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1-A eta 1-8 ariketen artean bat aukeratu (2.5 
puntu)  

1-A ARIKETA 

Zirkuitu elektriko bat eraiki behar da ondorengo elementuekin:  
• Korronte zuzeneko sorgailu bat 12 V-eko indar elektroeragilea eta 0,3 Ω-eko 

barne erresistentzia dituena.  
• Hiru erresistentzia, paraleloan jarrita, 6, 4 eta 12 O-eko baloredunak .  
• 8 µF-ko kondentsadorea aurreko erresistentziekin paraleloan jarrita.  

 a)  Marraztu osatze horri dagokion eskema elektrikoa, bertan aipatutako  
elementu guztiak kontuan hartuz. Horrez gain, eskeman amperemetro bat jarri 
lineatik dabilen korrontea neurtzeko eta baita ere voltmetro bat sorgailuak 
ematen duen tentsioa neurtzeko. (0,7 puntu)  
 b)  Kalkulatu sorgailuan eta erresistentzia bakoitzean azaltzen diren tentsio-  
erorketak egoera iraunkorrera iristen denean. Baita ere, kalkulatu une horretan 
amperemetroak eta voltmetroak neurtutakoa. Kalkulatu, era berean, momentu 
horretan zirkuituko adar bakoitzetik dabilen korrontea. (0,9 puntu).  
 e)  Adierazi  zirkuituaren  elikadura  konektatzerakoan  eta  
deskonektatzerakoan azaltzen den fenomenoa. Zer gertatzen da tentsioekin eta 
korronteekin une horietan? Kalkulatu kondentsadoreak metatutako energia. (0,9 
puntu)  

EJERCICIO 1-B  

Serieko zirkuitu batean 12 Ω-ko erresistentzia bat eta 0,14 H-ko autoindukzio 
koefizientea duen haril ideala daude. Zirkuituari 110 Veta 25 Hz-ko tentsio 
sinusoidala aplikatzen zaio.  

a) Marraztu zirkuitua eta bertan dagokion aparatua jarri hariletik dabilen 
korrontea irakurtzeko. (0,6 puntu)  

b) Zirkuitu horretan, kalkulatu korronte horren balorea eta, baita ere, 
bobinaren borneen arteko eta erresistentziaren borneen arteko tentsioak. 
(puntu bat)  

c) Kalkulatu korrontearen eta tentsioaren artean dagoen desfasea, eta 
gainera potentzi faktorea. Marraztu diagrama bektoriala Veta I kontuan 
hartuta. (0,9 puntu)  
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2-A eta 2-8 ariketen artean bat aukeratu (2.5 
puntu)  

2-A ARIKETA 

Sukalde bateko instalazio elektrikoak ondoko hargailuak ditu: 220 Veta 1500 W-
eko ur-berogailua, argikuntzarako lanpara fluoreszente bat 0.57 A-ko korrontea 
hartzen duena cos = ϕ  0.61 denean. 220 Veta 50 Hz-eko tentsio alternoarekin 
elikatzen da.  

a) Marraztu instalazioaren eskema. (0,3 puntu)  
b) Kalkulatu jarrita dauden hargailu-multzoak hartutako korronte guztia. (0,5 

puntu)  
c) Laburki adierazi nola funtzionatzen duen lanpara fluoreszenteak. Zer 

gertatzen da piztarazgailua kentzen bada lanpara piztu ondoren? (0,5 puntu)  
d) Kalkulatu hartutako energía aktiboa eta erreaktiboa hargailuek etengabe 24 

ordutan funtzionatzen badute. Marraztu potentzien triangelua. (0,6 puntu)  
e) Arrazoitu instalazioaren potentzi faktorea hobetzeari, 1 izan arte, jarraitu 

behar zaion prozedura. Kalkulatu horretarako behar den kondentsadorearen 
kapazitatea. Kokatu kondentsadore hori eskeman. (0,6 puntu)  

2-B ARIKETA  

Motor trifasiko batek hiru haril berdin ditu eta izarrean konektatzen dira. Lineako 
380 Veta 50 Hz-eko (faseen arteko tentsioa) sare trifasikora konektatzerakoan 
5 kW-ko potentzia hartzen du une horretan potentzi faktorea 0.85 izanik.  

a) Marraztu konexioaren eskema, bertan hiru harilen arteko eta sarera egin 
beharreko konexioak ikusteko. (0,3 puntu)  

b) Lineako eroale bakoitzetik hartutako korrontea (Iineako korrontea) eta 
haril bakoitzean edo motorreko fase bakoitzean dabilen korrontea 
(faseko korrontea). (0,7 puntu)  

c) Haril bakoitzak edo motorraren fase bakoitzak jasaten duen tentsioa. 
(0,4 puntu)  

d) Potentzia aktiboa, erreaktiboa, itxurazkoa eta potentzien triangelua. (0,5 
puntu)  

e) Marraztu berriro eskema baina O,95-era potentzi faktorea hobetzeko 
behar den kondentsadoreen bateria jarrita. Kalkulatu bateria horrek izan 
behar duen potentzia erreaktiboa eta, baita ere, lineako korronte berria 
hobekuntza burutu ondoren. (0,6 puntu)  
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3-A eta 3-8 ariketen artean bat aukeratu (2 
puntu)  

3-A ARIKETA 

 
L1 
L2 

L3  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

lrudiko eskemari begiratuta, motor 
asinkrono trifasiko baten biratze-
alderanzketa dela ohartuko zara.  
a) Aztertu maniobra horren oinarria. (0,6 

puntu)  
b) Identifikatu letrekin adierazitako osagaiak 

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

c) Azaldu laburki motor horren eraketa-zati  
 funtsezkoenak  eta  motorraren  

funtzionamendu oinarriak. (0,8 puntu)  
 

F2F  
 

 

 
3-B ARIKETA 

50 Hz-eko fase bakarreko transformadoreak hutseko saiakuntza izendatuan ondorengo 
datuak eman ditu: Tentsioak V1= 1000 V, V2 = 398 V ; primario amperemetroak 
neurtutakoa 0,15 A eta primarioko wattmetroak 20 W. Horrez gain, zirkuitulaburreko 
saiakuntzan (baJdintza izendatuan) neurtutako potentzia 25 W deJa jakinarazten da.  
Atera:  
a) Transformazio-erJazioa  
b) Burdin galerak  
c) Transformadoretik dabilen korrontea, bere primarioa tentsioa izendatuarekin 

elikatzen denean eta gainera hutsean lan egiten badu.  
d) Transformadorearen errendimendua elikatzen duen karga 1 kVA-koa bada eta bere 

cos <p = 0,85.  

(0,5 puntu atal bakoitza'rentzako)  
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A eta B teoriako blokeen artean bat aukeratu  

A TEORIA (0,6 puntu galdera bakoitzarentzakol  

Adierazi zein den erantzun zuzena  

1) Eroale konkretu baten erresistentzia elektrikoaren balorea  
a. Igo egiten da erresistibitatea igotzerakoan  
b. Igo egiten da sekzioa handitzerakoan  
c. Igo egiten da eroankortasuna igotzerakoan  
d. Jaitsi egiten da luzera murrizten denean  

2) Korronte altemoko zirkuitu elektriko batean haril bat eta erresistentzia bat paraleloan jarrita  
daudenean:  

a. Erresístentziaren eta erreaktantziaren baloreak berdinak dira paraleloan daudelako  
b. Hariletik dabilen korrontea handiagoa da betí  
c. Elementu bakoitzean agertzen den potentzial diferentzia berdina da beti  
d. Elementu bietatik dabilen korrontea berdina de beti  

3) Zirkuitu elektrikoetan neurketarako erabiltzen diren aparatuei buruz:  
a. Voltmetroa neurtu beharreko tentsioarekin seriean jarri behar da  
b. Amperemetroa neurtu beharreko korrontearekin seriean jarri behar da  
c. Voltmetroak duen erresistentzia zero da  
d. Amperemetroak duen erresistentzia oso handia da  

4) Transformadore batean sortzen diren galerak neurtzen direnean:  
a. Hutseko saiakuntzak hariletan agertzen diren galerak ematen ditu  
b. Hutseko saiakuntzak zirkuitu magnetikoan agertzen diren galerak ematen ditu  
c. Zirkuitulaburreko saiakuntzak zirkuitu magnetíkoan agertzen diren galerak ematen 

ditu  
d. Aurreko hiru esaldiak ez dira zuzenak  

5) Faseen artean 220 V-eko tentsioa dagoen zirkuitu trifasikoan hiru erresistentzia berdinak 
izarrean konektatzen dira:  

a. Izarrak hartutako potentzia aktiboa erresistentzia bakoitzak 
hartutakoa bider hiru da.  

b. Izarrak hartutako potentzia erreaktiboa erresistentzia bakoitzak 
hartutakoa bider hiru da.  

c. Erresistentzia bakoitzak jasaten duen tentsioa 220 V da.  
d. Erresistentzia bakoitzak jasaten duen tentsioa 380 V da.  
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d) 

B TEORIA (0,6 puntu galdera bakoitzarentzako)  

Adierazi zein den erantzun zuzena:  

6) Haril elektriko baten erreaktantziaren balorea :  
a. Jaitsi egiten da induktantzia igotzen bada  
b. Igo egiten da maiztasuna igotzen bada  
c. Igo egiten da erreaktantziatik dabilen korrontea igotzen bada  
d. Jaitsi egiten da aplikatzen zaion tentsioa jaisten bada  

7) Korronte alternoko zirkuitu elektriko batean haril bat eta erresistentzia bat seriean jarrita  
daudenean:   

a. Erresistentziaren eta erreaktantziaren baloreak berdinak dira seriean daudelako  
b. Harilean azaltzen den tentsio-erorketa handiagoa da beti  
c. Elementu bakoitzean agertzen den potentzial diferentzia berdina da beti  
d. Elementu bietatik dabilen korrontea berdina da beti  

8) Etxeko instalazio batean potentzia eta energía neurtzen denean:  
a. Wattmetroa hartutako energia neurtzeko erabiltzen da  
b. Voltmetro batekin eta amperemetro batekin ítxurazko potentzia neurtu daiteke  
c. Kontagailua instalazioko potentzia aktiboa neurtzeko erabiltzen da  
d. Wattmetroa instalazioko potentzi~ erreaktiboa neurtzeko erabiltzen da  

9) Sorgailu sinkronoak 50 Hz-eko maiztasunerako eraikitzen direnean:  
a. Zenbat eta polo gehiago izan, hainbat eta abiadura handiagoarekin biratu beharko du  
b. Zenbat eta polo gutxiago izan, hainbat eta abiadura handiagoarekin biratu beharko du  
c. Biratze abiaduran ez du zerikusirik polo kopuruak  
d. Aurreko hiru esaldiak ez dira zuzenak  

10) Faseen artean 220 V-eko zirkl:Jitu trifasikoan hiru kondentsadore berdinak triangeluan  
konektatzen dira:  

a. Kondentsadore bakoitzak jasaten duen tentsioa 125 V da  
b. Kondentsadore bakoitzak jasaten duen tentsioa 380 V da  
c. Kondentsadore bakoitzetik dabilen korrontea elikatze-lineatik dabilena 

baino txikiagoa da  
d. Hiru kondentsadoreek hartutako potentzia aktiboa handiagoa izango 

litzateke kondentsadore horiek izarrean jarriko balira  
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