoarena  

5) Erresistentzia batí korronte alternoko tentsio aplikatzen zaionean, tentsioaren eta  
korrontearen arteko desfasea era honetako da  

a. Tentsioa beti korrontea baino aurrerago dago  
b. Korrontea ~entsioa baino aurrerago dago  
c. Tentsioaren eta korrontearen artean ez dago desfaserik  
d. Tentsioaren eta korrontearen arteko desfase aldatzen doa denbora pasatzen 

den neurrian  

 

pau2003 ORDINARIA-eusk.doc  

 

ELEKTROTEKNIA  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

