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Hitzaurrea	

Zientzien aplikazio praktikoen ezagutza-multzoari teknologia deritzogu. Bada, 

teknologia ikasteko, hiru lan-ildo nagusi daude: aurrena, kontzeptu teorikoak 

bereganatzea; hurrena, ikasitako teoriari buruzko ariketak lantzea; eta azkena, 

simulazio informatikoak eta lantegiko praktikak egitea. 

Lan hau lehen eta bigarren lan-ildoetan laguntza emateko asmoz dator.  Horretarako,  

teknologiaren hainbat alorretako ariketak aukeratu eta ebatzi ditut. Haatik, eta 

ebazpenen aitzindari, ezagutu beharreko gutxieneko kontzeptu teorikoak azaldu ditut  

atal guztien hasieran. 

Lana ez da Unibertsitateko ikasleei begira sortua, ezta DBH-ko ikasleei ere. Haren 

xedea Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleak dira.  

Ariketen iturria Unibertsitatera sartzeko Industria Teknologiako hautaprobak izan dira, 

gehienak 2010 eta 2016 urteen bitartekoak, eta sei ataletan daude sailkatuta: 

1. Mekanika 

2. Makina termikoak 

3. Makina elektrikoak 

4. Pneumatika 

5. Sistema digitalak 

6. Erregulazioa eta kontrola 

 

Lehen esan bezala, atal bakoitzaren hasieran, ondoren garatuko diren ariketen 

ebazpenak ulertzeko jakin beharrekoak azaltzen dira, besteak beste, elementuen 

deskribapenak, definizioak, formulak, erlazioak eta sinbologia. 

Ariketen ebazpenak azaltzeko, testuaz gainera, garapen matematikoak eta material 

grafiko ugari erabili da, hala nola irudiak, eskemak, taulak, fluxu-diagramak etab. 

Pneumatika ataleko zenbait ariketetako jatorrizko eskemetan xehetasun batzuk erantsi 

behar izan ditut, ebazpenak  argitzeko asmotan. 

Hizkuntzari dagokionez, ariketa batzuen enuntziatuak moldatu egin ditugu, alde 

batetik, estilo zuzenagoa emateko, eta bestetik, Ikasmaterialen Aholku Batzordearen 

eta UZEI-ren azken aholkuak testuan jasotzeko. Horren harira, Ander Lakarra 

irakasleari nire esker ona agertu nahi diot testua zuzentzen eta hobetzen egindako 

lanagatik. 
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Amaitzeko, nahiko nuke Teknologia Ariketen Bilduma hau edozein irakurlerentzat 

interesgarria gertatzea, eta, horretaz gainera, irakaskuntza ertainetako teknologiaren 

alorrean aritzen diren ikasle eta irakasle askorentzat erabilgarria. 
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1.	ATALA		

MEKANIKA	
 

1.1 ATARIKOAK 

MATERIALEN PROPIETATEAK 

Material teknologikoak euren propietateen arabera deskribatzen dira. Propietate 

horiek hiru talde nagusitan sailka daitezke: propietate fisikoak, propietate kimikoak eta 

propietate mekanikoak. 

Propietate fisikoen artean ditugu dentsitatea, eroankortasun elektrikoa eta termikoa, 

dilatazio termikoa, bero espezifikoa, fusio- nahiz irakite-puntuak eta iragazkortasun 

magnetikoa. 

Propietate kimikoek materialen osaketa kimikoaren, egitura kristalinoaren, materialek 

eta fenomeno kimikoekin duten jokabidearen berri ematen dute. Oxidazioa eta 

korrosioa dira aipagarriak, besteak beste.  

Propietate mekanikoek materialen esfortzuekiko jokabidea azaltzen dute, eta, 

Teknologiaren ikuspegitik, oso interesgarriak dira. Propietate mekaniko hauexek dira 

aipagarriak: 

Gogortasuna: material batek beste batzuk marra ez dezaten eragiten duen 

eragozpena. Aplikazio teknikoei dagokionez, zula gaitza izatea da gogortasunaren 

ezaugarri behinena.  Hauskorrak izanagatik, oso gogorrak izaten dira beira eta material 

zeramikoak. Teknologia alorrean, erabilera handiko altzairuetan, zenbat eta karbono-

proportzio handiagoa izan, orduan eta gogorragoa izango da altzairua. 

Elastikotasuna:  itxuragabetzea eragiten duen indarra desagertutakoan, materialek 

jatorrizko forma berreskuratzeko duten gaitasuna da elastikotasuna.  

Plastikotasuna: materialek, indar itxuragabetzaileak desagertutakoan, eta hausturara 

heldu gabe, jatorrizko formara ez itzultzeko duten gaitasuna da. 

Harikortasuna: trakzio esfortzupean jarrita, material batzuek luzetara deformazio 

plastikoak izateko duten gaitasuna da. 

Xaflagarritasuna: konpresiopean jarrita, material batzuek norabide guztietara 
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 deformazio plastikoak izateko duten gaitasuna da.  

Zailtasuna: kanpoko esfortzuen eraginpean dagoen material batek deformatzeko  edo 

hausteko duen eragozpena; edo, beste era batera esanda, eskatzen duen energia 

kantitatea. 

Hauskortasuna: itxuragabetu gabe ere, hausteko joera da. Zailtasunaren aurkako 

propietatea da. Nola beira hauskorra baita, hala da altzairua zaila. 

Erresilientzia: Material batek talkak jasateko duen erresistentzia da.  

Nekea: magnitude edo intentsitate txikiko esfortzu errepikakorren eraginpean dauden 

materialei, batik bat metalei, gertatzen zaien fenomenoa da. Izan ere, esfortzuak  

haustura-mugaren azpitik egon arren, lan-zikloak sarri errepikatzen direnean, 

materialak hautsi egiten dira, nekearen ondorioz. 

  

MATERIALEN SAIAKUNTZAK 

TRAKZIO-SAIAKUNTZA 

Trakzioa pieza luzatzeko noranzkoan ezarritako esfortzu axiala da. 

Trakzio-saiakuntzan, aztertu nahi den materialarekin egindako probeta bati trakzio-

indarrak ezartzen zaizkio, probeta hausteraino. Saiakuntzaren helburua materialaren 

elastikotasun-muga, haustura-tentsioa eta luzapena ezagutzea da. 

Trakzio-saiakuntzan probeta luzatu egiten da, ezartzen zaion esfortzuaren ondorioz. 

Tentsio unitarioa eta luzapen unitarioa izaten dira kontuan probapean jarritako 

materialaren jokaera zehaztu ahal izateko. 

Tentsio unitarioa (σ). Materialak sekzio-unitate bakoitzeko jasaten duen indarra da. 

Adierazpen honen bitartez kalkulatzen da: 

�	 = 	 ��� 

�: tentsio unitarioa (N/m²) �: ezarritako indarra (N) ��: probetaren hasierako sekzioaren azalera (m²) 
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Luzapen unitarioa (Ɛ). Ezarritako tentsioak eragindako luzapen absolutua eta 

probetaren hasierako luzeraren arteko zatidura da: 

Ɛ = 	∆

� =	 
 − 
�	
�  

Ɛ: luzapen unitarioa (dimentsiorik gabea) 
:probetaren unean-uneko luzera (m)  
�: probetaren hasierako luzera (m)  ∆
:	probetaren luzapen absolutua (m) 

 

Elastikotasun-modulua edo Young-en modulua. Material baten elastikotasun-

modulua edo Young-en modulua materialaren erantzun elastiko eta proportzionalaren 

guneko tentsio unitarioaren eta luzapen unitarioaren arteko erlazioa da: 

� = 	�  

Young-en moduluaren unitateak N/m² dira. 

Probetaren luzapen absoluturako	(∆
), oso erabilgarria izaten den beste adierazpen 

bat lortu daiteke aurreko erlazioak konbinatuz,: 

 = �� ; 							 = ∆

� ; 							� = 	��  

 = �� = ∆
	
� 

∆
 = �	. 		
�	� 	= 	�	.		
��	. �  

∆
 = 	�	.		
��	. �  

Aurreko horretan, (∆
 ) probetaren luzapen absolutua da, (F) ezarritako indarra, (
�) 

probetaren hasierako luzera, (A) probetaren sekzioaren azalera, eta, azkenik, (E) 

materialaren Young-en modulua. 

 

TRAKZIO-DIAGRAMA 

Trakzio-saiakuntzan, aztertu nahi den materialarekin egindakoa den, eta araututako 

neurriak dituen probeta bati trakzio-indar kontrolatuak ezartzen zaizkio, eta probetan 

agertzen diren ondoriozko luzapenak neurtzen dira. Hori egiten da probeta 
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 hausteraino. 

Saiakuntzan erabilitako tentsio unitario eta neurtutako luzapen unitarioekin grafiko bat 

eraikitzen da. Grafiko horren abzisa-ardatzean luzapen unitarioak adierazten dira, eta 

ordenatu-ardatzean, berriz, tentsio unitarioak.  

Hala, aztertutako materiala altzairua balitz, honen antzeko diagrama bat lortuko 

litzateke: 

Tarte hauek bereizten dira trakzio-diagraman: 

OP: erantzun elastikoa eta proportzionala. Probetaren luzapenak jasandako 

tentsioekiko proportzionalak dira, eta, gainera, tentsioa lasaitzen zaionean, probetak  

hasierako luzera berreskuratzen du.  

Hooke-ren legea betetzen du materialak saiakuntzaren tarte horretan; tarte 

horretarako zehaztuta dago haren Young-en modulua.  

Grafikoan ikus daiteke materialaren elastikotasun-modulua honela ere adierazi 

daitekeela:  	
� = tan ∝ = 	��Ɛ� 

PE: erantzun elastikoa, baina ez proportzionala. Tarte horretan materialak 

elastikotasunez erantzuten du, hots, tentsioa ezartzeari uzten zaionean, luzapena 

ezabatu egiten da. Hala ere, deformazioak ez dira tentsioarekiko proportzionalak; 

beraz, tarte horretan, Young-en moduluaren erlazioa ez da betetzen, ezta 

hurrengoetan ere. 
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EI: erantzun plastikoa. Diagramako tarte horretan agertzen diren deformazioak 

iraunkorrak  dira. Gune horretan ezarritako tentsioek deformazio plastikoak eragiten 

dituzte, hau da, tentsioak desagertzen direnean, probetak ez du bere hasierako luzera 

berreskuratzen. 

I: isurpen-puntua. Tentsio-maila horretara helduta,  altzairua berez luzatzen da tarte 

batean, tentsioa handitzeko beharrik gabe. Altzairuetan  baino ez da ageri jokaera 

berezi hori.  

S: estrikzio-puntua. Puntu horretan estrikzio deritzon kontrakzio bat gertatzen da 

probetaren erdialdian. Pieza fisikoki osorik dagoen arren, probeta etentzat jo daiteke 

aurrerantzean. 

H: haustura-puntua. Probeta bitan banatzen da tentsio-gune horretan. Estrikzio 

puntuari dagokiona baino txikiagoa da tentsio hori. 

Materialak kalkulatzean ziurtatu behar da ez dutela inoiz gune plastikoan lan egingo. 

Hau da, materialaren gehieneko lan-tentsio unitarioak ez du inoiz haren “E” puntuari 

dagokiona baino handiagoa izan behar.  Hori bermatzeko, kargapean dagoen 

materialari segurtasun-koefiziente bat ezar dakioke. 

 

Materialaren segurtasun-koefizientea. 

Materialaren segurtasun-koefizientea materialak jasan dezakeen gehieneko tentsio 

unitarioaren eta laneko tentsio unitarioaren arteko erlazioa da: 

� = 	������������ ���  

Horrela, biko segurtasun-koefizientearekin kalkulatzen den material batek ezin izango 

du bere elastikotasun mugari dagokion tentsioaren erdia baino handiagoa den tentsio 

batekin lanik egin. 

Zenbait materialen trakzio-saiakuntzak. 

Atal honetan altzairu gozoarekin, brontzearekin, aluminioarekin eta 

polikarbonatoarekin egindako trakzio-saiakuntzen diagramak erakusten dira. 

Diagramotan, indar eta luzapen unitarioak erabili beharrean, haien balio absolutuak 

adierazi dira, kN-etan eta mm-tan neurtuta, hurrenez hurren.  

Altzairu gozoaren eta brontzearen diagramak alderatuta, antzematen da material 

horien parametroak maila berekoak direla: bien gune elastikoen amaiera 2kN-eko 

trakzio-indarrarekin gertatu da gutxi gorabehera, eta tarte horretako luzapenak 0 eta 1 

mm bitartekoak izan dira. 
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Aluminioaren diagraman ikusten da gune elastikoa 1 kN-eko indarrarekin amaitu dela, 

eta tarte horretako luzapenak 0 eta 0,5 mm bitartekoak izan direla. 

Polikarbonatokoari dagokionez, 0,5 kN-eko indarrarekin amaitu da gune elastikoa, 

gutxi gorabehera,  eta tarte horretako luzapenak 0 eta 1 mm bitartekoak izan dira. 
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KONPRESIO-SAIAKUNTZA 

Konpresioa pieza laburtzeko noranzkoan ezarritako esfortzu axiala da. 

Konpresio-saiakuntzaren helburua materialek konpresio-esfortzupean duten portaera 

aztertzea da, eta, horretarako, aztertu nahi den materialarekin egindako probeta bati 

gero eta konpresio-indar handiagoak ezartzen zaizkio, probeta hautsi edo zanpatu 

arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentsio unitarioa eta kontrakzio unitarioa dira konpresio-saiakuntzan kontuan hartu 

beharreko parametroak: 

Tentsio unitarioa (σ). Materialak sekzio-unitate bakoitzeko jasaten duen indarra da. 

Trakzio esfortzuen aldean, konpresiokoei, zeinu negatiboa ematen zaie: 

�	 = 	−	 ��� 

� : tentsio unitarioa (N/m²) 

�: ezarritako indarra (N) ��: probetaren hasierako sekzioaren azalera (m²) 

 

Kontrakzio unitarioa (Ɛ). Ezarritako tentsioak eragindako kontrakzioaren eta 

probetaren hasierako luzeraren arteko zatidura da: 

Ɛ = 	∆

� =	 
 −	 
�	
�  

Ɛ: kontrakzio unitarioa (negatiboa eta adimentsionala) 
:	probetaren unean-uneko luzera (m) 
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F

Konpresiopeko zatia

Trakziopeko zatia


�: probetaren hasierako luzera (m) ∆
: kontrakzio absolutua (m) 

 

Beraz, trakzio- eta konpresio-saiakuntzetan erabiltzen diren parametroak berberak 

dira, baina kontrako zeinuarekin adierazita. Ondorioz, laugarren koadrantean marraztu 

behar da konpresio-saiakuntzaren grafikoa. 

Nola metaletan konpresioarekiko eta trakzioarekiko erresistentziak antzekoak baitira, 

trakzio-saiakuntza eginda  lortzen dira datu esanguratsu gehienak, konpresio-

saiakuntzarik egin gabe. Hormigoietan, ordea, konpresioarekikoa trakzioarekikoa baino 

erresistentzia askoz handiagoa izaten denez, beharrezkoa  izaten da konpresio-

saiakuntza egitea, material horien berri zehatza izateko.  

 

MAKURDURA 

Tiranteak, konpresiopeko zutabeak eta makurdurapeko habeak erabiltzen dira, 

besteak beste, Eraikuntza alorreko egituretan. 

Makurdurapean lan egin behar duen habearen bi muturrak euskarri banatan 

bermatzen dira, eta zama bat edo batzuk ezartzen zaizkio gainean, eskuarki, beste 

habe batzuk. Egoera horretan lan egiten duelarik, habearen goialdea uzkurtu egiten 

da, konpresio-esfortzuengatik, eta behealdea, ordea, tenkatu, trakzio-esfortzuengatik. 

Bitartean, habearen erdiko lerroak ez du luzeran inolako aldaketarik jasaten. Ondorioz, 

habearen zuntzak zenbat eta erdiko lerrotik urrutiago egon, orduan eta handiagoak 

izaten dira tentsioak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIZAILADURA 

Torlojuen eta errematxeen gisako piezek zizailadura-esfortzupean lan egin behar izaten 

dute sarritan.  
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Mb

Me

Zizailadura itxuragabetze mota bat da, zeinean pieza baten hurbileko bi plano bata 

bestearekiko paraleloki higitzen 

baitira. 

Irudiko piezari beheko aldean F 

indarrak eusten dion bitartean, goiko 

aldetik, aurrekoarekiko norabide 

paraleloa eta oso hurbila, eta 

kontrako noranzkoa dituen beste 

indar bat ezarriz gero, pieza bi zatitan 

banatuko da.  

Adierazpen honek zehazten du materialaren ebakidura-esfortzua, etendurari aurka 

egiten diona: 

! = 	 ���	 
!: ebakidura-esfortzua (N/m²)  �: ezarritako indarra (N) ��:	ebakidura-azalera (m²) 

 

BIHURDURA 

Bihurdura gorputz baten bi plano paralelotan ezarritako elkarren aurkako 

noranzkoetako bi indar-parek gorputz horri eragiten dioten esfortzu-mota da. 

 

  

 

 

 

 

  

Makinetako osagai askok lan egiten dute bihurdura-esfortzupean, beteak beste, 

tornuek, ardatz-eragileek, engranajeek eta torlojuek. 

F

F

A0
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GOGORTASUN-SAIAKUNTZAK 

Ezinbestekoa da gogortasuna ebakitzeko erremintak fabrikatzeko erabiltzen diren 

materialetan; eta higadura handia sortzen duten erabileretan ere oso estimatua da. 

Material baten gogortasuna neurtzeko metodo bat baino gehiago dago. Brinell 

metodoa azalduko dugu hemen. 

Brinell metodoan, altzairuzko bola gogor batez marka eginda 

neurtzen da gogortasuna. Marka hori egiten duen bolari 

ezarritako karga, kilogramotan neurtua, eta hatz esferikoaren 

azalera, milimetro karratutan neurtua, zatituz, Brinell 

gogortasuna adierazten duen zenbakia lortzen da. 

Hortaz, ezarritako (F) kargaren eta hatzaren azaleraren (S) 

arteko zatidura da Brinell gogortasuna (HB): 

	"# = �$ 

Aurreko adierazpenean hutsune esferikoaren azaleraren formula ordezkatuz gero, 

hatzaren neurrien funtziopean geratuko da Brinell gogortasunaren adierazpena: 

"#	 = 		 2	. &π	.		(	.		(( −	√(* −	+*)	 
 

"#: Brinell gogortasuna (kg/mm²)  &: ezarritako karga (kgf) (: bolaren diametroa (mm)  +: hatzaren diametroa (mm) 

 

Horrela, saiakuntzan neurtu beharreko gauza bakarra hatzaren diametroa izango da, 

ezarritako karga eta esferaren diametroa ezagunak baitira. 

Adibide baten bidez azalduko dugu Saiakuntzaren emaitza adierazteko era arautua: 

220 HB 10 3000 15 

220: Brinell gogortasun-zenbakia 

HB: Hard Brinell 

10: bolaren diametroa (mm) 
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71
0

12
20

129 2,94

87°

63°

Probeta

P

h

h0

l

B

3000: ezarritako indarra (kgf) 

15: kargaren ezarpen-denbora (s)  

 

TALKAREKIKO ERRESISTENTZIA-SAIAKUNTZA 

Karga-aldaketak eta  kolpeak jasan ohi dituzte makinek eta egituretako elementuek, 

esfortzu estatikoez gainera. Egoera horien aurrean materialek duten jokaera aztertzen 

du talkarekiko erresistentzia-saiakuntzak. Charpy-ren pendulua erabiltzen duena da 

ezagunena. Hona hemen: 

Pendulu batek emandako kolpeaz hausten da bi muturretan finkatutako probeta 

hozkatu bat. Kolpea, hozkaren parean, atzealdetik ematen zaio probetari, eta talkak 

eragindako etendurak xurgatzen duen energia neurtzen da, hots, materialaren 

erresilientzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probeta lekuan ipini eta mailua hasierako posizioraino (ℎ�	garaiera) altxatzen da, 

bertikalarekin α angelua osatuz. 

Mailua jaitsarazi eta probeta jo eta hautsi egiten du honek. Ondoren, goranzko 

mugimenduari eutsi, eta h garaiera hartzen du, bertikalarekin β angelua osatuz.  

Mailuak zekarren energiaren zati bat xahutuko du probeta haustean, eta gainerakoa 

mugimenduari eusteko erabiliko du, gelditzen den arte (h garaiera). 
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Saiakuntzan probeta hautsiko ez balitz, proba beste mailu pisutsuago batekin 

errepikatu beharko litzateke. 

Probetaren hausturan erabilitako energia mailuaren ”ℎ�” garaierako energia potentzial 

grabitatorioa eta ”h” garaierako energiaren arteko kenketa da: 

! = -	.		.	.		ℎ� − -	.		.	.		ℎ = -	.		.		.		(ℎ� – h) = &	.		(ℎ� – h) 

Energia hori honela ere adierazi daiteke, trigonometria tarteko: 

! = &	. 
	. (cos	2 − cos	3)   !: hausturan erabilitako energia (J) &: penduluaren pisua (N) 	
: penduluaren luzera (m) 

α: penduluak bertikalarekin osatzen duen hasierako angelua 

 β: penduluak bertikalarekin osatzen duen amaierako angelua  

 

Eta hauxe da saiakuntza honen bitartez neurtzen den materialaren erresilientziaren 

adierazpena: 

�	 = 	 !� 

�: materialaren erresilientzia (J/m²)  !: probetaren hausturan erabilitako energia (J) �: probetaren hausturako sekzioa (m²)  
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TORNUA 

Abantaila mekanikoa lortuz, biraketa-higidura mugimendu zuzen bihurtzen duen 

makina bat da tornua. 

 

 

Tornuak ardatzaren inguruan biratzeko askatasuna duen danbor bat dauka. 

Danborraren inguruan soka bat biltzen da eta biradera batek edo sistema mekaniko 

batek eraginda biratzen da danborra. Indarra biraderako muturrean eragiten da, eta 

sokaren beheko muturrean lotzen da igo edo jaitsi beharreko zama. Biraderaren besoa 

tornuaren erradioa baino luzeagoa izan behar da, eta aldea zenbat eta handiagoa izan, 

orduan eta txikiagoa izango da zama igotzeko egin beharreko indarra. Horretan datza 

tornuaren abantaila mekanikoa. 

Tornuaren transmisio-erlazioa. 

Biraderari zama bat igotzeko eragiten zaionean, bihurdura-momentu eragile bat 

sortzen da bertan (�.		4), eta danborra biratzen hasiko da. Aldi berean, tornuan 

eskegita dagoen zamak bihurdura-momentu eusle bat (6	. 7) eragingo du. Bi 

momentuen moduluak berdinak izanez gero, sistema orekan egongo da, eta zama, 

abiadura konstantez, igo egingo da. 

Hortaz, sistema orekan badago, hauxe betetzen da: �	. 4 = 6	. 7 

Eragiketa horretan, “F” biraderan eragindako indarra da, newtonetan neurtua, “a” 

biraderaren  besoaren luzera da, metrotan neurtua,“R” igo edo jaitsi beharreko zama 

(erresistentzia) da, newtonetan neurtua, eta, azkenik,  ” b” danborraren erradioa. 
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SOLIDO ZURRUNAREN OREKA-BALDINTZAK 

Gainean ezarritako indarren eraginaren ondorioz itxuragabetzerik jasaten ez duena da 

solido zurruna. Egiaz halakorik ez dagoen arren, estatikako indarren kalkuluak erraztu 

egiten ditu solidoak zurruntzat hartzeak. 

Hauexek dira solido zurrunaren oreka-baldintzak: 

1. Solidoan eragiten duten indar guztien batuketaren emaitza hutsa izatea. 

2. Solidoan eragiten duten biraketa-momentu guztien batuketaren emaitza, ere, hutsa 

izatea. 

Hauxe dakar solido zurruna orekan egoteak: 

- Indarrak ezarri aurretik solidoa geldi bazegoen, indarrak ezarri ondoren ere 

geldi jarraituko du. 

- Indarrak ezarri aurretik solidoa higitzen bazen, indarrak ezarri ondoren higitzen 

jarraituko du, baina, orain, lerro zuzenean eta abiadura konstantean. 

Aurreko baldintzak ekuazio matematikoen bidez adierazteko bi bide ditugu: magnitude 

bektorialen bidezko adierazpena edo magnitude eskalarren bidezkoa. 

a) Magnitude bektorialen bidez. 

89	 = 0 

8;< = 	0 

Lehen ekuazioak  solidoan eragiten duten indar guztien bektoreen batuketaren 

erresultantea hutsa izatea adierazten du; eta, bigarrenak orobat, biraketa-momentu 

guztien (espazioko edozein punturekiko) bektoreen batuketaren erresultantea hutsa 

izatea. 

b) Magnitude eskalarren bidez. 

Bektoreen espazioko hiru ardatzeko osagai eskalarrak erabiliz, aurreko bi ekuazio 

bektorial ondoko sei ekuazio eskalar bihurtzen dira: 

8�= = 0												8�> = 0													8�? = 0 

8@= = 0												8@> = 0												8@? = 0 



 Teknologia Ariketen Bilduma  

18 

Jon Arana Urtiaga 

Solido zurrun baten oreka-egoera planoan azter  daitekeenean, X eta Y ardatzak baino 

ez dira erabiliko, eta hauexek baino ez dira izango geratuko diren ekuazio eskalarrak:  	
8�= = 0												8�> = 0 

8@A = 0		 
Adierazpen horretan, ”o” momentuak hartzeko aukeratutako planoko puntua da. 

Zeinuak esleitu behar zaizkie indarrei eta momentuei ekuazioak idazteko, hitzarmen 

honen arabera:  

- X ardatzeko indarrak ezkerretik eskuinerakoak badira, zeinu positiboa; eta 

eskuinetik ezkerrerakoak badira, negatiboa. 

- Y ardatzeko indarrak behetik gorakoak badira, zeinu positiboa, eta goitik 

beherakoak badira, negatiboa. 

- Biraketa-momentuak erlojuaren orratzen kontrako biraketa eragiten badu, 

zeinu positiboa,  eta, erlojuaren orratzen biraketa eraginez gero, negatiboa.  

 

Azkenik, erreakzio-indarrak eta biraketa-momentuak kalkulatutakoan, balio 

positiboarekin azaldu badira, hasieran ausaz emandako zeinuarekin asmatu egin 

dugula interpretatu behar da; zeinu negatiboarekin azalduz gero, berriz, ez dugula 

asmatu, eta, horrenbestez, benetako noranzkoa hasieran emandakoaren aurkakoa 

dutela. 
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1.2 SAIAKUNTZA MEKANIKOAK 

 

1. ARIKETA 2007ko ekaina/II-A 

 ∅ 20 mm-ko sekzioa duen eta 5 m luze den barra bat 1.6 mm luzatzen da CD	. EDF	G trakzio-esfortzua jasaten duenean. Kalkula ezazu barra horren 

elastikotasun-modulua edo Young-en modulua N/m²-tan. 

EBAZPENA 

Hauxe da Young-en moduluaren adierazpena: 

� = �  

Barrak jasaten duen tentsio unitarioa (�) kalkulatu ahal izateko, barraren zeharkako 

ebakiduraren (sekzioa) azalera behar dugu: 

� = 	π	. (*
4 = 	π	.		0,02*

4 = 	π	. 10JK	-* 

Eta tentsio unitarioa: 

� = 	�� = 	 20	. 10L	Mπ	. 10JK	-*		 = 6,36	. 10P	M/-* 

Jarraian, barraren luzapen unitarioa () kalkulatuko dugu: 

 = 	 
 − 
�
� =	 1,6	--5000	--		 = 	3,2	. 10JK 

Eta barraren materialaren Young-en modulua: 

� = � = 	6,36	. 10P 	 M-*	3,2	. 10JK = 1,98	. 10UU	M/-* 
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2. ARIKETA 2008ko ekaina/II-A 

 

0,5 m-ko luzera eta 10 mm-ko diametroa duen barra zilindriko batek CD	. EDF	N-

eko trakzio-indarra jasan behar du. Barra altzairuzkoa da, elastikotasun-

modulua V = CE, W	.		EDED Pa eta elastikotasun-muga FDD	. EDX	Pa dituena.  

EGINKIZUNA: 

1. Zehaztu ezazu barraren luzapen unitarioa eta osoa. 

2. Zer jasoko da trakzio-indarra amaitzen denean? Zergatik? 

EBAZPENA 

1. Barraren luzapen unitarioa eta osoa. 

Hauxe da barraren luzapen unitarioaren adierazpena, tentsio unitarioaren eta Young-

en moduluaren funtziopean: 

 = �� 

Barrak jasaten duen tentsio unitarioa (�) kalkulatu ahal izateko, barraren sekzioaren 

azalera jakin behar dugu: 

� = 	π	. (*
4 = 	π	. 0,01*

4 = 	7,85	. 10JZ	-* 

Eta barrak jasaten duen tentsio unitarioa: 

� ��� = 	�� = 	 20	. 10L	M	7,85	. 10JZ	-*		 = 2,54	. 10[ 	 M-* = 	254	. 10\	&4 = 254	@&4	 
Horrenbestez, barraren luzapen unitarioa (): 

 = ��		 = 	 2,54	. 10[	 M-*
21,5	. 10U� M-*

= 0,118	. 10J*	 
Eta luzapen absolutua (∆
): 
 = 	 
 − 
�
� =	 ∆
	--500	--		 	= 	0,118	. 10J* 

∆
 = 0,118	. 10J*	.		500	-- = 0,59	-- 

2. Zer jasoko da trakzio-indarra amaitzen denean? Zergatik? 

Barraren lan-tentsioa (254 MPa) haren muga elastikoko tentsioa (300 MPa) baino 

txikiagoa baita, gune elastikoaren barruan ari da lanean, eta trakzio-indarra amaitzen 

denean, hasierako neurrietara itzuliko da. 
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3. ARIKETA 2009ko ekaina/II-A 

 

Material jakin baten elastikotasun-modulua (edo Young-en modulua) zehazteko, 

saiakuntza hau egiten da irudiko tramankuluaz. Tramankuluan aztertuko den 

materialaren hari bat jartzen da; haria 1 m luze da eta 0,5 mm-ko diametroa du. 

Mutur librean 0,75 kgf-ko zama ipintzen da eta zenbat luzatu den (0,55 mm) 

irakurtzen da zirkulu-zati graduatuan. Zama kenduta, hariak lehengo egoerara 

egiten du.  

EGINKIZUNA. Eman ezazu N/m²-tan materialaren elastikotasun-modulua. 

Taulako datuak aintzat hartuta, zein material izan daiteke? 

EBAZPENA 

a) Materialaren elastikotasun-modulua, N/m²-tan . 

Hauxe da elastikotasun-moduluaren adierazpena: 

� = �  

Hariak jasaten duen tentsio unitarioa (�) kalkulatu ahal izateko, hariaren sekzioaren 

balioa jakin behar dugu: 

� = 	π	. (*
4 = 	π	. 0,5*

4 = 	0,196	--* 

Eta hariaren tentsio unitarioa: 

� = 	�� = 	 0,75	�.]0,196	--*		 = 3,82	�.]/--² 

Jarraian, barraren luzapen unitarioa () kalkulatuko dugu: 

 = 	 
 − 
�
� =	 0,55	--1000	--		 = 	5,5	. 10JK 
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Horrenbestez, hauxe da materialaren Young-en modulua: 

� = � = 	3,82	 �.]--*	5,5	. 10JK = 0,7	. 10K	�.]/--² 

Eta Young-en modulua, N /m²-tan: 

� = 0,7	.		10K 	 �.]--* 	.		 9,8	M1	�.] 	.		10\	--*
1	-* = 	6,8	. 10U� 	 M-* 

 

b) Taulako datuak aintzat hartuta, materiala zehaztuko dugu. 

 Taulako datuekin alderatu ahal izateko, Young-en modulua  
��_`ab -tan adierazi: 

� = 0,7	. 10K 	 �.]--* 	.		100	--*
1	c-* = 	0,7	. 10\ 	�.]c-* 

Eta, horrenbestez, materiala aluminioa dela ondorioztatuko dugu.  

 

4. ARIKETA 2005eko uztaila/I-B 

 

55.000 N-eko indar estatikoak eragindako trakzioaren menpean dago kable bat. 

Prezioa aintzat hartuta, aukera ezazu bi kableetatik (A eta B) egokiena, 2ko edo 

handiagoko segurtasun-koefizientea bermatu gura bada. 

Ezaugarri hauek dituzte bi kableok: 

• Biak dira diametro berekoak, 20 mm-koak. 

• A kablea karbono-altzairu erdigozozkoa da, hotzean tiratutakoa, eta σ = 

3.900 kgf/cm² du muga elastikoa. 

• B kablea erresistentzia handiko aleazio-altzairuzkoa da, tenplatua eta 

iraotua, eta σ = 6.200 kgf/cm² du muga elastikoa. 

• B kablea  A kablea baino garestiagoa da. 
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EBAZPENA 

Lehenik, kableak jasan behar duen tentsio unitarioa kalkulatuko dugu. Horretarako, 

haren sekzioaren balioa behar dugu : 

� = 	π	. (*
4 = 	π	. 2*

4 = 	3,14	c-* 

Tentsio unitarioa: 

� ��� = 	�� = 	 55000	M3,14	c-*		 = 17.515	M/c-² 

Eta tentsio unitarioa kgf/cm²-tan adierazita: 

� ��� = 17515		 Mc-* 	 . 1	�.]9,8	M = 	1.787	 �.]c-* 

Kableak biko segurtasun koefizientearekin lan egingo badu, ezarri dakiokeen tentsiorik 

handiena haren muga elastikoari dagokionaren erdia izango da:   

����d��dd�� = 	�� �ef����� = 	�� �ef����2 	 
����d��dd��	(�) = 	�� �ef����	(�)2 = 	 	39002 = 	1950	 �.]c-* > � ��� 

����d��dd��	(#) = 	�� �ef����	(#)2 = 	 	62002 = 	3.100	 �.]c-* > � ��� 

Ikusten denez, bi kableek lan egin ahalko dute eskatutako segurtasun-

koefizientearekin. Hortaz, irizpide ekonomikoa aintzat hartuta, merkeena aukeratuko 

dugu, hau da, A kablea. 

 

5. ARIKETA 2008ko uztaila/I-A 

 
Jakina da errematxe bat egiteko erabili den 
altzairuak 520 MN/m²-koa duela trakzio-
erresistentzia. Ondoko taulan, aukera ezazu 
diametrorik txikiena duen errematxea, baldin 

eta h = W	. EDi	j-eko trakzio-indarra jasan 
behar badu, 2 edo handiagoko segurtasun-
koefizientearekin. 
 
 

Errematxearen diametroa (mm-tan) 10 12 16 20 24 30 
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EBAZPENA 

Lehenik, errematxearen tentsio onargarria kalkulatuko dugu. Horretarako, kontuan 

izango dugu  errematxeak, gutxienez, biko segurtasun koefiziente batekin lan egin 

behar duela. Hortaz, errematxearen muga-elastikoaren tentsioa erdibituz lortuko dugu 

errematxeari ezar dakiokeen gehieneko lan-tentsioa: 

����d��dd�� = 	�� �ef����� = 	520	@&42 = 260	@&4 = � ��� 

Lan-tentsioa indarra zati sekzioaren azalera denez, hauxe da errematxeak izan behar 

duen gutxieneko sekzioaren azalera: 

� = 	�� ��� =	 5	.		10K	M
260	. 10\ 	 M-*		 = 0,0192	. 10J*-* = 192	--* 

Azalera ezagutu ondoren, errematxearen diametroa kalkulatuko dugu: 

� = 	π	. (*
4 ; ( = k4	. �π = k4	. 192π = 	15,6	-- 

Eta taulako diametroekin alderatuz, 16 mm-koa aukeratuko dugu. 

 

6. ARIKETA 2010eko uztaila/I-A 

 

ABC barra metalikoak, A muturrari itsatsita dagoelarik, P trakzio-indarra 

jasaten du ardatzean. AB eta BC tarteetan, sekzioak zirkularrak dira, 45 eta 32 

milimetroko diametrokoak, hurrenez hurren. 

AB tarteak 350 MPa-ko trakzio-tentsioa 

jasan behar badu, 

1. Zenbatekoa izango da tentsioa BC 

tartean? 

2. Zenbat luzatuko da barra, tarte 

bakoitza (AB eta BC) 1 m luze bada? 

Materialaren datuak: 

- Elastikotasun-modulua = 200 
GPa. 

- Isurpen-tentsioa = 800 MPa. 
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EBAZPENA 

1. BC tarteko tentsioa. 

Lehenik, AB eta BC tarteen sekzioak kalkulatuko ditugu: 

�lm =	π	. (U*
4 = 	π	. 0,045*

4 = 	1,589	. 10JL	-* 

�mn =	π	. (**
4 = 	π	. 0,032*

4 = 	0,804	. 10JL	-* 

Ondoren, AB tarteko P indarraren balioa kalkulatuko dugu: 

�lm = 	&�lm  

& = 	�lm	.		�lm = 350	. 10\ 	 M-* . 1,589	. 10JL	-* = 556	. 10L	M 

Eta, BC tartean indar berak (P) eragiten duenez, 

�mn = 	&�mn = 	556	. 10L	M0,804	. 10JL	-* = 691,9	. 10\	 M-* = 691,9	@&4 

Bi tarteetako tentsio unitarioak materialaren isurpen tentsioa (800 MPa) baino 

txikiagoak direnez, barraren luzapenak elastikoak izango dira, eta bete egingo dute 

Hooke-ren legea. 

2. Zenbat luzatuko da barra, tarte bakoitza (AB eta BC) 1 m luze bada? 

Hauxe da AB tarteko luzapen unitarioa: 

Ɛlm = �lm� = 	350	. 10\ 	 M-*
200	. 10o 	 M-*

= 1,75	. 10JL 

Eta AB tarteko luzapen absolutua, berriz: 

Ɛlm =	∆
lm
�  

∆
lm =	Ɛlm	. 
� 	= 	1,75	. 10JL	. 1000	-- = 	1,75	-- 

 

BC tarteko luzapen unitarioa: 
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Ɛmn = �mn� =	691,9	. 10\	 M-*
200	. 10o M-*

= 3,46	. 10JL 

Horrenbestez, BC tarteko luzapen absolutua: 

Ɛmn =	∆
mn
�  

∆
mn =	Ɛmn 	.		
� 	= 	3,46	. 10JL	. 1000 = 3,46	-- 

 

7. ARIKETA 2016ko ekaina/I-A 

 

Irudiko barra 400 mm luze da eta 160 kN-eko trakzio-indarra jasaten du.  

EGINKIZUNA. Erdiko tartean tentsio normala 150 N/mm²-ra mugatzen bada, 

kalkula itzazu: 

1. D diametroa. 

2. L luzera, barraren luzapen osoa 

0,2 mm bada. 

 

Materialaren Young-en modulua 

hau da: 	C, E	.		EDW	j/pp². 
 

EBAZPENA 

1. D diametroa. 

Barraren erdiko tartearen diametroa (D) kalkulatzeko, haren sekzioaren balioa jakin 

behar dugu: 

�U = 	��U =	160	. 10L	M
150	 M--*		 = 1,066	. 10L	--* = 1066		--* 

Eta diametroa, berriz: 

�U =	π	. (*
4  

( = 	k4	. �U	π = k4	. 1066π = 	q1357,96 = 36,85	-- 
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2. L luzera, barraren luzapen osoa 0,2 mm bada. 

Lehenik, barraren erdiko tartearen luzapen unitarioa	(ƐU) kalkulatuko dugu: 

ƐU = �U� =	 150	 M--*
2,1	. 10Z M--*

= 71,42	. 10JZ 

Jarraian, barraren muturretako bi tarteen luzapen unitarioa	(Ɛ*)  kalkulatu ahal 

izateko, haien sekzioa (�*) eta tentsio unitarioa	(�*)  behar ditugu: 

�* =	π	. 120*
4 = 11.310	--* = 11,31	. 10L	--² 

�* = ��* =	 160	. 10L	M11,31	. 10L	--* = 14,15	 M--* 

Horrenbestez, barraren muturretako bi tarteen luzapen unitarioa: 
Ɛ* =	�*� = 	 14,15	 M--*

2,1	. 10Z M--*
= 6,73	. 10JZ 

Erdiko tartearen luzera (L) kalkulatzeko, berriz, luzapen absolutuen (∆
 = 
�	. )		arteko 

ekuazio hau planteatu daiteke: 

r	. ƐU + (400 − r)	. Ɛ* = 0,2	-- 

Eta, balioak ordezkatuz: 

r	. 71,42	. 10JZ + (400 − r)	. 6,73	. 10JZ = 0,2	 
71,42	. 10JZ.		r	 + 2692	. 10JZ − 	6,73	. 10JZ.		r = 0,2	 
64,69	. 10JZ.		r	 + 2692	. 10JZ = 0,2	 
64,69	. 10JZ.		r	 = 0,2 − 0,02692 = 0,17308 

r = 	 0,1730864,69	. 10JZ = 0,17308	. 10Z	64,69	 = 17308		64,69	 = 267,55	-- 
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8. ARIKETA 2016ko uztaila/I-A 

 

Elementu erresistente bat, sabaian finkatuta dagoena, 

bata besteari zurrun lotutako bi barrek osatuta dago. 

Goiko barra aluminio-aleaziozkoa da eta behekoa, 

altzairuzkoa. Bi barrok karratua dute sekzio zuzena. 

 

EGINKIZUNA: 

1. Kalkula ezazu zer trakzio-indar (P) egin behar den 

elementua 0,25 mm luzatzeko. 

2. Aurreko P indarra kentzen bada, hasierako luzera 

hartuko al du barrak? Azaldu zergatik. 

 

Datuak: 

 Altzairua Aluminio-
aleazioa 

Elastikotasun-
modulua 

200.000 MPa 70.000 MPa 

Muga elastikoko 
tentsioa 

250 MPa 75 MPa 

 

EBAZPENA 

1. Kalkulatu zer trakzio-indar (P) egin behar den elementua 0,25 mm luzatzeko. 

Ezer baino lehen, barren sekzioen azaleren balioak kalkulatu behar dira. 

Aluminiozko barrarena:  

�U = 0,1	. 0,1 = 10J*	-* 

Altzairuzko barrarena: 

�* = 0,05	. 0,05 = 25	. 10JK	-* 

Aurreko horiek zehaztu ondoren, bi barren luzapen absolutuek beteko duten ekuazioa 

planteatuko dugu:  

0,25	-- = ∆
U + ∆
* 

Ekuazio horretan, ∆
U, aluminiozko zatiaren luzapen absolutua, eta ∆
*, altzairuzko 

zatiaren luzapen absolutua dira. 

Jarraian, luzapen absolutua barraren hasierako luzeraren (
�), indarraren (P),  
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sekzioaren azaleraren (A) eta Young-en moduluaren (E) funtziopean adieraziko dugu: 

∆
 = 	&	.		
��	.		�  

Eta luzapen absolutuak ordezkatuko ditugu aurreko ekuazioan: 

0,25	-- =	 	&	. 	
�U�U	. 	�U +	 	&	. 	
�*�*	. 	�* 

Eta balioak ordezkatuz: 

0,25	10JL	- = 	 	&	.		0,38	-
10J*	-*	.		70	. 	10o 	 M-*

+	 	&	.		0,3	-
25	. 10JK	-*	.		200	. 10o M-*

= 

=	 	&	.		0,38		70	. 	10P	 + 	 	&	.		0,3	50	. 10P 	= 		 	&	. 0,38	.		50	. 10P + 		&	.		0,3	.		70	. 10P	3500	. 10UK	 = 

=	 	&	.		19	. 10P + 		&	.		21	. 10P	3500	. 10UK	 = 	 	&	. 40	. 10P
3500	. 10UK		 

0,25	10JL 	= 	 	&	. 40	. 10P
3500	. 10UK	 

875	.		10UU 	= 	&	. 40	. 10P 

& = 	 	875	.		10UU
40	. 10P 	= 21,875		. 10K	M = 218,75	�M 

 

2. Aurreko P indarra kentzen bada, barrak hasierako luzera hartuko al du? Azaldu 

zergatik. 

 

Aluminiozko eta altzairuzko zatien lan-tentsioak kalkulatu, eta haien muga elastikoen 

tentsioekin alderatuko ditugu: 

� ���	(� ta�����) = 	&�U =	 	218,75	. 10LM10J*	-* = 	218,75	. 10Z M-* = 21,875	@&4 

� ���	(� ta�����) = 21,875	@&4 < 	�at��	(� ta�����) = 75	@&4 

� ���	(� fv��dt�) = 	&�* =	 	218,75	. 10LM25	.		10JK	-* = 	9	. 10P M-* = 90	@&4 

� ���	(� fv��dt�) = 90	@&4 < �at��	(� fv��dt�) = 250	@&4 

Barrak hasierako luzera hartuko du haren bi zatiek gune elastikoan lan egiten dutelako. 
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9. ARIKETA 2010eko ekaina/I-B 

 

Hormigoizko zutabe prismatiko batek P karga zentratua jasan behar du, era 

uniformean banatzen den zutabearen sekzio hexagonal erregularrean.  

EGINKIZUNA. Ematen diren 

datuak kontuan izanda, hauxek 

zehaztu behar dira: 

1. Lortu zutabeak duen 

segurtasun-koefizientea. 

2. Kalkula ezazu apurketa 

ekarriko duen gutxieneko karga. 

Datuak: P = 11,5 MN; a = 0,60 m; 

b = 0,52 m; 

σhormigoiaren konpresio-

apurketa = 40 N/mm² 

 

EBAZPENA 

1. Lortu zutabeak duen segurtasun-koefizientea. 

Irudiko hexagono erregularrean, baldintza hauek betetzen dira:  

Hexagonoaren aldea = a = 0,6 m 

Perimetroa = 6 . a = 6 . 0,6 = 3,6 m	 
Hexagonoaren apotema (Ap) = b = 0,52 m 

Eta hexagonoaren azalera: 

			� = 	&	.		�w2 =	= 	3,6	. 0,522 = 0,93	-² 

Zutabearen segurtasun-koefizientea kalkulatu ahal izateko, zutabearen lan-tentsioa 

ezagutu behar dugu lehenengo: 

� ��� = 	&� = 	 	11,5	. 10\M0.93	-* = 	12,36	. 10\ M-* 

Lan-tentsioa N/mm²-tan adierazi: 

� ��� = 12,36	. 10\ M-* 	.		 1	-*
10\	--* = 	12,36	 M--* 
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d = 20 mm

t = 6 mm40
0

1800

2 10

Eta segurtasun-koefizientea kalkulatuko dugu: 

� = ������������ ��� = 40	 M--*
12,36	 M--*

= 3,23 

2. Kalkulatu apurketa ekarriko duen gutxieneko karga. 

Materialaren apurketa-tentsioa eta zutabearen zeharkako ebakiduraren azalera 

biderkatuta lortuko dugu apurketa ekarriko duen gutxieneko kargaren balioa. Hau da: 

&��td��f� = ���td��f�	.		� = 	40	 M--* . 0,93	10\	--* = 37,2	. 10\M	 
 

10. ARIKETA 2011ko uztaila/I-A 

 

Altzairuzko xaflak zulatzeko putzoi bat azaltzen da irudian, d = 20 mm-ko 

diametroa duena.  

 

EGINKIZUNA. t = 6 mm lodi den xafla batean 

zuloa egiteko, P = 125 kN-eko indar bertikala 

egin behar bada, zenbat da batez besteko 

esfortzu ebakitzailea xaflan eta batez besteko 

konpresiozko esfortzua (MPa-etan) 

puntzoian? 

 

EBAZPENA 

1. Batez besteko esfortzu ebakitzailea (MPa-etan) xaflan. 

 

 

 

Ebakidura-tentsio unitarioa kalkulatzeko, ebakiduraren azalaren balioa behar dugu: 

��x���ytd� = 2	. π	. +2 	. z = 2	. π	. 10	. 6 = 376,8	--² 

Eta ebakidura-tentsio unitarioa: 

!�x���ytd� = 	&��x���ytd� =	 125	�M376,8	--* = 0,33	 �M--² 
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Bada, aurreko hori megapascaletan adierazita: 

!�x���ytd� = 	0,33 �M--* 		.		1000	M1	�M 	.		 		10\	--*
1	-* 	= 0,33	10o M-* = 330	@&4 

2. Batez besteko konpresio-esfortzua (MPa-etan) puntzoian. 

Konpresio-esfortzu unitarioa kalkulatzeko, zanpatutako azalaren balioa behar dugu: 

�����d�e��� =	π	. +*
4 = π	. 20²4 = 314	--² 

Eta konpresio-tentsio unitarioa: 

�����d�e��� = 	&�����d�e��� =	 125	�M314	--* = 0,398	 �M--² 

Horrenbestez, megapascaletan adierazita: 

�����d�e��� = 	0,398	 �M--* 	.		1000	M1	�M 		.		 		10\	--*
1	-* 	= 0,398	10o M-² = 398	@&4 

 

 

11. ARIKETA 2013ko uztaila/I-A 

 

1,2 mm lodi den xafla zati batean irudiko ebaketa (koroa zirkular baten zatia) 

egin gura da puntzoi eta prentsa-kolpe batez. Xafla % 0,2 karbono duen altzairu 

gozozkoa da, eta egoera bigunean dago.  

EGINKIZUNA. Kalkula ezazu: 

1. Zenbat da ebaketa-esfortzua? 

2. Prentsetariko zein erabili behar da? 
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EBAZPENA 

1. Zenbat da ebaketa-esfortzua? 

Lehenengo eta behin, ebakitako zatiaren perimetroa kalkulatuko dugu. 

45°-ko zatia zirkunferentzia osoaren zortzirena da, eta koroaren kanpoko eta barruko 

zirkunferentzien erradioen arteko diferentzia 15 mm da eta, beraz, 

&{|}-{z|A4 = 	 	2	. π	. 55	8 +	 	2	. π	. 40	8 + 15 + 15 = 43,17 + 31,4 + 30 =
= 104, 6	-- 

Eta moztu beharreko azalera: 

��x���ytd� = 	104, 6	. 1,2 = 125,5	--² 

Taulan ikus daiteke % 0,2 karbono duen altzairu gozoa ebakitzeko erabili beharreko 

tentsio unitarioaren balioa 32 kg/mm² dela.  

Hortaz, prentsak egin beharko duen ebaketa-esfortzua: 

& = 	��x���ytd�	.		��x���ytd� = 32	 �.--* 	 . 125,5	--* 	= 	4017,13	�. 

2. Prentsetariko zein erabili behar da? 

4,017 tonako esfortzua egiteko gauza den prentsa bakarra 5 tonako ahalmena daukan 

C prentsa da. 

 

12. ARIKETA 2012ko ekaina/I-B 

 

Altzairu gozozko pieza bati gogortasun-

saiakuntza egin zaio Brinell metodoari 

jarraituta. D = 10 mm diametroa duen bola bat 

erabili da eta 30 segundotan F = 3.000 KP-eko 

indarra eman zaio. Saiakuntzaren ondorioz 

sortutako arrastoak hutsune esferikoaren itxura 

du, d = 4,76 mm-ko diametrokoa.  

 

EGINKIZUNA:  

1. Kalkula ezazu Brinell HB gogortasun-maila. 

2. Adieraz ezazu Brinell gogortasuna 

adierazpen normalizatu osoaren bidez. 
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EBAZPENA 

1. Brinell HB gogortasun-maila. 

Hauxe da Brinell HB gogortasun-mailaren adierazpena: 

"#	 = 		 2	. &π	.		(	.		(( −	√(* −	+*) 

Aurreko horretan balioak ordezkatuz, altzairu horren Brinell gogortasun mailaren 

zenbakia lortuko dugu: 

"#	 = 		 2	.		&π	. (	. ~( −	√(* −	+*� = 	 2	. 3000
π	. 10	. �10 −	q10* −	4,76*� = 

=	 6000
31,4	. (10 −	q100 − 22,65) = 600031,4	. (10 − 	8,79) = 	 600031,4	. 1,21 = 	600037,9 = 157,9 

 

2. Brinell gogortasunaren adierazpen normalizatua. 

157,9 - HB - 10 – 3000 – 30 

Adierazpen horretan, 

157,9 Brinell gogortasun-zenbakia da, 

HB Hard Brinell,  

10 bolaren diametroa (mm), 

3000 ezarritako indarra (kgf), 

 eta 30 kargaren ezarpen-denbora. 

 

13. ARIKETA 2011ko ekaina/II-B 

 

Material jakin bat erabili gura da makinen osagaiak egiteko. Osagaiok esfortzu 

dinamikoak, bat-batekoak eta sendoak, jasango dituzten eta ondo erantzungo 

duten jakiteko Charpy-ren penduluan egiten da saiakuntza, irudiko probeta 

arautua erabilita. 1 m-ko altueratik askatzen 

da 20 kg-ko masa duen mailua; mailuak 

probeta apurtu eta 0,625 m-raino igotzen du.  

EGINKIZUNA. Egin ezazu proposatzen den 

saiakuntzaren eskema eta kalkula itzazu: 

a) Talkan sortzen den energia (Jouletan). 

b) Materialaren erresilientzia (J/cm²-tan) 
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EBAZPENA 

Saiakuntzaren eskema: 

 

 

h�= 1 m. 

h = 0,625 m. 

P = 20 kg. 

 

 

 

a) Talkan sortzen den energia (Jouletan). 

Talkan erabiltzen den energia mailuak “ℎ�” garaieran zeukan energia potentzial 

grabitatorioaren eta “h” garaieran daukanaren arteko diferentzia da: 

� = -	.		.	.		ℎ� − -	.		.	.		ℎ = -	. .	. (ℎ� − ℎ) = 20	�.	. 9,8	 M�. . (1 − 0,625)	- 

= 20	. 9,8	. 0,375 = 73,5	M.- = 73,5	� 

 

b) Materialaren erresilientzia (J/cm²-tan). 

Hauxe da erresilientziaren adierazpena: 

�	 = 	 !� 

Adierazpen horretan, � materialaren erresilientzia da, J/m²-tan neurtua; ! hausturan 

erabilitako energia da, J-etan neurtua; eta	�, berriz, probetaren hausturako sekzioa, 

m²-tan neurtua. 

 Hortaz, probetaren hausturako sekzioaren balioa zehaztea falta zaigu: 

� = 8	. 10 = 80	--² = 0,8	c-² 

Eta, aurrekoaren ondorioz, materialaren erresilientzia: 

		� = �� = 	 73,5	�0,8	c-* 	= 0,91	 �	c-²	 
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1.3 TORNUAK 

 

14. ARIKETA 2011-ko uztaila/III-A 

 

 Tornu batez igotzen da 2.000 kg-ko masako bloke bat. Altzairuzko kable bat 

lotzen zaio masari; kablea polea batek gidatzen du, 

eta danbor batean batzen da. Danborrak 30 cm-ko 

erradioa du, eta motor batek eragiten dio. 

EGINKIZUNA. Kalkula ezazu: 

a) Zenbateko tentsioa jasaten du kableak, 8 cm/s-ko 

abiadura konstantez altxatzen badu blokea? 

b) Zenbateko momentua egiten du kableak 

danborrean? 

c) Zenbatekoa da danborraren abiadura angeluarra? 

d) Zenbateko potentzia egiten du motorrak zama 

altxatzean? 

 

EBAZPENA 

a) Zenbateko tentsioa jasaten du kableak,  8 cm/s-ko abiadura konstantez altxatzen 

badu blokea? 

Azeleraziorik gabeko mugimendua denez, kableko indarrak bakarrik berdindu beharko 

du blokearen pisua, beraz: 

���x �� = &x ���� = -	. . = 2000	�.. 9,8	 M�. = 19.600	M 

 

b) Zenbateko momentua egiten du kableak danborrean? 

Azeleraziorik ez dagoenez, danborraren momentu eragileak kablearen momentu 

euslea berdinduko du: 

@y��x�dd� = @��x �� = �. 6y��x�dd� = 	19600. 0,3 = 5.880	N · m 

c) Zenbatekoa da danborraren abiadura angeluarra? 

Kablearen abiadura linealak, danborraren biraketa-abiadurak eta danborraren 

erradioaren neurriak lotura zuzena dute elkarrekin. Honela: 

���x �� �-� � = �y��x�dd� �|4+� � . 6y��x�dd� 	� -|4+� 
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Kablearen abiadura lineala, m/s-tan adierazita: 

���x �� 	= 8	c-1	� 	.		 1	-100	c- = 0,08	-�  

Eta danborraren abiadura angeluarra, berriz: 

�y��x�dd� |4+� = 	 ���x �� -�6y��x�dd� 	 -|4+ = 	 0,08	-�0,3	 -|4+ = 0,26	 |4+�  

d) Zenbateko potentzia egiten du motorrak zama altxatzean? 

Mugimendu birakarian, potentzia biraketa-momentua eta abiadura angeluarraren 

arteko biderkadura da: 

& = @	. � = 5880	(M · -)	.		0,26	 �|4+� � = 1.568	� 

 

15. ARIKETA 2013-ko ekaina/II-A 

 

Danbor zilindriko batek eta hari eragiten dion motor elektriko erreduktore 

batek polipasto bat osatzen dute. Polipastoaren bidez 8.000 N-eko pisua 

igotzen da 12 m/min-ko abiaduran.  

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu balio hauek: 

1. Motorrak behar duen gutxieneko potentzia (kW-

etan). 

2. Danborrean behar den indar-momentua (N·m-tan) 

hura 35 bira/min-ko abiaduran biratzean. 

3. Danborraren diametroa (cm-tan). 

 

 

EBAZPENA 

1. Motorrak behar duen gutxieneko potentzia (kW-etan). 

8.000 N-eko pisu bat 12 m/min-ko abiadura konstantez altxatuko badu, motorrak 

garatu beharreko potentzia adierazpen honetatik aterako da: 

&a�f�dd� = �. �, non F pisua, eta � abiadura lineala baitira. 
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Kablearen abiadura m/s-tan adieraziko dugu: 

� = 12	-1	-}�	. 1	-}�60	� = 0,2	-�  

Eta, horrenbestez, motorraren potentzia: 

&a�f�dd� = �. � = 8000	M	. 0,2	-� = 1.600M.-� = 1.600 �� = 1.600	� = 1,6	�� 

 

2. Danborrean behar den indar-momentua (N·m-tan) hura 35 bira/min-ko abiaduran 

biratzean. 

Motorraren eta danborraren artean potentzia-galerarik ez dagoela onartuz gero, 

danborrak jasoko du motorraren potentzia guztia: 

&y��x�dd� = &a�f�dd� = 1.600	� 

Bestalde, danborrak garatutako potentzia danborraren biraketa-momentuaren (@)	eta biraketa-abiaduraren (n) arteko biderketaren emaitza da. Hauxe: 

&y��x�dd� = @	. �	 
Rad/s-tan adieraziko dugu biraketa-abiadura: 

� = 35	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 3,66	 |4+�  

Eta honela kalkulatuko dugu danborraren biraketa-momentua: 

@ =	&y��x�dd�� = 	 1.600	�
3,66	 |4+� = 437	M · - 

 

3. Danborraren diametroa (cm-tan). 

Danborraren biraketa-momentua berdinduko da altxatu beharreko pisuaren eta 

danborraren erradioaren arteko biderkadurarekin, beraz: 

@y��x�dd� = �	.		|   

Danborraren erradioa, berriz: 

| = 	@y��x�dd�� =	437	(M · -)8000	(M) = 0,054	- = 5,4	c- 
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Eta diametroa: 

+ = 2. | = 2	. 5,4 = 10,8	c-   

 

16. ARIKETA 2014-ko ekaina/III-B 

 

Sistema erreduktore batek danbor bati eragiten dio kable bat batzeko.  

EGINKIZUNA. Irudiarekin batera ematen diren datuak kontuan izanda, kalkula 

ezazu: 

1. Sistemaren potentzia (kW-etan). 

2. Eskatutako gehieneko potentzia (kW-etan). 

3. Danborraren biraketa-abiadura (bira/s-tan) eta sistemaren erredukzio-

faktorea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBAZPENA 

1. Sistemaren potentzia (kW-etan). 

Sistema horretan, motorrak potentzia ematen du, eta erreduktorean galerak gertatzen 

dira, %28-koak, hain zuzen; beraz, sistema osoaren potentzia motorrarena ken 

erreduktorean galtzen dena izango da. 
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Sistemaren potentzia kalkulatzeko, lehenik, motorraren potentzia ezagutu behar dugu, 

eta,  horretarako, haren momentu eragilea eta biraketa-abiadura biderkatuko ditugu: 

&a�f�dd� = @. � 

Rad/s-tan adierazi behar da motorraren biraketa-abiadura: 

� = 2400	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 251,2	 |4+�  

Eta motorraren potentzia: 

&a�f�dd� = @. � = 30	(M · -)	.		251,2	 �|4+� � = 7.536	� 

Motorraren potentzia eta erreduktorearen errendimendua biderkatuta, sistemaren 

potentzia lortuko dugu: 

&e�ef�a� = &a�f�dd�	.		��dd�yt�f�d�� = 	7.536	. 0,72 = 5.425,92	� 

 

2. Eskatutako gehieneko potentzia (kW-etan). 

Danborrak gehieneko potentzia eskatuko du gehieneko trakzio-indarra ematean. 

Lehenik, kablearen abiadura m/s-tan adieraziko dugu: 

� = 60	-1	-}�	.		1	-}�60	� = 1-�  

Jarraian, danborraren gehieneko potentzia-kontsumoa: 

& = �����������	. � = 	4000	M	. 1 -� = 4000	� 

3. Danborraren biraketa-abiadura (bira/s-tan) eta sistemaren erredukzio-faktorea. 

Danborraren erradioaren neurriak erlazionatzen ditu danborraren biraketa-abiadura 

eta bildutako kablearen abiadura lineala. Hau da: 

���x �� �-� � = �y��x�dd� �|4+� �.		6y��x�dd� 	� -|4+� 

Hortaz, danborraren abiadura angeluarra: 

�y��x�dd� 	�|4+� � = ���x �� 	�-� �
6y��x�dd� 	� -|4+� = 	 1	 �-� �

0,125	 � -|4+� = 8	 |4+�  
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Eta danborraren abiadura angeluarra, bira/s-tan eta bira/min-tan: 

�y��x�dd� = 8�|4+� �		.		 	1	(7}|4)	2π	(|4+) 	= 1,27	 7}|4�  

�y��x�dd� = 1,27 �7}|4� �	.		 	60	(�)	1	(-}�) 	= 76,4	 7}|4-}�  

Sistemaren erredukzio-faktorea sistemaren irteera-abiadura (danborrarena) zati 

sistemaren sarrera-abiadura (motorrarena) da: 

} = 	�y��x�dd��a�f�dd� =	 76,4	(7}|4/-}�)2400	(7}|4/-}�) = 131,4	 
Beraz, erreduktoreak 31,4 aldiz murrizten du motorraren biraketa-abiadura. 

 

 

17. ARIKETA 2015-ko ekaina/III-B 

 

Sistema erreduktore batek danbor bati 

eragiten dio kable bat batzeko (ikus 

irudia).  

 

EGINKIZUNA. Irudiarekin batera 

ematen diren datuak aintzat hartuta, 

kalkula itzazu: 

1. Erreduktorearen erredukzio-

faktorea. 

2. Kablearen abiadura lineala (m/s-tan). 

3. Motorraren potentzia (W-tan). 
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EBAZPENA 

1. Erreduktorearen erredukzio-faktorea. 

Irudian azaltzen denez, engranaje eragileak dira erreduktorearen �U-a eta �L-a, eta �*-a 

eta �K-a, engranaje eragindakoak. Hortaz, hauxe da erreduktorearen transmisio 

erlazioa: 

} = 	 �U. �L�*. �K =	 12	. 12144	. 144 = 	 1144 

 

2. Kablearen abiadura lineala (m/s-tan). 

Lehenik, erreduktorearen sarrera- eta irteera-abiaduren arteko erlazioaren 

adierazpena erabiliz, danborraren abiadura kalkulatuko dugu: 

} = 	�K	(y��x�dd�)	�U	(a�f�dd�)	 = 	 1144 

�K	(y��x�dd�) 	= }	. �U	(a�f�dd�) 	= 1144	. 1400	 7}|4-}� = 	9,72	 7}|4-}�  

Ondoren, danborraren abiadura rad/s-tan adieraziko dugu: 

�K	(y��x�dd�) = 9,72	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 1	 |4+� = �	y��x�dd� 

Eta, azkenik, kablearen abiadura lineala kalkulatuko dugu: 

�	��x �� = �	y��x�dd� �|4+� �	.		|	y��x�dd� 	� -|4+�	 
�	��x �� = 1	 �|4+� � 	.		0,1	 � -|4+� = 0,1	-�  

 

3. Motorraren potentzia (W-etan). 

Danborrak eragin beharreko potentzia kalkulatzeko, haren trakzio-indarra eta haren 

abiadura lineala biderkatuko ditugu: 

&	y��x�dd� = �U	. �	��x �� = 	2500	M	. 0,1	-� = 250	� 

Kontuan izan behar da erreduktorean galerak daudela; beraz, danborrari 250 W-ko 

potentzia igorri ahal izateko, hauxe izango da motorrak garatu beharreko potentzia:  
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&	a�f�dd� =	 &	y��x�dd���dd�yt�f�d�� =	250	�0,9 = 278	� 

 

18. ARIKETA 2014ko ekaina/I-A 

 

Irudiko sisteman, polea bi batera biratzen dira sabaiari oratuta 

dagoen ardatz baten inguruan. Altzairuzko zilindro bete bat igo 

gura da abiadura konstantean. 

EGINKIZUNA. Koadroan ematen diren datuak kontuan hartuta, 

kalkula ezazu: 

1. Pieza igotzeko behar den F  indarra. 

2. Piezari eusten dion kablea altzairuzkoa da, eta sekzio 

zirkularrekoa. Aukeran 3, 4 eta 6 mm-ko diametroko kableak 

edukiz gero, zein erabiliko da isurpen-mugarekiko k = 5 

gutxieneko segurtasun-koefizientea bermatu nahi bada? 

∅	�	(��) ∅	�	(��) ∅	�	(��) ∅	�	(��) 

20 40 20 50 

 

���������� = �	 ¡/¢�³ ¤�¥��¦§¨�	(���������) = 	F. CDD	 ¡©/��² 

 

EBAZPENA 

1. Pieza igotzeko behar den F  indarra. 

Zilindroa abiadura konstantean igotzeko, F indarraren biraketa momentua eta 

zilindroaren pisuarena berdindu beharko dira; beraz, ekuazio honetatik aterako da 

pieza igotzeko behar den indarra: 

�	. ∅	# = &	. ∅	�, non P zilindroaren pisua baita. 

P kalkulatuko dugu: 

ª = 	π	. «²4 	. ( = 	π	. 2²	4 . 5 = 15,7	+-³ 

- = ª. + = 15,7	+-L	.		8	 �.+-L 	= 125,6	�. 

& = -. . = 125,6	�.	.		9,8	 M�. = 1.231	M 
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Eta lehenengo ekuazioan balioak ordezkatuz: 

�	.		40 = 1231	. 20 

� =	1231. 2040 	= 	615	M = 	62,75	�.] 

 

2. Aukeratu kablea k = 5 gutxieneko segurtasun-koefizientea bermatzeko. 

Lehenik, bosteko segurtasun koefizienteari dagokion lan-tentsioa kalkulatuko dugu: 

� ��� =	��etd����� = 	3200	(�.]/c-²)	5	 = 640	�.]/c-² 

Kablearen sekzioa kalkulatzeko, egoerarik okerrenean jarrita, kablearen eskuineko 

muturrean eragiten duen zilindroaren pisua P (125,6 kgf) erabiliko dugu, eta ez F 

(62,75 kgf). 

�	 = 	 &� ���	 = 	 125,6	(�.])	640	(�.]/c-²) = 0,19625	c-² 

Eta kablearen diametroa: 

			( = k4	. �π = 	k4	. 0,19625π = q0,25 = 	0,5	c- = 5	-- 

Beraz, zerrendakoen artean, 6 mm-ko kablea aukeratu beharko genuke. 
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1.4 INDARREN DIAGRAMAK 

19. ARIKETA 2006ko uztaila/I-B 

 

Terraza batean zamak igotzeko, polea bat ipini da etxeko aurrealdean, 

terrazari begira zut. 

Zamak terraza ukitu ez dezan, AB barra bereizlea dago, 

horman ezarrita, eta AC kableak eusten diola (ikus 

irudia). 

EGINKIZUNA. AC kablea 18 mm lodi bada, σE = 42 

kg/mm²-ko elastikotasun-muga badu, eta k = 4 hartu 

bada segurtasun-koefizientea σE -rekiko, zein izango 

da igo daitekeen pisurik handiena polearen osagaiek 

guztira 500 kg pisatzen badute? 

Ez dira kontuan hartuko ez marruskadura, ez bestelako 

galerak. 

 

 

EBAZPENA 

Zein izango da igo daitekeen pisurik handiena polearen 

osagaiek guztira 500 kg pisatzen badute? 

Poleatik beherantz tiratzen duten indarrak marraztu ditugu 

irudian:  

- Altxatu beharreko zama, Q. 

- Polearen osagaien pisua (500 kg). 

- Zama altxatzeko egin beharreko indarra, F. 

Polea bakarreko sistema denez, zama altxatzeko egin 

beharreko indarra zamaren pisuak eragindakoaren adinakoa 

izango da, beraz, F = Q. Hortaz, beherantz tiratzen duten 

indar erresultantearen balioa 500+2Q izango da. 
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34°

5
6
°

60º

30ºTy

Tx

Rb

500 kg + 2Q

T

Aipatutako indarrek kablea trakziopean ipiniko dute, eta horren ondorioz, hormako C 

puntuan erreakzio-indar bat sortuko da: T.  

Hormako B puntuan, era berean, erreakzio-indar bat izango dugu, Rb, horizontala.  

Sistemako indarren diagraman akzio- eta erreakzio-indarrak ikus daitezke, eta 

diagrama hori oinarri hartuta, oreka-ekuazioak idatziko ditugu:  

 

 

 

 

 

 

 

8�= = 0												 
�¬ − 6x = 0 

6x = �¬ 

Eta trigonometriaren laguntzaz:  

�¬ = �	. cos 60° 
Beraz, 

6x = �	. cos 60° 
8�> = 0 

� = 500 + 2	. ® 

Eta berriz ere trigonometria erabiliz: 

� = �	.		 sin 60° 
�	.		 sin 60° = 	500 + 2	. ® 

� = 	500 + 2	. ®sin 60°  
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Segidan, kablean erabili daitekeen lan-tentsiorik handiena kalkulatuko dugu: 

� ��� =	�at��� = 	42		4 = 10,5	�.]/--² 

Baita kablearen sekzioa ere: 

���x �� =	π	. (²4 = 	π	. 18²	4 = 254,46	--² 

Hortaz, kablearen lan-tentsiorako, ekuazio hau idatzi daiteke: 

� ��� = 10,5	(�.]/--²) = 	�� = 		 500 + 2	. ®sin 60°254,46	(--*) =
500 + 2	. ®0,86 	

254,46	(--*) 

10,5	 =	
500 + 2	. ®0,86 	

254,46	 ; 10,5	 =	 500 + 2	. ®0,86	. 254,46 ;	 
500 + 2	. ®	 =	 2313;	2	. ®	 =	 1813; 
Eta hauxe da, berriz, igo daitekeen pisurik handiena: 

® = 	18132 = 906,5	�.] 

 

20. ARIKETA 2010eko ekaina/I-A 

 

BC habea horma bertikal baten kontra dago, AB 

altzairuzko kableak eutsita. B muturretik P pisua dago 

zintzilik.  

EGINKIZUNA. Ematen diren balioak aintzat hartuta, 

hauexek zehaztu behar dira: 

1. Kalkulatu kablearen gutxieneko sekzio zirkularraren 

diametroa, materialaren tentsio onargarria gaindi ez 

dadin. 

2. A ainguratze-puntua norabide bertikalean mugituta, 

kalkulatu α angelua kablearen segurtasun-koefizientea 

% 25 handitzeko. 

Datuak: BC = 4 m, α = 30º; P = 3 . EDi N;  

¤°¨��¡����� = 800 Kgf/cm² 
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EBAZPENA 

1. Kalkulatu kablearen gutxieneko sekzio zirkularraren diametroa, materialaren tentsio 

onargarria gaindi ez dadin. 

Lehenengo eta behin, sistemako indarren diagrama 

marraztuko dugu. Diagrama horretan, gorputzaren 

gainean eragiten duten kanpo-indarrak, kasu honetan P 

bakarrik, eta bermeetan sortzen diren erreakzioak 

irudikatuko ditugu. 

Kablearen  gutxieneko sekzioa kalkulatu ahal izateko, B 

puntuan eragiten duen T erreakzio- indarraren balioa 

ezagutu behar da. Horretarako, habearen oreka-ekuazioak 

planteatuko ditugu, planoan: 

8�= = 0												8�> = 0										8@c = 0		 
Ekuazioak idazteko, indarrei eta biraketa-momentuei 

hitzarmenezko zeinuak esleituko dizkiegu:  

8�= = 0 

6`¬ − �¬ = 0 

8�> = 0 

6` + � − & = 	0 

8@c = 0		 
6`	. 0 + �. 4 − &	. 4 = 0 

Azken ekuazioan, P-ren balioa ordezkatuko dugu Ty kalkulatzeko: 

�	. 4 − 3	.		10K	. 4 = 0 

�	. 4 − 12	.		10K = 0 

� 	= 12	.		10K
4 = 	3	. 10K	(M) = & 

Eta, � ezagutu ondoren, kableko erreakzioa kalkulatuko dugu, trigonometria erabiliz: 
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sin α = 	�	�  

� = �	sin α = 	3	. 10K	sin 30 = 	3	. 10K	0,5 = 6	. 10K	M 

Horiek horrela, kablearen gutxieneko sekzio zirkularraren diametroa kalkulatzeko 

moduan gaude.  

Lehenik, N/cm²-tan adieraziko dugu kablearen tentsio onargarria:  

����d��dd�� = 800	 �.c-* 	 . 9,8	 M�. = 7.840	 	M	c-² 

 Eta kableko tentsioa indarra zati sekzioa denez, hauxe dugu kablearen sekzioaren 

azalera: 

� = �����d��dd�� =	 6	. 10K	M
7840	 Mc-*

= 	7,65	c-² 

Azkenik, hauxe da kablearen sekzioaren diametroa: 

� = π	. (²4 = 	7,65	c-² 

( = k4	. �π = 	k4	. 7,65	π = 3,1	c- 

 

2. A ainguratze-puntua norabide bertikalean mugituta, kalkulatu α angelua kablearen 

segurtasun-koefizientea % 25 handitzeko. 

Lehenik, 1,25eko segurtasun-koefizienteari dagokion lan-tentsio berria kalkulatuko 

dugu: 

� = ����d��dd��� ���  

� ��� = ����d��dd��k = 7840	 Mc-*1,25 = 6.272	 	M	c-² 

Ondoren, lan-tentsioa  6.272 N/cm²  izateko, kablean egon behar den T indarra: 
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� = 	� ���	.		� = 	6.272	 Mc-* 	 . 7,65	c-* = 47.980	M 

Eta, azkenik, 3 angelu berria:	
sin α = 	�	� = 		 &� = 	 3000047.980 = 0,62 

sinJU 0,62 = 38,31° 
 

21. ARIKETA 2012eko ekaina/1-A 

 

2,5 x 1,2 x 0,1 m-ko burdinurtuzko xafla bat altxatzeko, honako hauek erabiltzen 

dira: garabi bateko kako bat eta 10 mm-ko 

diametroa duen altzairuzko barra zilindriko bat, 

“V” itxuran tolestuta dagoena. Barra 

zilindrikoaren mutur bakoitzean besarkadera 

bat ipintzen da, eta besarkadera 18 mm-ko 

diametroko larako zilindriko baten bidez lotzen 

zaio xaflari. 

 EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

1. Barraren tentsioa (MPa-etan). 

2. Larakoen batez besteko ebakidura-tentsioa. 

3. Barraren luzapena (mm-tan).  

 

EBAZPENA 

1. Barraren tentsioa (MPa-etan). 

Lehenik,  xaflaren pisua (P) kalkulatuko dugu: 

 ª = 2,5	. 1,2	. 0,1 = 0,3	-L = 300	+-³ 

- = ª	.		³	 = 300	+-L	.		7,2	 �.+-L = 2.160	�. 

& = -	. . = 	2.160	�.	. 9,8	 M�. = 21.168	M 

 

Ondoren, sistemako indarren diagrama marraztuko dugu. Diagrama horretan, xaflaren 

pisua den P indarraren aplikazio-puntua, berez, xaflaren grabitate-zentroan egon 

beharko lukeena, haren akzio-lerroan gora higituko dugu, “O”puntuan kokatzeko. 
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Diagraman ikus daiteke xaflaren pisua era simetrikoan banatzen dela barraren bi 

besoen artean, haietako bakoitza T trakzio-esfortzupean jarriz. Era berean, ikusten da 

xaflaren pisuari T indarraren osagai bertikalek (Ty) eusten diotela. Beraz, T 

kalkulatzeko, indar bertikalen arteko oreka-ekuazioa planteatu beharko  dugu: 

 

8�> = 0 

� 	+ � 	− 	& = 0 & = 2	. �> 

�>	 = &	2 = 	21.168	2 = 10.584	M 

Eta T indarraren modulua: 

sin 60° = 	�	�  

� = 	 �	sin 60° = 	10.584	0,86 = 12.306	M 

Azkenik, barraren tentsioa kalkulatzeko, T indarra zatituko dugu barraren sekzioaren 

azalerarekin: 

�x�dd� =	π	. (²4 = 	π	.		0,01²	4 = 0,785	. 10JK	-² 

�x�dd� =	 ��x�dd� =	 12.306	M0,785	. 10JK	-* = 15.677	. 10K	&4 = 156,7	@&4	 
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2. Larakoen batez besteko ebakidura-tentsioa. 

 

Xaflaren pisua bi besarkaderen artean erdibanatzen da. Besarkadera bakoitzean larako 

bat dago, eta larako bakoitzak besarkaderarekiko bi berme ditu, ebakidurapean lan 

egiten dutenak. 

Lehenik, larakoaren sekzioaren azalera kalkulatuko dugu: 

� �d���� =	π	. (²4 = 	π	.		0,018²	4 = 2,54	. 10JK	-² 

Ondoren, larako bakoitzaren ebakidura-tentsio unitarioa: 

! �d���� =	 &22	. 	� �d���� =	 10.584		M2	. 2,54	. 10JK	-* = 10.584		5,08	. 10JK	 = 2.083	. 10K	&4 = 

= 20,83	@&4	 
 

 

 

 

 

 

3. Barraren luzapena (mm-tan).  

 

Lehenik, irudiko triangeluaren hipotenusa  (X) kalkulatuko dugu:  

sin 30° = 	 1µ 

µ =	 1sin 30° = 	 10,5 = 2	- 

Barraren besoaren luzera X-ren luzeraren eta  

besarkaderaren luzeraren arteko aldea izango da: #{�A4 = µ − 0,2 = 1,8	- 
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Jarraian, barraren besoaren luzapen unitarioa kalkulatuko dugu: 

 = �� = 	156,7	.		10\	&4200	.		10o	&4 = 0,78	. 10JL 

Eta besoaren luzapen absolutua: 

∆
 = 
�	.  = 1,8	. 0,78	. 10JL = 1,4	. 10JL	- = 1,4	-- 

Azkenik, hauxe izango da barra osoaren luzapen absolutua: 

∆
 = 2	. 1,4 = 2,8	-- 

 

22. ARIKETA 2011ko ekaina/I-A 

 

Hormigoizko lauza karratu batek L = 1,5 m-ko alboa 

du eta t = 15 cm da lodi. Harlauza altxatu egin behar 

da, eta, horretarako “olagarro” bat erabiltzen da. 

Olagarroa egiteko altzairuzko lau barra erabiltzen 

dira, barra bakoitzak 30º egiten duela “g” 

grabitatearen norabidearekin (ikus irudia). Barra 

bakoitzak sekzio zuzen zirkularra du, 0,8 cm-ko 

diametrokoa.  

 

EGINKIZUNA. Kalkula ezazu barrek jasaten duten 

tentsioa (pascaletan) eta materialaren elastikotasun-

mugarekiko gordetzen duten segurtasun-

koefizientea. 

 

EBAZPENA 

a) Eman barrek jasaten duten tentsioa (pascaletan).  

Irudian ikus daitekeenez, lauzaren pisua era simetrikoan banatuta dago olagarroaren 

lau besoen artean, beraiek trakziopean ipiniz. Olagarroa bi triangelu berdinez osatuta 

dago, CEB  eta AED   triangeluez, eta haietako bakoitzak lauzaren pisu-erdiari eusten 

dio. 
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CEB triangelua hautatu, eta haren indarren diagrama marraztuko dugu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagraman, lauzaren pisu erdia den P/2 indarraren aplikazio-puntua haren akzio-

lerroan gora higituko dugu, E puntuan kokatzeko. Bertan ikus daiteke lauzaren P/2 

pisuari T indarren osagai bertikalek (Ty) eusten diotela; beraz, indar bertikalen arteko 

oreka-ekuazioa planteatuko dugu: 

 

8�> = 0 

2	. � 	− &/2 = 0 

2	. � 	= &2 ; 	eta	� 	= &4	 
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Trigonometria erabiliz: 

sin 60° = 	�	� = 	&/4�  

Eta T indarra bakanduz: 

� = 	 &/4sin 60° = 	 &4	.		sin 60º 

Behar diren datu guztiak ezagunak direnez, honelaxe kalkulatuko dugu lauzaren pisua 

(P): 

 ª = 1,5	. 1,5	. 0,15 = 0,3375	-³ 

- = ª	. + = 0,3375	-L	. 2500 �.-L = 843,75	�. 

& = -	. . = 843,75	�.	. 9,8	 M�. = 8.268,75	M = 	843,75	�.] 

Eta aurreko ekuazioan pisuaren balioa ordezkatuz, olagarroaren barrako trakzio-

indarraren modulua kalkulatuko dugu: 

� = &4	.		sin 60° = 843,75	�.]4	.		sin 60° = 	 843,754	.		sin 60° = 	 843,754	. 0,86 = 		 843,753,46 = 243,85	�.] 

 

Tentsio unitarioa kalkulatu ahal izateko, berriz, barraren sekzioaren azalera beharko 

dugu: 

 

�x�dd� =	π	. (²4 = 	π	. 0,008²	4 = 5,02	. 10JZ	-² 

Azkenik, hauxe da olagarroaren barrek jasaten duten tentsio unitarioa: 

�x�dd� =	 ��x�dd� =	 243,85	�.]	5,02	. 10JZ	-* = 48,4	. 10Z	 �.]-* = 

= 48,4	. 10Z	 �.]-* 	.		 9,8	M1	�.] = 474	. 10Z		M/-² 
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b) Materialaren elastikotasun-mugarekiko gordetzen duen segurtasun-koefizientea. 

 

Segurtasun-koefizientea kalkulatzeko, materialaren gehieneko tentsioa lan-

tentsioarekin zatituko dugu: 

 

� = 	��etd�����x�dd� =	 360	. 10\	47,4	. 10\	 = 7,59 

 

23. ARIKETA 2013eko ekaina/I-A 

 

ABC euskarria BC zurezko habeaz eta AB altzairuzko 

kableaz osatuta dago. BC habeak sekzio karratua du eta 

AB kableak sekzio zirkularra. B muturretik P pisua dago 

zintzilik. 

 

EGINKIZUNA. Eman kablearen tentsio-indarra. 

Material biak (zura eta altzairua) jasaten ari dira tentsio 

onargarria. Hori aintzat hartuta, kalkula itzazu: 

2. Kablearen sekzio zuzenaren diametroa. 

3. Habearen sekzio zuzenaren alboa. 

 

Datuak: α = 30º; ¸ = F	. EDi N;  

σonarg. altzairuan = 800 kgf/cm² 

σonarg. konpresioa zurean = 100 kgf/cm² 

 

EBAZPENA 

1. Eman kablearen tentsio-indarra. 

Lehen urratsa indarren diagrama egitea da. 

Irudian ikus daiteke kanpoko P indarrak tira egiten 

diola kableari, eta, aldi berean, hertsatu egiten duela 

zurezko habea. Horren ondorioz, hormako 

bermeetan erreakzio-indar hauek sortuko dira: A 

puntuan  T, eta C puntuan, berriz, K. 

Diagraman, erreakzio-indarrak haien akzio-lerroetan 

barrena higituko ditugu, eta irudiko B puntuan 

aplikatu.  
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Ondoren, indarren oreka-ekuazioak planteatuko ditugu, planoan: 

8�> = 0 

¹ 	− & = 	0 

& = ¹	 
Trigonometria erabiliz, K indarra kalkulatuko dugu: 

sin α = 	¹	¹ = 	 &¹ 

K =		 &sin α	 = 		 3	.		10K
sin 30°	 = 	 3	.		10K

0,5 = 60.000	M = 6.122	�.] 

8�= = 0 

¹¬ 	− � = 0 

� = ¹¬	 
Eragiketa honetan ere trigonometria erabiliko dugu T indarra kalkulatzeko: 

cos α = 	¹¬¹ = 	 �¹ 

� = ¹	. cos α = 60000	. 	cos 30° =	 60000	. 0,86 = 51.961	N = 5.302	kgf 
 

2. Kablearen sekzio zuzenaren diametroa. 

Kableko indarra eta tentsio unitarioa ezagututa, haren sekzioa kalkulatuko dugu: 

���x �� = �����d��dd�� =	5.302	�.]
800	 �.]c-*

= 	6,67	c-² 

Hauxe da, berriz, kablearen diametroa: 

			( = k4	. �π = 	k4	. 6,67π = 2,9	c- 
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3. Habearen sekzio zuzenaren alboa. 

Habearen indarra eta tentsio unitarioa ezagututa, haren sekzioa kalkulatuko dugu: 

���x�� = ¹����d��dd�� =	6.122	�.]
100	 �.]c-*

= 	61,22	c-² 

Eta habearen sekzio zuzenaren alboa: 

			
 = √� =	q61,22 = 7,82	c- 

 

24. ARIKETA 2014ko uztaila/I-A 

 

AC habea sabaitik eskegita dago eta W 

zama du zintzilik (ikus ezazu irudia). 

Altzairuzko tirante batek, habearen C 

muturretik B ainguraketaraino doanak, 

angelu zuzena (90º) egiten du habearekin. 

Loturak pibotagarriak dira, hau da, bertara 

jotzen duten osagaien biraketa erlatiboa 

bermatzen dute. 

EGINKIZUNA. Irudiarekin batera ematen 

diren datuak aintzat hartuta, 

1. Kalkula ezazu tirantearen sekzio 

zirkularraren diametroa, materialaren tentsio onargarrian lan egin dezan. 

2. Goiko baldintzetan, kalkula ezazu tirantearen luzapena. 

 

Datuak: AC = 6 m; CD = 2 m; W = 3 . EDi	j ; 

E (altzairua) = C	. EDX	½¾/¿p²; σ (onargarria, altzairuarena) = �DD	½¾/¿p² 

 

EBAZPENA 

1. Kalkula ezazu tirantearen sekzio zirkularraren diametroa, materialaren tentsio 

onargarrian lan egin dezan. 

Lehenengo eta behin, sistemako indarren diagrama marraztuko dugu.  
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Diagrama horretan, gorputzaren gainean eragiten duten kanpo-indarrak, kasu honetan 

W bakarrik, eta bermeetan sortzen diren erreakzioak irudikatuko ditugu. 

Tirantearen sekzioaren diametroa kalkulatu ahal izateko, tiranteko F erreakzio-

indarraren balioa ezagutu behar da. Horretarako, sistemaren oreka-ekuazioen artean, 

momentuei dagokiena erabiliko dugu; eta momentuak hartzeko, A puntua aukeratuko 

dugu:  

8@l = 0		 
Momentuen ekuazioa idazteko, erlojuaren orratzen aurkako biraketak sortzen dituzten 

momentuei, zeinu positiboa, eta erlojuaren orratzen biraketak sortzen dituztenei, 

aldiz,  zeinu negatiboak esleituko dizkiegu. Hortaz:  

6	.		� − �	.		4 = 0 

Trigonometriaren bidez, Wy-ren balioa kalkulatuko dugu: 

� = �	.		 sin 60° = 3. 10K	 .		0,87 = 2,61	. 10K		M 

Baita momentuen ekuazioan ordezkatu ere: 

6	.		� − 2,61	. 10K	.		4 = 0	 
6	.		� = 2,61	. 10K	.		4 
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Azkenik, F bakanduko dugu: 

�		 = 10,44	. 10K	6 = 	1,74	. 10K	M = 1,77	. 10L	�.] 

F ezagutu ondoren, eta tirantearen lan-tentsioa materialaren tentsio onargarria dela 

dakigunez gero, badugu tirantearen sekzioa kalkulatzea. Honelaxe: 

� = �� = 	1,77	. 10L	�.]
800	 �.]c-*

= 2,21	c-* 

Eta sekzioaren diametroa, berriz: 

( = k4	.		�π = 	k4	.		2,21	π = q2,28 = 1,67	c- 

 

2. Arestian azaldutako baldintzetan, kalkula ezazu tirantearen luzapena. 

Ezer baino lehen, tirantearen luzera ezagutu behar dugu, eta horretarako, berriz ere, 

trigonometria baliatuko dugu: 

tan 30º = 	#«�« ; #« = �«	. 	tan 30º = 6	. 0,58 = 3,48	-	 
Tirantearen luzapen unitarioa haren lan-tentsioa zati materialaren Young-en modulua 

da: 

	 = �	� = 	 800	 �.]c-*
2	. 10\	 �.]c-*

= 400	. 10J\ = ∆
	
�  

Eta luzapen unitarioa luzapen absolutua zati hasierako luzera ere badenez: 

	 = ∆
	
�  

Hauxe da tirantearen luzapen absolutuaren balioa: 

∆
	 = 		. 
� 	= 	400	. 10J\	.		3,48	- = 	1392	. 10J\	- 
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25. ARIKETA 2015eko ekaina/I-A 

 

Semaforo bat, “m” masakoa, A eta B 

puntuetan ainguratuta dauden altzairuzko bi 

kablek eutsita dago. A eta B puntuak altuera 

berean daude.  

 

EGINKIZUNA. Taulan azaltzen diren datuak 

kontuan izanda, kalkula itzazu: 

1. T trakzio-indarra (N-etan) kableetan. 

2. Kableek jasaten duten σ tentsio normala 

(MPa-etan). 

3. Kableen ∆L luzapena (mm-tan). 

 

AC = BC = 5 m α = 30º m = 100 kg 

Ø kablea = 2 mm E = 200 GPa σ (isurpena) = 500 MPa 

 

EBAZPENA 

1. T trakzio-indarra (N-etan) kableetan. 

Ezer baino lehen, semaforoaren pisua kalkulatu behar da: 

& = -	. . = 100	�.	. 9,8	 M�. = 980	M 

Ondoren, sistemako indarren diagrama marraztuko dugu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagraman, kanpoko indar bat, semaforoaren pisua, eta bermeetan sortutako 

erreakzioak azaltzen dira. Bertan ikus dezakegu semaforoaren pisua simetrikoki 

banatzen dela altzairuzko bi kableen artean, haietako bakoitza T trakzio-esfortzupean 

jarriz, eta semaforoaren pisuari  T indarraren osagai bertikalek (Ty) eusten diotela. 
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 Beraz, T kalkulatzeko, indar bertikalen arteko oreka-ekuazioa planteatuko dugu: 

8�> = 0 

 � + � − 	& = 0 

& = 2	.		� 

� 	= &	2 = 	980	2 = 490	M 

Eta T indarraren modulua: 

sin 30° =	��  

� = 	 �sin 30° =	4900,5 = 980	M 

 

2. Kableek jasaten duten σ tentsio normala (MPa-etan). 

Lehenik, kableen sekzio normala kalkulatuko dugu: 

�	 = 	π	. (²4 = 	π	. 0,002²	4 = 3,14	. 10J\	-² 

Ondoren, kableen tentsio unitario normala: 

T indarra kableen sekzio normalarekin perpendikularra da, beraz, berak sortutako 

tentsio unitarioa, tentsio normala izango da. 

�	 = 	 ��	 = 	 980	M3,14	. 10J\	-* = 312,1	. 10\	&4 

 

3. Kableen ∆
 luzapena (mm-tan). 

Kablearen tentsio unitarioaren eta materialaren Young-en moduluaren funtziopeko 

luzapen unitarioaren adierazpena erabiliz: 

 = �� = 	312,1	. 10\	&4200	.		10o	&4 = 1,56	. 10JL 
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Eta kable bakoitzaren luzapen absolutua: 

∆
 = 
�	.  = 5	-	. 1,56	. 10JL = 7,8	. 10JL	- 

Amaitzeko, bi kableen luzapen absolutua. Hauxe da guztira: 

∆
 = 2	. 7,8	. 10JL = 15,6	. 10JL	- 

 

26. ARIKETA 2015eko uztaila/I-A 

 

Xafla errektangular batek m = 10 kg-ko masa 

du eta horma bati lotuta dago O lotura birakari 

baten eta AB altzairuzko kable tenkatu baten 

bidez, irudian ageri den bezala. AB kableak s = 

3 mm²-ko sekzio normala du.  

EGINKIZUNA. Honako hauek kalkulatu behar 

dira: 

1. Kableak jasaten duen T trakzio-indarra. 

2. Kableak jasaten duen σ tentsio normala. 

3. Kablearen luzapen unitarioa. 
 
Altzairuaren propietateak: 

E = 200 GPa; σisurpena = 500 MPa. 

 

EBAZPENA 

1. Kableak jasaten duen T trakzio-indarra. 

Lehenengo eta behin, ariketa ebazten hasteko, sistemako indarren diagrama 

marrazteari ekingo diogu: 
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Irudi horretan, sistemaren gainean eragiten duen kanpo-indarra, P (xaflaren pisua),  

eta bermeetan sortzen diren erreakzioak, T eta R, zehaztu ditugu, P eta T indarrak 

haien akzio-lerroetan barrena higituz.  

Kableak jasaten duen T trakzio-indarra kalkulatzeko, xaflaren oreka-ekuazioak idatziko 

ditugu, momentuetarako O puntua erreferentziatzat hartuta . 

8�= = 0												8�> = 0										8@A = 0	 
8�= = 0 

6�¬ − �¬ = 0 

8�> = 0 

6� + � − & = 0 

8@A = 0		 
6�	. 0 + �	.		2r − &. r = 0 

Aurreko ekuazio hori garatuz, eta bertan balioak ordezkatuz: 

�	. 2r = &. r 

�	. 2 = & 

� 	= &2 = 	-	. .	2 = 	10	�.	. 9,8	 M�.	
2 = 49	M 

Eta, trigonometriaren laguntzaz, kableko trakzio-indarraren (�) kalkulua amaituko 

dugu: 

sinφ = 	��  

tanφ = 	 r2	.		r = 0,5 

 tanJU 0,5 = 26,5° 
� = �sinφ = 	 49	sin 26,5° =	 49	0,446 = 109,8	M 
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2. Kableak jasaten duen σ tentsio normala. 

Kableko tentsio normala kablearen sekzio normalarekiko perpendikularra den indarrak 

eragiten duena da, eta indar hori T da, beraz: 

�	 = �� = 	 	109,8	M	3	--* = 36,6	 M--* = 		36,6	 M--* 	 . 		10\	--*		1	-* = 36,6	. 	10\ M-*= 36,6	@&4 

 

3. Kablearen luzapen unitarioa. 

Kablearen luzapen unitarioa kablearen tentsio unitarioaren eta materialaren Young-en 

moduluaren funtziopekoa da: 

Ɛ = �� =	36, 6	. 10\	&4200	. 10o	&4 = 0,183	. 10JL 
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2.	ATALA		

MAKINA	TERMIKOAK	

 

2.1 ATARIKOAK 

TERMODINAMIKAREN HASTAPENAK 

Beroaren mugimendua da energia agertzeko erarik ohikoena. Bada, termodinamika 

deritzogu mugimendu hori aztertzen duen jakintzari. 

Hauexek dira termodinamikaren lege eta printzipio nagusiak eta horien ondorioak: 

1. Legea. Energia ez da sortzen ezta deuseztatzen ere, eraldatu egiten da. Hortaz, 

unibertsoko energiaren kantitatea beti izan da eta beti izango da bat eta bera. 

2. Legeak beharrezko baldintzak ezartzen ditu energiaren aldaketak gerta daitezen. 

Hauexek dira: 

a. Beroa berez isurtzen da gorputz bero batetik beste hotz batera, baina ez 

alderantziz. 

b. Ezinezkoa da emaitza bakartzat bero kantitate bat gorputz hotz batetik gorputz 

bero batera igarotzea duen transformazio termodinamiko bat egitea. 

c. Bero-energia beste energia mota bat bihur daiteke, adibidez, lan mekaniko, 

baina ez osorik. 

d. Ingurugiroan galtzen da energiaren zati bat energia-aldaketa bakoitzean; eta 

isolaturiko prozesu batean, zenbat eta energia-aldaketa gehiago izan, orduan 

eta energia kantitate gehiago alferrik galtzen da. 

 

Carnoten printzipioak ezarritakoaren arabera, beroa lan mekaniko  bihurtzeko, 

ezinbestekoa da tenperatura desberdinetan dauden bi bero-foku, gutxienez, 

erabiltzea; eta beroa lan bihurtuko bada, tenperatura altuagoko foku batetik, beroa 

xurgatuz, eta haren zati bat tenperatura baxuagoko beste bati emanez, izango da. 

 

Ziklo termiko bat itzulgarria da termodinamikako hurrenez hurrengo zenbait oreka-

egoeratan zehar garatzen denean. Horretarako, ezinbestekoa da bere aldaketak oso 

poliki gertatzea. Benetako makina termiko batek, ordea, ez du inoiz era itzulgarrian 

funtzionatzea lortzen. 

Hauxe da, berriz, Carnoten lehen ondorioa: tenperatura bereko bero-fokuen artean lan  
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eginez gero, ziklo termiko itzulgarri baten errendimendu termikoa beti izaten da ziklo 

ez itzulgarri batena baino handiagoa. 

Eta hona hemen Carnoten bigarren ondorioa: errendimendu termiko bera dute 

tenperatura bereko bero-fokuen artean lan egiten duten ziklo termiko itzulgarri 

guztiek. 

Hauxe ezartzen du, ostera, Kelvinen printzipioak: Carnoten zikloan lan egiteko 

erabiltzen diren tenperatura absolutuak (�x	eta ��) aipatutako zikloan xurgatu eta 

askatzen diren bero-kantitateekiko (®x eta ®�) proportzionalak dira:  

			®�®x =	���x 

 

MOTOR TERMIKOA 

Motor termikoa bero-energia  lan mekaniko bihurtzen 

dituen tresna da.  

Motor termikoak bi bero-foku erabiltzen ditu: foku beroa 

eta hotza. Tenperatura altuagoko fokutik beroa (®x) 

xurgatzen du, haren zati bat (®�) tenperatura baxuagoko 

fokuari ematen dio, eta gainerakoa lan mekaniko (W) 

bihurtzen da. 

Hortaz, motor termiko baten errendimendua 

kalkulatzeko, emandako lana xurgaturiko beroarekin 

zatitu behar da:  

��dd�� � =	 �®x 

Motor baten errendimendua  beti izaten da unitatea baino txikiagoa. 

Motor idealaren errendimenduaren adierazpena 

Motorraren errendimendua:  

��dd�� � =	 �®x 

Termodinamikaren lehen printzipioa motorrari aplikatuz gero: ®x = � + ®� 

Eta lana bakanduz gero: 

� = ®x − ®� 
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Errendimenduaren formulan W ordezkatuz, motorraren errendimenduaren 

adierazpena lortzen da fokuen bero-kantitateen funtziopean: 

��dd�� � 	= 	 �®x =	®x − ®�®x  

Bestalde, Kelvinen printzipioak dio Carnoten ziklo batean erabiltzen diren tenperatura 

absolutuak  zikloan xurgatu eta askatzen diren bero kantitateekiko proportzionalak 

direla:   

®�®x =	���x 

Horrenbestez, hona hemen Carnoten zikloa burutzen duen motor baten 

errendimendua, fokuen tenperatura absolutuen funtziopean adierazita: 

��y�� � =	�x − ���x  

Adierazpen horren bidez lortzen den errendimenduari deritzo Carnoten makinaren 

errendimendua, edo ziklo itzulgarriarena, edo makina idealarena. 

Carnotena da makina termiko batek gauzatu dezakeen ziklo teorikoen artean 

eraginkorrena, eta haren eraginkortasunak bero-fokuen tenperaturarekin du zerikusi 

zuzena. 

 

Motor termiko baten benetako eraginkortasuna, ordea, Carnotena baino txikiagoa da, 

eta emandako lanaren eta kontsumitutako beroaren arteko erlazioa da. 

 

HOZKAILUA 

Itxitako barrunbe bateko tenperatura ingurukoa baino 

txikiagoa izatera arte jaitsarazten duen makina da 

hozkailua. Eginkizun horrek lana kontsumitzea eragiten 

du. 

Hozkailuak ere bi bero-fokuren artean egiten du lan, 

foku beroa eta hotza, eta beste makina batek 

(normalean motor elektriko bat) ematen dion lanari 

esker (W), tenperatura baxuagoko foku hotzetik bero-

energia (®�) hartu, eta tenperatura altuagoko fokuari 

ematen dio (®x). Jarduera horren emaitza foku 

hotzaren tenperatura gehiago jaistea da. 
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Aurrekoaren harira, ez da ahaztu behar  zero absolutuko tenperatura (0 F = -273 °C) 

baino tenperatura beroagoko elementuek, gutxi bada ere,  bero-energia dutela.  

Hozkailu baten errendimendua kalkulatzeko (operazio-koefizientea ere deitzen zaio) 

foku hotzetik ateratako beroa (®�) makinak kontsumitzen duen lanarekin (W) zatitu 

behar da:   

��dd�� � 	= 	®��  

Hozkailuaren eraginkortasuna izan daiteke unitatea, unitatea baino txikiagoa eta 

unitatea baino handiagoa, ®� eta W-ren arteko erlazioa zein den.  

Hozkailu idealaren errendimenduaren adierazpena  

Hozkailu baten errendimendua:  

��dd�� � 	= 	®��  

Termodinamikaren lehen printzipioa hozkailuari aplikatuz gero: 

	®� 	+ � = ®x 

Eta lana bakanduz:  

� = ®x − ®� 

Errendimenduaren formulan ®� eta W ordezkatuz gero, foku beroaren eta foku 

hotzaren bero-kantitateen  funtziopeko errendimenduaren adierazpena lortuko dugu: 

��dd�� � =	®�� =	 ®�®x −	®� 

Bestalde, Carnoten ziklo batean erabiltzen diren tenperatura absolutuak aipatutako 

zikloan xurgatu eta askatzen diren bero kantitateekiko proportzionalak direla dio 

Kelvinen printzipioak:  

®�®x =	���x 

Hortaz, hona hemen Carnoten zikloa burutzen duen hozkailu baten errendimendua, 

fokuen tenperatura absolutuen funtziopean adierazita:  

��y�� � =	 ���x − �� 

Formula horren bidez lortzen den errendimenduari deritzo Carnoten makinarena, ziklo 

itzulgarriarena edo makina idealarena. 
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Carnotena da makina termiko batek gauzatu dezakeen ziklo teorikoen artean 

eraginkorrena, eta haren eraginkortasunak bero-fokuen tenperaturarekin du zerikusi 

zuzena. 

Hozkailu baten benetako errendimendua, ordea, Carnotena baino txikiagoa da, eta 

foku hotzetik xurgatutako beroaren eta kontsumitutako lanaren arteko loturaren 

menpe dago. 

BERO-PONPA 

Areto bateko tenperatura ingurukoa baino altuagoa izan 

arte igoarazteko diseinaturiko hozkailua da. Izan ere, foku 

beroaren tenperatura igotzea da makina honen jardunaren 

xedea. 

Bero-ponparen eraginkortasuna (operazio-koefizientea ere 

deitzen zaio) kalkulatzeko, foku beroari emandako beroa 

(®�) makinak kontsumitzen duen lanarekin (W) zatitu behar 

da: 

��dd�� � =	®x�  

 

Termodinamikaren lehen legeak ezarritakoaren arabera, ®x W baino handiagoa izan 

behar da. Hortaz, bada, bero-ponpari dagokionez, errendimendua beti izaten da 

unitatea baino handiagoa. 

Bero-ponpa idealaren errendimenduaren adierazpena  

Bero-ponpa baten errendimendua: 

��dd�� � =	®x�  

Hauxe dugu termodinamikaren lehen printzipioa bero-ponpari aplikatuta: 

	®� 	+ � = ®x 

Eta adierazpen horretan lana bakandutakoan: 

 � = ®x − ®� 

Errendimenduaren formulan W ordezkatuz, foku beroaren eta foku hotzaren bero-

kantitateen funtziopeko errendimenduaren adierazpena lortuko dugu: 
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��dd�� � =	 	®x	� = 	 ®x®x − ®� 

Bestalde, Carnoten ziklo batean erabiltzen diren tenperatura absolutuak aipatutako 

zikloan xurgatu eta askatzen diren bero kantitateekiko proportzionalak direla dio 

Kelvinen printzipioak:   

®�®x =	���x 

Horrenbestez, hona hemen Carnoten zikloa burutzen duen bero-ponpa baten 

errendimendua, fokuen tenperatura absolutuen funtziopean adierazita: 

��y�� � =	 �x�x − �� 

Adierazpen horren bidez lortzen den errendimenduari deritzo Carnoten makinarena, 

ziklo itzulgarriarena edo makina idealarena. 

Carnotena da makina termiko batek gauzatu dezakeen ziklo teorikorik eraginkorrena, 

eta haren eraginkortasunak bero-fokuen tenperaturekin du zerikusi zuzena. 

 

Bero-ponpa baten benetako errendimendua, ordea, Carnotena baino txikiagoa da, eta 

foku beroari igorritako beroaren eta kontsumitutako lanaren arteko loturaren menpe 

dago. 

BIGARREN PRINTZIPIOKO ERRENDIMENDUA 

Makina baten errendimendu errealaren eta idealaren arteko erlazioari deritzo bigarren 

printzipioko errendimendua: 

	�x� =	��dd�� ���y�� �  

Nolabait esateko, etekin erlatibo honek makinaren egiazko eraginkortasunaren berri 

ematen du, izan litekeenarekin alderatuta.  
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ERAGINDAKO PIZKETAKO MOTORRA (Otto motorra)  

Motor horrek lau aldiko lan-ziklo bat du, eta hurrenez hurreneko lau aldi horietan, 

erregaitzat erabiltzen duen gasolina eta airearen arteko nahasketa zilindroan sartu, 

konprimatu, leherrarazi eta egotzi egiten du. 

 

Zilindroa da motorraren pieza nagusia. Zilindroaren barruan, pistoia deritzon enbolo 

bat dago. Pistoiak etengabe egiten du gora eta behera, lan-zikloaren lau aldiak behin 

eta berriro errepikatuz.  

Zilindroaren goialdean bi balbula 

daude: sarrera-balbula eta ihes-

balbula. Lehenak erregaiaren sarrera 

kontrolatzen du eta bigarrenak, 

eztandak sortutako gasen irteera.  

Zilindroaren goialdean beste pieza bat 

dago: bujia. Haren eginkizuna 

erregaiaren (normalean gasolina 

izaten da) eztanda eragingo duten 

txinpartak sortzea da.  

Zilindroaren behealdean transmisio 

sistema bat dago, pistoiaren 

mugimendu lineala biraketa-higidura bihurtzen duena. Biela eta birabarkia dira sistema 

horretako elementuak. Birabarkiaren eginkizuna da motorreko zilindroetan sortutako 

bultzada mekanikoa jaso, batu, eta biraketa-higidura bihurtzea. 

DEFINIZIOAK ETA PARAMETROAK 

Zilindroaren goiko itopuntua (G.I.P.): pistoiaren 

ibiltarteko goiko muturra da. 

Zilindroaren beheko itopuntua (B.I.P): pistoiaren 

ibiltarteko beheko muturra da. 

Ibiltartea (e): G.I.P.-aren eta B.I.P.-aren arteko 

distantzia, mm-tan neurtua.  

Ibiltartearen neurria  eta birabarkiak egiten duen 

zirkunferentziaren diametroaren neurria berdinak 

izan behar dira. 

Birabarkiaren eszentrikotasuna (e/2): birabarkiak 

egiten duen zirkunferentziaren erradioa, mm-tan. 
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Diametroa edo kalibrea (D): zilindroaren barne-diametroa, mm-tan. 

Errekuntza-ganbararen bolumena (Á��): pistoia konpresio-denboran dagoela,  G.I.P.-

an dagoenean nahasteak okupatzen duen bolumena, cm³-tan. 

Ibiltarte-diametro erlazioa (e/D): ibiltartearen (e) eta diametroaren (D) arteko 

zatidura, adimentsionala. 

Zilindrada unitarioa (Á�): zilindroaren G.I.P.-aren eta B.I.P.-aren arteko bolumena da, 

cm³-tan. 

ª̀ 		= 		 π	. (*
4 	.		{ 

Zilindrada osoa (Á�): zilindro-kopurua (Z) bider zilindrada unitarioa (ª̀ ) da, cm³-tan 

neurtua. 

ªf 		= 		�. ªc 

Konpresio-erlazioa (r): pistoia B.I.P.-n dagoenean nahasteak okupatzen duen 

bolumenaren (handiena) eta G.I.P.-n dagoenean okupatzen duen bolumenaren 

(txikiena) arteko zatiketaren emaitza da. Adimentsionala da. 

|	 = 		 ª̀ + ª̀ `ª̀ `  

LAN-ZIKLO TEORIKOA ETA PRESIO/BOLUMEN DIAGRAMA 

Hauxe da Otto motorraren lan-ziklo 

teorikoa: 

 1. Sarrera (0-1): sarrera-balbula 

irekita eta ihes-balbula itxita daude. 

Pistoia jaisten da, zilindroaren barruan 

hutsune bat sortuz, eta erregaia eta 

airearen nahastea zilindroan sartzen 

dira. Zilindroaren barruko presioa 

kanpoko bera da (atmosfera bat) eta 

nahasketaren bolumena handitzen  

doa. 

Pistoia beheko ito-puntura (B.I.P.) 

heltzen denean, sarrera-balbula itxi 

egiten da. 
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2. Konpresioa (1-2): pistoia igotzen da, sarrera- eta irteera-balbulak itxita daude, eta 

nahastea konprimatu egiten da. Zilindro barruko presioa goraka doa eta nahasketaren 

bolumena, beheraka. 

3. Eztanda (2-3) eta Hedapena (3-4): pistoia zilindroaren goiko ito-puntura (G.I.P.) 

iristen ari denean, bujiak txinparta sortu,  eta nahasteak eztanda egiten du. Bi balbula 

itxita daudenez, eztandako gasen presioak bortizki sakatzen dio beherantz pistoiari, lan 

mekanikoa eraginez. Pistoiaren ibiltarte honetan sortzen da motorraren lana (W).  

Zilindroko presioa bat-batean handitzen da eztandaren unean, eta, jarraian, presioa 

jaitsi egiten da, baita gasen bolumena handitu ere. 

 4. Ihes-balbularen irekiera (4-1) eta Ihesa (1-0): Ihes-balbula irekita dago eta 

sarrerakoa, itxita. Ihes-balbula irekitzean, zilindroaren barruan geratzen zen hondar-

presioa kanpoko presio atmosferikoarekin berdintzen da (atmosfera bat).  Denbora 

horretan, pistoia berriz igotzen da, sortutako gasei orain irekita dagoen ihes-balbulatik 

kanpora bultza eginez.  

 

Hortaz, zikloan, pistoiak lau ibiltarte egiten ditu, eta birabarkiak, bi bira. 

Bestalde, zilindroaren presio/bolumen diagramak ezaugarri hau dauka: zikloaren 

barne-azalerak neurtzen du zilindroak zikloan sortutako lana.  

Izan ere, grafikoaren abzisetan bolumenak, eta ordenatuetan presioak adierazten dira, 

eta gasen energia haien presioa eta bolumenaren arteko biderketaren emaitza da. 

Presioa N/m² -tan eta bolumena m³-tan adieraziz gero, zikloaren azalera N.m-tan, hots, 

jouletan irakur daiteke. 

Lau aldiko motorretan, bakarrean 

(hirugarrenean) sortzen da lana. Horregatik, 

motor gehienek zilindro bat baino gehiago dute. 

Lau, gehienetan. Bakoitzak besteek egiten ez 

dutenean egiten du lan, eta horrela homogeneo 

bihurtzen da sortutako mugimendua. Pistoiek 

eragindako motorraren ardatz nagusian, 

birabarkian, batzen eta biraketa-higidura 

bihurtzen dira zilindroek emandako bultzadak. 
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KONPRESIO BIDEZKO PIZKETAKO MOTORRA (Diesel motorra) 

Motor horrek ez du txinparta sortzen duen bujiarik, eta erregaiak berez hartzen du su, 

presioari esker. Erregai-injektoreak erabiltzen ditu bujiaren ordez. Nahastea zilindroan 

sartzeko eginkizuna duten osagaiak dira injektoreak. 

Motor horretan pistoiak zilindroko airea hertsatzen du, eta horrek asko jasotzen du 

haren tenperatura. Erregaia injektatzean, normalean gasolioa, honek berez su hartzen 

du, presioko airea jotzean, eta errekuntzan sortutako gasek beherantz eragiten diote 

pistoiari. 

Diesel-motorrean ere baliagarriak dira Otto motorrarentzat emandako definizioak eta 

parametroak. 

 

LAN-ZIKLO TEORIKOA. PRESIO/BOLUMEN DIAGRAMA 

Hauxe da diesel motorraren lau denborako lan-ziklo teorikoa: 

 

1. Sarrera (0-1): pistoia jaisten da eta hutsune bat eragiten du zilindroaren barruan. 

Zilindroa irekita dagoen sarrerako balbulatik sartzen den aireaz betetzen da. 

Denbora horretan zilindroaren barruko presioa kanpoko bera da eta goraka doa 

airearen bolumena. 

Sarrera-balbula itxi egiten da pistoia 

beheko ito-puntura (B.I.P.) heltzen 

denean. 

 

2. Konpresioa (1-2):  pistoia igotzen da, 

bi balbulak itxita daude, eta airea presio 

handiz konprimatzen da zilindroaren 

barruan. Horren ondorioz, nabarmen 

igotzen da zilindroaren barruko airearen 

tenperatura. 

Pistoia zilindroaren goiko ito puntura 

(G.I.P.) iristen ari denean, lainoztaturiko 

erregaia errekuntza ganbaran txertatzen 

da. Aire beroarekin bat egitean, suak 

erregaia hartu, eta errekuntza bizi eta 

azkarra gertatzen da. 

 

3. Errekuntza azkarra (2-3) eta Hedapena (3-4): bi balbulak itxita daude, eta 

errekuntzako gasen presioak bortizki bultzatzen du pistoia beherantz. Gasak zabaldu 

egiten dira, eta pistoiaren higidurak birabarkiari eragiten dio, lan erabilgarria eginez.  
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Lana hirugarren denbora honetan baino ez da eragiten. 

Errekuntzak iraun bitartean, barruko presioa gutxi gorabehera konstante  mantentzen 

da, eta jarraian, jaitsi egiten da, gasen bolumena handitzearekin batera. 

4. Ihes-balbularen irekiera (4-1) eta Ihesa (1-0): ihes-balbula irekita dago eta sarrera-

balbula, itxita. Ihes-balbula irekitzean, zilindroan geratzen zen hondar-presioa kanpoko 

presio atmosferikoarekin (atmosfera bat) berdintzen da. Ihes-denboran pistoia igo 

egiten da berriz, sortutako gasak orain irekita dagoen ihes-balbulatik kanpora 

bultzatuz.  

MOTOR TERMIKOEN PARAMETRO NAGUSIAK  

Biraketa-abiadura (n): birabarkiaren abiadura da, eta bira/min-tan neurtu ohi da. 

Nazioarteko sistemako unitatea den rad/s-tan ipini nahi izanez gero, honelaxe bihurtu 

behar  da:  

1 	7}|4	-}� = 	1	7}|41	-}� 	.		2Â	|4+1	7}|4 	.		1	-}�60	� = 	2Â	|4+60	� = 	 Â	30	 	|4+�  

 

Momentu eragilea (M): birabarkian eragiten den indar-parearen momentua da. 

Nazioarteko Sisteman N·m-tan neurtzen da. 

 

Potentzia (P). Bi potentzia bereiziko ditugu, xurgatua eta emandakoa: 

Xurgatutako potentzia (¸Ã��). Motorrak erregaiaren errekuntzatik xurgatutako 

potentzia termikoa, wattetan neurtua. 

Emandako potentzia (¸§�). Motorrak eragiten duen potentzia mekanikoa.  Momentu 

eragilearen eta biraketa-abiaduraren arteko biderketaren emaitza da.  

Mekanika-arloan, potentzia  zaldi-potentziatan neurtu ohi bada ere, watta da 

nazioarteko sistemako unitatea. Haien arteko baliokidetasuna 1 ZP = 735,5 W da. 

Honela daude erlazionatuta hiru magnitudeok:  

&�d = @. � 

Hortaz, motorrak emandako potentzia erabilgarria (watt-etan), birabarkian ematen 

duen indar-parearen momentuaren (N·m-tan) eta abiaduraren (rad/s-tan) arteko 

biderketaren emaitza da. 

Motor termiko batek bere momentu eta potentziarik handienak zein abiaduratan 

ematen dituen aztertuta, ezagun da momentu handienari dagokion abiadura potentzia 

handienari dagokiona baino txikiagoa dela. Adibide bat jartzearren, Otto motor batean, 

momentu handiena birabarkiaren 4000 bira/min-ko abiaduran neurtu da, eta potentzia 

handiena, 6000 bira/min-tan. 
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Errendimendua (Ä). Motorraren errendimendu erreala motorrak emandako eta 

kontsumitutako potentzien arteko zatiketaren emaitza da:  

�	 = 	 &�d&¬td 

Ehunekotan ematen da sarritan. 

HOZKAILUAREN OSAERA ETA FUNTZIONAMENDUA 

Ohiko motor termikoen alderantzizko funtzionamendua dute hozkailuek. Hozkailuak 

lan mekanikoa kontsumitzen du eta, trukean, gune batean beroa eta beste gune 

batean hotza sortzen ditu. Hozkailuetan elikagailuetako beroa fluido bat etengabe 

hoztuz eta zabalduz xurgatzen da, motor elektriko baten eraginez.  

OSAERA 

Zirkuitu itxian funtzionatzen duten zenbait elementuz osatuta dago hozkailua.  

Hozte-fluidoa:  

zirkuituan barrena 

zirkulatzen duen irakite-

puntu oso baxuko fluido 

bat da.  

Konpresorea:  hozte-

fluidoa konprimitu eta 

zirkuituan barrena 

bultzatu egiten du, w 

energia xahutzearen 

truke. 

Lurrungailua: hodibihur bat da, eta bertan hozte-fluidoa likido-egoeratik  gas-egoerara 

igarotzen da, egoera-aldaketan ®�	bero-energia xurgatuz. 

Kondentsadorea: beste hodibihur bat da. Bertan hozte-fluidoa gas-egoeratik likido-

egoerara igarotzen da, aldaketa horretan ®x	 bero-energia askatuz. 
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FUNTZIONAMENDUA 

(1-2) Konpresoreak hozte-fluidoa 

konprimatzen du W energia kontsumituz. 

 

(2-3) Hozte-fluidoa kondentsadorean 

likidotzen da, presio konstantean, bero 

energia askatuz.  

(3-4) Hozte-fluidoa hedapen-sisteman 

zabaltzen da, presioa galduz. 

 (4-1) Hozte-fluidoa gas bihurtzen da 

lurrungailuan, presio konstantean, bero-

energia xurgatuz eta ingurunea hoztuz. 

Gas zabaldua likido bihurtzen da berriro, kondentsadorearen  bitartez, eta etengabe 

jarraitzen du prozesu horrek, behin eta berriro ziklo bera errepikatuz. 

BERO-PONPAREN OSAERA ETA FUNTZIONAMENDUA 

Bero-ponpa, funtsean, gela, areto edo etxebizitza bat girotzeko diseinaturiko hozte-

zirkuitu bat da. 

  

Etxebizitza bat urte osoan girotzeko, bi hodibihurriko zirkuitoa instalatu behar da: 

hodibihurri bata, etxe barruan, eta bestea, kanpoan. Neguan, etxe barruko 

hodibihurrak hozte-zirkuituko kondentsadorearen funtzioa bete beharko du, eta udan, 

lurrungailuarena. Etxe kanpoko hodibihurrak, ostera, neguan, lurrungailuaren funtzioa 

eta, udan, kondentsadorearena. Funtzio-aldaketa horiek ahalbidetzeko, hozte-

fluidoaren zirkulazio-noranzkoa alderantzikatu egiten da urte-sasoiaren arabera, 

balbula egoki baten bitartez. 

 

Hauxe izan daiteke beste erabilera mota bat: kiroldegi bateko izotz-pista hoztu, eta, 

aldi berean, igerilekua epeltzea. Horretarako behar bezala dimentsionatutako hozte-

zirkuitu bat instalatu beharko da, eta igerilekuan kondentsadorea ezarri; izotz-pistan, 

berriz, lurrungailua. 

 

Bero-ponparen erabilera zein den,  haren errendimendua era batera edo bestera 

kalkulatu beharko da. 
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Berogailu gisa:       Hozkailu gisa: 

																						� = ®x� 																																																																																										� = ®��  
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2.2 ENERGIA-BALANTZEAK 

 

1. ARIKETA 2004ko ekaina/1/III-A 

 

Makina termiko batek 200 J bero hartzen ditu bero-foku batetik eta, lana 

egindakoan, 160 J egozten ditu hotz-foku batera.  

 

EGINKIZUNA. Zein da makinaren errendimendua? 

EBAZPENA 

Makinak, bero-energia kontsumituta, lana sortzen du, beraz, motortzat hartuko dugu. 

Motor baten etekina:  	
� = �®x	 
Termodinamikaren lehen printzipioa: 

®x	 = � + ®�	 
� = ®x	 − ®�	 = 200 − 160 = 40	� 

Eta, horrenbestez, makinaren errendimendua: 

� = �®x	 =	 40		�200		� = 0,2 

 

2. ARIKETA 2004ko uztaila/1/IV-A 

 

100 ºC-an (373 K) dagoen foku-beroaren eta 0 ºC-an (273 K) dagoen foku-

hotzaren artean egiten du lan lurrun-makina batek.  

 

EGINKIZUNA. Zein da makina horrek izan dezakeen errendimendurik 

handiena? 

EBAZPENA 

Energiaren erabilerari dagokionez, lurrun-makina motor bat da, bero-energia xahutuz 

lan mekanikoa ematen du eta. 

Bestalde, Carnoten zikloa da motor termiko batek gauzatu dezakeen ziklo teorikorik 

eraginkorrena. Zikloan, motorrak bero-energia xurgatzen du foku-berotik, haren zati 

bat lan bihurtzen du, eta foku-hotzari ematen dio bestea. 

Carnoten zikloaren errendimendua makinak teorikoki izan lezakeen errendimendurik  
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handiena da, eta haren bero-fokuen tenperaturekin du zerikusi zuzena: 

��y�� � =	�x − ���x  

Balioak ordezkatuz: 

��y�� � =	�x − ���x =	373 − 273373 = 0,27 

 

3. ARIKETA 2007ko uztaila/II-B 

 

Bero-ponpa ideal bat (1 irudia) instalatu da 

etxe bati aire beroa emateko. Ponpak 

kanpoko airea  – 5 ºC-an hartzen du eta  40 

ºC-an sartzen du etxe barruan. Energia 

elektrikoaren bidez eragiten zaio ponpari.  

EGINKIZUNA. Zenbat lan egin behar da 1 kJ 

bero etxe barrura eramateko? 

EBAZPENA 

Berogailu gisa funtzionatzen duen bero-ponpa 

baten errendimendu ideala Carnoten zikloa burutuko lukeen 

bero-ponpa batena da: 

��y�� � =	 �x�x − �� 

Tenperaturen balio absolutuak: 

�x = 40 + 273 = 313 K 

�� = -5 + 273 = 268 K 

Eta errendimendu ideala: 

��y�� � =	 �x�x − �� = 313313 − 268 = 	31345 = 6,95 

Sistemari eman behar zaion lanaren gutxieneko balioa zehaztearren, errendimendu 

ideala errendimendu errealaren formulan (bero-ponpa ideala) ordezkatuko dugu: 

��y�� � =	��dd�� � 	= 	®x�  

��tf¬������� =	 ®x��y�� � =	 1	��6,95 = 143,8	� 
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4. ARIKETA 2008ko uztaila/III-B 

 

Makina termiko batek 200 J hartzen ditu 373 K-ean dagoen bero-iturri batetik. 

Ondoren, 48 J lan egiten du eta 152 J ematen dizkio 273 K-ean dagoen hotz-

iturri bati.  

 

EGINKIZUNA. Erantzun galdera hauei: 

1 Zein da makinaren errendimendua? 
2. Zein da bigarren printzipioaren errendimendua? 
3. Zenbat lan galtzen da zikloko makinaren itzulezintasunagatik? 

 

EBAZPENA 

1. Makinaren errendimendua. 

 Makinak foku bero batetik beroa hartu, lan egin eta 

beroaren zati bat foku hotz bati ematen dio. Horren  

arabera, motortzat har daiteke makina. 

Makinaren errendimendu erreala: 

��dd�� � =	 �®x = 48	�200	� = 0,24	 
 

2. Bigarren printzipioaren errendimendua. 

Bigarren printzipioaren errendimendua makinaren 

errendimendu errealaren eta idealaren arteko zatiketaren emaitza da: 

�x� =	��dd�� ���y�� �  

Carnoten makinarena da makinaren errendimendu ideala eta tenperaturen mende 

dago: 

��y�� � =	�x − ���x = 373 − 273373 = 0,268 

Eta bigarren printzipioaren errendimendua: 

�x� =	��dd�� ���y�� � = 0,240,268 = 0,89 
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3. Makinaren itzulezintasunagatik galdutako lana. 

Makina idealaren (Carnoten makina) lan-zikloa itzulgarria da, eta horregatik du izan 

litekeen etekinik handiena. 

Benetako makina termikoen zikloak, haatik,  ez dira itzulgarriak, eta, horregatik, haien 

errendimenduak txikiagoak dira.     

Motor batek egindako lana, orokorrean:  � = ®x	. � 

Gure motor errealaren lana (ziklo bakoitzeko):  � = 200	. 0,24 =	 48 J 

Gure motor idealaren lana (ziklo bakoitzeko):   � = 200	. 0,268 =	 53,6 J 

Gure motorraren zikloa itzulgarria ez izateagatik galdutako lana (ziklo bakoitzeko): 53,6 

– 48 =  5,6 J.     

 

5. ARIKETA 2012ko uztaila/III-A 

 

Motor batek % 85eko errendimendua du bigarren printzipioari dagokionez. 

Ziklo bakoitzeko, 200kJ bero hartzen ditu 500 K-ean dagoen foku berotik, eta 

haren zati bat 200 K-eko foku hotzera igortzen du. 

 

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

1. Zein da motorraren errendimendua ? 

2. Zenbat lan egiten du ziklo bakoitzeko? 

3. Zenbat bero igortzen da ziklo bakoitzeko? 

Errendimendua bigarren printzipioaren arabera: ηbp = ηerreala / ηCarnot 

EBAZPENA 

1. Motorraren errendimendua. 

Lehenik, motorraren errendimendu ideala (Carnotena) 

kalkulatuko dugu. Hori  funtzionamendu-tenperaturen 

mende dago erabat: 

��y�� � =	�x − ���x = 500 − 200500 = 	300500 = 0,6 

Orain, motorraren benetako errendimendua kalkulatuko 

dugu, bigarren printzipioaren araberako errendimendua 

erabiliz: 

��dd�� � =	�x�.		��y�� � = 0,85	. 0,6 = 0,51 
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2. Ziklo bakoitzeko lana. 

Motorraren errendimendua ematen duen lanaren eta kontsumitzen duen beroaren 

arteko erlazioa da:  

��dd�� � =	 �®x 

Eta ziklo bakoitzeko emandako lana: 

� =	��dd�� �	. ®x = 	0,51	. 200	 = 102	�� 

 

3. Kanporatutako beroa ziklo bakoitzeko. 

Motorrak igortzen duen beroa erregaia erretzean sartutakoa ken lan bihurtutakoa da, 

hau da: 

®� = ®x − � = 200 − 102 = 98	�� 

 

6. ARIKETA 2011ko uztaila/II-B 

 

Hozkailu batek η = 5,5eko errendimendua du. Zenbat 

lan egin behar da 10 ºC-an hartutako  litro 1 ur izotz-

koskor bihurtzeko? 

Uraren bero espezifikoa: 4,184 kJ/kg.	°« 

Uraren fusio-bero sorra: 333,5 kJ/kg 

 

 

 

 

EBAZPENA 

10 °C-an dagoen litro bat ur izozteko, urari bero-kantitate bat kendu behar zaio 0 °C-an 

jartzeko, eta, ostera, bero gehiago, egoera likidotik egoera solidora pasatzeko. 

10 °C-tik 0 °C-ra igarotzeko kendu beharreko bero-energia: 

® = 1	(�.)	.		4,184	 � ���.. °«	� 	.		10	(°«) = 41,84	�� = 	41.840	� 

Hauxe da egoera likidotik egoera solidora igarotzeko kendu beharreko bero-energia: 
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® = 1	�.	.		333,5	 ���. = 333,5	�� = 333.500	� 

Guztira: 41840 + 333500 = 375.340	� 

Hozkailuaren errendimendua: 

��dd�� � 	= 	®��  

Eta urari 375.340 J-eko bero-energia kentzeko,  5,5eko errendimendua duen hozkailu 

batek kontsumitu behar duen lana: 

� =	®�� =	3753405,5 = 68.243,6	�	 
 

7. ARIKETA 2014ko uztaila/II-B 

 

Hozteko makina batek bero-foku biren artean egiten du 

lan; foku bata -10 ºC-ko tenperaturan dago eta, bestea, 

25 ºC-ko tenperaturan. Makinaren errendimendua ziklo 

idealaren edo Carnoten zikloaren errendimenduaren % 

25 da.  

EGINKIZUNA: Makinak 2.600 joule ematen badizkio 

foku beroari, kalkula itzazu: 

1. Hozkailuaren errendimendua. 

2. Foku hotzetik ateratako energia. 

3. Konpresoreak ematen duen lana. 

 

EBAZPENA 

1. Hozkailuaren errendimendua. 

Lehenengo eta behin, kelvinetan jarriko ditugu tenperaturak: 

�x = 25 + 273 = 298 K 

��  = -10 + 273 = 263 K 

Ondoren, fokuen tenperaturetatik abiatuta, hozkailuaren 

errendimendu ideala kalkulatuko dugu: 

��y�� � 	= 	 ���x − �� =	 263298 − 263 = 	26335 = 7,5 

  



 Teknologia Ariketen Bilduma  

86 

Jon Arana Urtiaga 

Carnoten makinaren %25 da makinaren errendimendu egiazkoa, beraz: 

��dd�� � = 0,25	.		��y�� � = 0,25	. 7,5 = 1,87 

 

2. Foku hotzetik ateratako energia. 

Hauxe dugu hozkailuaren errendimendu errealaren adierazpena: 

��dd�� � 	= 	®�� =	 ®�®x − ®� 

Aurreko eragiketa horretan balioak ordezkatuz gero: 

1,87	 = 	 ®�2600 − ®� 

Eta ®� bakandutakoan: 

1,87	. (2600 − ®�) = ®�; 	4862 − 1,87®� = ®�;	 
2,87®ℎ = 4862; 
®� =	48622,87 = 1.694	�	 
 

3. Konpresoreak ematen duen lana. 

Energiaren kontserbazioaren printzipioaren arabera: 

� = ®x − ®� = 2600 − 1694 = 	906	�                                                                                                                             

 

8. ARIKETA 2015eko ekaina/I-B 

 

Makina batek foku termiko biren artean egiten du lan (327 ºC-ko tenperatura du 

foku beroenak eta 27 ºC-koa hotzenak), eta 29.288 joule ematen ditu ziklo 

bakoitzeko.  

EGINKIZUNA. Makinaren errendimendua Carnoten ziklo idealaren % 25 bada, 

kalkula itzazu: 

a) Makinaren errendimendua. 

b) Xurgatutako eta emandako beroa (kaloriatan) 
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EBAZPENA 

a) Makinaren errendimendua. 

Datuok aintzat hartuta, makina motortzat hartuko dugu. 

Lehenik, kelvinetan jarriko ditugu fokuen tenperaturak: 

�x = 327 + 273 = 	600	¹ 

�� = 27 + 273 = 300	¹ 

 

 

Ondoren, motorraren errendimendu ideala kalkulatuko dugu: 

��y�� � =	�x − ���x =	600 − 300600 = 0,5 

Azkenik, errendimendu erreala: 

��dd�� � = 	0,25	. 	��y�� � = 0,25	. 0,5 = 0,125 

 

b) Xurgatutako eta emandako beroa (kaloriatan) 

Errendimendu errealaren adierazpenean, ®x bakanduko dugu: 

��dd�� � =	 �®x ; 		{z4	®x =	 ���dd�� � 

Eta, balioak ordezkatuz, xurgatutako beroa (Qb) kalkulatuko dugu: 

®x =	 ���dd�� � =	292880,125 = 234.304	� 

®x, kaloriatan adierazita: 

	®x = 234304	�	.		 1	c4
4,184	� = 56.000	c4
 
Eta askatutako beroa (®�): 

®� = ®x − � = 234304	� − 29288	� = 205.016	� 
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®�, kaloriatan adierazita: 

®� = 205016	�	.		 1	c4
4,184	� = 49.000	c4
 

 

9. ARIKETA 2016ko ekaina/I-B 

Carnoten zikloa edo ziklo itzulgarria betetzen duen bero-

makina batek 1,5xEDX J hartzen du 227 ºC-an dagoen 

foku bero batetik; makinak, berriz, -53 ºC-an dagoen foku 

hotz bati ematen dio beroa.  

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

1. Makinaren errendimendua. 

2. Egindako lana (J-etan). 

3. Foku hotzari ematen zaion beroa (kaloriatan). 

 

EBAZPENA 

1) Makinaren errendimendua. 

Lehenik, kelvinetan adierazi behar dira fokuen 

tenperaturak: 

�x = 227 + 273 = 	500	¹ 

�� = −53 + 273 = 220	¹ 

Ondoren, motorraren errendimendua kalkulatuko dugu. 

Kasu honetan makinaren errendimendu erreala eta ideala 

berdinak dira:  

��dd�� � = ��y�� � =	�x − ���x =	500 − 220500 = 280500= 0,56 

 

2) Egindako lana (J-etan). 

Errendimendu errealaren adierazpenean, � bakanduko dugu: 
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��dd�� � =	 �®x			 
� =	��dd�� �	. ®x = 0,56	. 1500000 = 840.000	� 

 

3) Foku hotzari ematen zaion beroa (kaloriatan). 

Termodinamikaren lehen printzipioa baliatuz gero: 

®� = ®x − � = 1500000 − 840000 = 660.000	� 

Kaloriatan adierazita: 

®� 	= 660000	�	.		 1	c4
4,184	� = 158.000	c4
 
 

2.3 ERREKUNTZA-MOTORRAK 

 

10. ARIKETA 2012ko ekaina/II-B 

 

Diesel motor batek 10 kg/h-ko kontsumoa du eta erregaiaren bero-ahalmena 

11.000 kcal/kg da. Motorraren errendimenduari dagokionez, % 25koa da.  

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

1. Motorraren potentzia (ZP-tan) 

2. Atmosferara orduko igortzen den beroa (kcal-tan) 

3. Motorraren tenperatura, foku hotza 30 ºC-an badago eta errendimendua 

ideala bada. 

EBAZPENA 

1. Motorraren potentzia, zaldi-potentziatan. 

Lehenik, motorrak kontsumitzen duen potentzia kalkulatuko dugu: 

&¬td 	= 10	 �.ℎ 	 . 11000	 �c4
�. 	.		 1	��0,24	�c4
 	.		 1	ℎ3600	� = 	 1100000,24	. 3600 = 	110000864= 127,3	�� 

Motorraren potentzia motorrak ematen duen potentzia da, hots, potentzia 

erabilgarria: 
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&�d = 	�	. &¬td = 0,25	. 127,3 = 31,8 kW = 31.800 W 

Aurreko hori, zaldi-potentziatan adierazita: 

	&�d = 31800	�	.		 1	�&735,5	� = 43,23	�& 

 

2. Atmosferara orduko igortzen den beroa (kcal-tan). 

Motorrak ordu batean kontsumitzen duen energia, kcal-tan: 

�¬td = 10	 �.ℎ 	.		11000	 �c4
�. 	= 110.000	 �c4
ℎ  

Motorraren errendimendua potentzien edo energien arteko erlazioa denez,  bada: 

�	 = 	 &�d&¬td =	 ��d�¬td 

Ordu batean emandako energia: 

��d = 	�	. �¬td = 0,25	. 110000 = 27.500	�c4
 
Eta ordu batean galdutakoa: 

 ��� = �¬td − ��d = 110000 − 27500 = 	82.500	�c4
 
 

3. Motorraren tenperatura, foku hotza 30 °C-an badago eta errendimendu idealarekin. 

Motorraren tenperatura motorraren foku beroaren (zilindroen barrualdea) 

tenperaturatzat hartuko dugu. 

Foku hotzaren (zilindroen kanpoaldea) tenperatura, kelvinetan adierazita: 

�� = 30 + 273 = 303	¹ 

Hauxe da motor idealaren errendimenduaren adierazpena: 

�	 = 	�x − ���x  

Eragiketa horretan balioak ordezkatuz gero: 

0,25	 = 	�x − 303�x  
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Eta �x bakanduz: 

0,25	. �x = �x − 303  

0,75	.		�x = 303 

�x 	= 	 3030,75 = 404	¹ = 131	º« 

 

11. ARIKETA 2009ko ekaina/III-A 

 

Autoen arloko aldizkari espezializatu batetik ondorengo datuak atera dira 

noranahiko automobil arin bati buruz: 

 

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

1. Zilindrada unitarioa eta osoa (cm³-tan). 
2. Errekuntza-ganbararen bolumena (cm³-tan). 
3. Gehieneko momentuan motorrak duen irteera-potentzia (ZP-tan). 
4. Motorrak gehieneko potentzian ematen duen biraketa-momentua (N·m-tan) 

 

EBAZPENA 

1. Zilindrada unitarioa eta osoa (cm³-tan). 

Zilindrada unitarioa zilindro baten bolumena da: 

ª̀ 	= 		 π	. (*
4 	.		{ = 	π	. 8,5*

4 	.		9,6	 = 545	c-³ 

Zilindrada osoa zilindrada unitarioa bider zilindro-kopurua da: 

ªf = �	.		ª̀ = 4	. 545 = 2.179	c-³ 

2. Errekuntza-ganbararen bolumena (cm³-tan). 

Konpresio-erlaziotik abiatuta: 
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|	 = 		 ª̀ + ª̀ `ª̀ `  

Eta balioak ordezkatuz eta Vcc bakandu ondoren: 

16,6	 = 		 545 + ªccªcc 	; 	16,6	. ªcc = 545 + ªcc; 
15,6	. ªcc = 545; 	ªcc = 	 54515,6 = 35	c-³ 

ª̀ ` = 35	c-³ 

 

3. Gehieneko momentuan motorrak duen irteera-potentzia (ZP-tan). 

Hona hemen motorrak ematen duen potentziaren adierazpena: &�d = 	@	.		� 

Motorraren gehieneko momentua 380 N·m da, eta hori 2000 bira/min-ko abiaduran 

gertatzen da. 

Birabarkiaren abiadura rad/s-tan adierazi behar da: 

� = 2000	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 209,4	 |4+�  

Beraz, hauxe da potentzia erabilgarria edo irteera-potentzia: 

&�d = 	380	(M · -)	. 209,4	 �|4+� � = 79.587	� 

&�d = 	79587	�	.		 1	�&735,5	� = 108	�& 

 

4. Motorrak gehieneko potentzian ematen duen biraketa-momentua (N·m-tan). 

Motorrak ematen duen gehieneko potentzia 156 ZP da, eta hori birabarkia 4.000 

bira/min-ko abiaduran biratzen denean gertatzen da. 

Potentzia wattetan, eta abiadura rad/s-tan ipiniko ditugu: 

&�d = 156	�&	 = 156	�&	. 735,5	 ��& = 114.738	� 

� = 4000	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 418,8	 |4+�  

Horrenbestez, hauxe da biraketa-momentua, 4.000 bira/min-ko abiaduran: 
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@ = &�d� = 114.738	�
418,8	 |4+� 	 = 274	M · - 

 

12. ARIKETA 2010eko ekaina/III-A 

 

Scooter motako motozikleta baten motorraren zehaztasun teknikoak ageri dira 

taulan, baina ez oso-osorik. Gainera, badakigu errekuntza-ganbararen 

bolumena 12,9 cm³ dela.  

 

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu  datu hauek, taula osatu ahal izateko: 

1. Zilindrada (cm³-tan). 

2. Konpresio-erlazioa (hainbeste batekotan). 

3. Momentu eragilea (N·m-tan) 8000 bira/min-an. 

4. Potentzia (ZP-tan) 6500 bira/min-an. 

EBAZPENA 

1. Zilindrada (cm³-tan). 

Zilindroaren bolumena: 

ªc		 = 		 Â	. (*
4 	.		{ = 	Â	.		5,7*

4 	.		4,86 = 	Â	.		32,494 = 102	c-³ 

Eta motorrak zilindro bakarra duenez:  

ªz	 = ªc = 102	c-³ 

2. Konpresio-erlazioa (hainbeste batekotan). 

Konpresio-erlazioaren adierazpena:  

|	 = 		 ª̀ + ª̀ `ª̀ `  

  



 Teknologia Ariketen Bilduma  

94 

Jon Arana Urtiaga 

Aurreko hori, balioak trukatu ondoren: 

| = 	102 + 12,912,9 = 	114,912,9 = 8,9 

Beraz, hauxe da pistoia B.I.P.-an dagoenean nahasteak hartzen duen bolumenaren eta 

G.I.P.-an dagoenean hartzen duenaren arteko erlazioa: 

| = 8,9 ∶ 1 

 

3. Momentu eragilea (N·m-tan) 8000 bira/min-an. 

Birabarkiaren abiadura rad/s-tan adierazi behar da: 

� = 8000	 7}|4-}� 	.		2Â	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 	16000	.		Â	60	 = 	5026560 = 837,7	 |4+� 	 
Eta 8000 bira/min-ko abiaduran motorrak ematen duen potentzia, wattetan adierazita: 	
&�d = 	10,6	�&	.		 735,5	�1	�& = 7.796,3	� 

 Horrenbestez, motorraren momentu eragilea: 

@ =	&�d� = 	 7796,3	�
837,7	 |4+� = 9,3	M · - 

4. Potentzia (ZP-tan) 6500 bira/min-an. 

 

Berriro ere, abiadura rad/s-tan ipini behar dugu: 

� = 6500	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 	13000	.		Â	60	 = 	4084160 = 680,7	 |4+� 	 
6500 bira/min-ko abiaduran, motorrak ematen duen momentua 9,8 N·m da.  

Eta ematen duen potentzia, berriz: 

&�d = 	@	.		� = 9,8	(M · -)	. 680,7	 �|4+� � = 6671	� 
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13. ARIKETA 2010eko uztaila/III-B 

 

4 aldiko DIESEL motor termiko batek 4 zilindro ditu. Pistoi bakoitzak, 100 mm-

ko diametroa du eta 80 mm-ko ibiltartea egiten du. Ibiltartean zehar, gasek 

batez beste 100 N/cm²-ko presio eraginkorra egiten dute pistoian, eta motorra 

2.000 bira/min-ko abiadura konstantean biratzen da. 

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

1. Zilindrada osoa. 

2. Potentzia eraginkorra. 

3. Momentu eragilea. 

 

EBAZPENA 

1. Zilindrada osoa. 

Zilindro baten bolumena: 

ª̀ 	= 	π	. (*
4 	.		{ = 	π	. 10*

4 	.		8 = 	314	. 84 = 628	c-³ 

Eta zilindrada osoa: 

ªf 	= �	. 	ª̀ = 	4	. 628 = 2.512	c-³ 

 

2. Garatzen den potentzia eraginkorra. 

Mugimendu linealean, potentzia indarra bider abiadura da. Hortaz, zilindro batean 

garatzen den potentzia kalkulatzeko, pistoiaren indarra eta abiadura biderkatuko 

ditugu; hala ere, zikloak irauten duen denboraren laurdenean baizik ez baita lana 

sortzen, emaitza lauz zatitu beharko dugu: 

&�d =	���ef���	. ª��ef���4  

Pistoiak egiten duen indarra eztandako gasen presioa bider pistoiaren azalera da: 

���ef��� = &|{�}A4	.		�?4
{|4 

Pistoiaren azalera: 

�?4
{|4	 = 		 π	. (*
4 = 	π	. 10*

4 = 	3144 = 78,5	c-³ 
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Eta pistoiaren indarra: 

���ef��� = &|{�}A4	.		�?4
{|4 = 100	 Mc-²	 . 78,5	c-² = 7.850	M 

Pistoiaren abiadura lineala birabarkiaren biraketa-abiaduran oinarrituta kalkulatuko 

dugu: 

ª��ef��� = 2000	 7}|4-}� 	.			 	2	}7}
z4|z{	1	7}|4 	.		 	0,08	-1	}7}
z4|z{ 	.		 	1	-}�60	� = 5,3	-�  

Beraz, zilindroaren potentzia: 

&v� =	���ef���	. ª��ef���4 = 	7850	. 5,34 = 10.466	� 

Lau zilindroko motorra denez,  haren potentzia zilindro bakoitzean garatzen dena 

halako lau da, beraz: 

& = 4	. &v� = 4	. 10466 = 41.866	� 

Eta ZP-tan adierazita: 

& = 41.866	� = 	41.866	�	. 1	�&735,5	� = 57	�& 

3. Momentu eragilea. 

Hasteko, birabarkiaren abiadura rad/s-tan adieraziko dugu: 

� = 2000	 7}|4-}� 	.		2Â	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 209,3	 |4+�  

Zilindroen eta birabarkiaren arteko transmisioan potentzia-galerarik ez dagoela 

onartuz gero, motorraren potentzia erabilgarria &{| = 41.866	� izango da. 

Eta, horrenbestez, momentu eragilea: 

@ =	&�d� = 	 41.866		�
209,3	 |4+� = 200,15	M · - 
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14. ARIKETA 2012ko ekaina/II-A 

 

Erantsitako grafikoak erakusten du 

makina termiko baten barnean gasek 

egiten duten gutxi gorabeherako ziklo 

termodinamikoa. 4-5 tartea elipse-

laurdena da.  

EGINKIZUNA. Eman ezazu, jouletan 

adierazita, makinak ziklo bakoitzeko 

egiten duen lan garbia. 

Abzisak dm³-tan ematen dira eta 

ordenatuak MPa-etan. 

Elipsearen azalera: π . a . b, non a eta b 

ardatzerdiak diren. 

EBAZPENA 

Makinak ziklo batean egiten duen lana zikloaren barne-azalera da; izan ere, abzisetan 

nahasketaren bolumenak, eta ordenatuetan presioak ditugu, eta zilindro barruko 

gasen energia haien presioa eta bolumenaren arteko biderketaren emaitza da. 

Grafikoan, presioa N/m² -tan eta bolumena m³-tan adieraziz gero, zikloaren azalera 

N.m-tan egongo litzateke, hots, jouletan.  Ordea, gure grafikoan presioa MPa-etan 

dago, eta bolumena dm³-tan, eta, azalera jouletan egon dadin, presioa eta bolumena 

bihurtu beharko ditugu. 

Lan-zikloaren barne-azalera kalkulatzeko, (0-1-6-3-0) laukizuzenaren azalerari, (0-1-2-

0) triangeluaren azalera eta (5-6-4-5) elipse laurdenaren azalerak kenduko dizkiogu. 

(0-1-6-3-0) laukizuzenaren azalera. 

01 segmentuaren luzera:  3	+-³ − 0,5	+-L = 2,5		+-L = 2,5	. 	10JL	-L 

03 segmentuaren luzera: 6	. 	10\	&4 − 1	. 10\	&4 = 5	. 	10\	&4 = 	5	. 	10\ 	 Æab 

 

Eta (0-1-6-3-0) laukizuzenaren azalera:  

2,5	. 	10JL	-³	.		5	. 10\ 	 M-* = 12,5	. 10L	� 

(0-1-2-0) triangeluaren azalera. 

01 segmentuaren luzera:  2,5	. 	10JL	-L 
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02 segmentuaren luzera: 2	. 10\	&4 − 1	. 10\	&4 = 1	. 10\	&4 = 	10\ 	 Æab 

 Eta (0-1-2-0) triangeluaren azalera:   

2,5	. 10JL	-³	.		10\ 	 M-*2 = 1,25	. 10L	�	 
(5-6-4-5) elipse-laurdenaren azalera. 

46 segmentuaren luzera: 3	+-³ − 1	+-³	 = 2	+-L = 2	. 10JL	-L 

56 segmentuaren luzera: 6	. 10\	&4 − 2	. 10\	&4 = 4	. 10\	&4 = 	4	. 10\ 	 Æab 

Eta (5-6-4-5) elipse-laurdenaren azalera:  

π	. 4	. 74 = 	π	. 2	. 10JL	-L	.		4	. 	10\ 	 M-*4 = π	. 8	. 10L	4 = 		6,28	. 10L	� 

Lan-zikloaren azalera eta ziklo bakoitzeko lana: 

Ziklo	bakoitzeko	lana = 12,5	. 10L 	− 1,25	. 10L − 6,28	. 10L 	= 4,97	. 10L	� 

 

15. ARIKETA 2013ko uztaila/II-A 

 

Furgoneta bateko motorraren datuak batzen ditu taula honek: 

Zilindro kopurua 4 

Diametroa / Ibiltartea 65 / 68 (mm) 

Konpresio-erlazioa 8,5 : 1 

Gehieneko potentzia  28,5 kW  5.400 bira/min-an 

Gehieneko momentua 66 N·m  3.000 bira/min-an 
 

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

1. Motorraren zilindrada (cm³-tan). 

2. Errekuntza-ganbararen bolumena (cm³-tan). 

3. Momentu eragilea gehieneko potentzian (N·m-tan). 

4. Motorraren potentzia gehieneko momentuan (kW-etan) 

EBAZPENA: 

1. Motorraren zilindrada (cm³-tan). 

Zilindro baten bolumena: 

ª̀ = 	π	. (*
4 	.		{ = 	π	.		6,5*

4 	.		6,8 = 225,5	c-³ 
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Eta motorraren zilindrada: 

ªf 	= 	�	. ª̀ 	= 	4	. 225,5 = 902,1	c-³ 

 

2. Errekuntza-ganbararen bolumena (cm³-tan). 

Konpresio-erlazioaren adierazpenean balioak ordezkatzea eta errekuntza-ganbararen 

bolumena (ª̀ `) bakantzea da ondorengo urratsa. Hona hemen: 

|	 = 		 ª̀ + ª̀ `ª̀ `  

8,5 = 	225,5 + ª̀ `ª̀ ` 	 ; 	8,5	. ª̀ ` = 225,5 + ª̀ `; 7,5	. ª̀ ` = 225,5; ªcc = 	225,57,5 ; 
ª̀ ` = 30	c-³ 

 

3. Momentu eragilea gehieneko potentzian (N·m-tan). 

Motorrak 5.400 bira/min-ko abiaduran ematen du bere gehieneko potentzia  (28,5 

kW).  Abiadura hori rad/s-tan adierazi behar dugu. Honela: 

� = 5400	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 565	 |4+�  

Horrenbestez, motorraren momentu eragilea gehieneko potentzian:	
@ = 	&{|� = 	28500	�

565	 |4+� = 50,44	M · - 

 

4. Motorraren potentzia gehieneko momentuan (kW-etan). 

Motorrak 3.000 bira/min-ko abiaduran ematen du bere gehieneko momentua (66 

N·m).  Abiadura hori rad/s-tan adierazita: 

� = 3000	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 314	 |4+�  

Eta motorraren potentzia gehieneko momentuan: 

& = 	@	.		� = 66	(M · -)	. 314	 �|4+� � = 20.724	� = 28,18	�& 
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16. ARIKETA 2013ko uztaila/II-B 

 

Errekuntza-motor batek orduko 10 litro gasolina kontsumitzen du. Gasolinaren 

dentsitatea 0,68 g/cm³ da, eta 9.900 kcal/kg bero-ahalmena du. 

Makinaren amaierako errendimendua % 30 da. 

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

a) Atmosferara igortzen den beroa. 

b) Motorrak ematen duen potentzia (kW-etan). 

c) Momentu eragilea (N·m-tan) 3.500 bira/min-ko abiaduran. 

 

EBAZPENA: 

a) Atmosferara igortzen den beroa. 

Lehenik, motorrak erregaitik xurgatzen duen energia kalkulatuko dugu (ordu 

bakoitzeko): 

�¬td 	= 10	 
ℎ 	.		0,68	 .c-³		.		1000	c-³	1	+-³ 	.		 1	�.1000. 	.		9900	 �c4
�. = 	67.320	 �c4
ℎ  

Ondoren, motorrak ematen duen energia erabilgarria, hau ere, orduko: 

��d = �	. �¬td 	= 	67320	.		0,3 = 20.196	 �c4
ℎ 	
Azkenik, motorrak, ordu bakoitzeko galtzen duen energia: 

��� = �¬td − ��d = 67320 − 20196 = 47.124	�c4
/ℎ 

 

b) Motorrak ematen duen potentzia (kW-etan). 

Potentzia erabilgarria denbora unitateko energia erabilgarria da:  

&�d =	��dz = 20196	 �c4
	1	ℎ 	.		 1	ℎ3600	� 	.		4,18	��1	�c4
 = 23,449	 ��� = 23,449	��	 
 

c) Momentu eragilea (N·m-tan) 3.500 bira/min-ko abiaduran. 

Ezer baino lehen, biraketa-abiadura rad/s-tan adierazi behar da: 

� = 3500	 7}|4-}� 	.		2Â	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 366,3	 |4+�  
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Eta momentu eragilea potentzia eragilea eta biraketa-abiaduraren arteko zatidura 

denez: 

@ =	&�d� = 	 23449	�
366,3	 |4+� = 64	M · - 

 

17. ARIKETA 2014ko ekaina/II-A 

 

Irudiak lau aldiko motor termiko baten ziklo 

eragilea erakusten du.  

EGINKIZUNA. Taulako datuak kontuan izanda, 

kalkula itzazu: 

1. Motorraren tipologia. 

2. Zikloaren prozesu termodinamikoak 

pistoiaren higiduraren arabera. 

3. Zilindrada eta konpresio-erlazioa. 

4. Pistoiaren ibiltartea. 

 

EBAZPENA: 

1. Motorraren tipologia. 

Presio/bolumen grafikoan antzematen da ezen, alde batetik, lau aldiko motor bat dela, 

zikloaren lau aldiak argi bereizten direlako, eta bestaldetik, Otto-zikloa gauzatzen duen 

eztanda-motor bat dela. Azken hau agerian geratzen da zikloaren 2-3 tartean; izan ere, 

tarte horretan bat-batean igotzen da zilindroko barne-presioa, eztanda bat gertatu 

dela erakutsiz. Hortaz, motorra lau aldiko eztanda-motorra da, Otto motorra, alegia.  

 

2. Zikloaren prozesu termodinamikoak pistoiaren higiduraren arabera. 

0-1: nahasketaren sarrera isobarikoa, hots, presio konstantean gertatzen dena. 

1-2: konpresio adiabatikoa, hots, kanpoko eguratsetik isolatuta gertatzen dena. Aldi 

horretan, zilindro bakarreko motorretan pistoia birabarkiaren inertziaz mugitzen da, 

eta zilindro anitzeko motorretan, berriz,  beste zilindroen pistoiek bultzatuta. Zer gerta 

ere, aldi honetan sistemak lana (W1) kontsumitzen du.  
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2-3: eztanda isokora, hots, gasen bolumena aldatu gabe gertatzen dena. Une horretan, 

sistemak nahasketaren eztandan askatutako bero-energia (Q1) jasotzen du. 

3-4: hedapen adiabatikoa. Aldi horretan, sistemak lan mekanikoa (W2) sortzen du eta 

birabarkiari igortzen dio. 

4-1: irteerako balbularen irekiera isokora. Aldi horretan, zilindro barruko presioa 

kanpokoarekin berdintzen da. Gainera, sistemak eztanda-unean jasotako energiaren 

zati bat (Q2) foku hotzari igortzen dio, ihes-hoditik egotzitako gas beroen bitartez.  

1-0: gasen egozketa isobarikoa. Laugarren aldi horretan, pistoiak aurreko eztandan 

sortutako gasak kanporatzen ditu, eta hurrengo lan-zikloa hasten da. 

 

3. Zilindrada eta konpresio-erlazioa. 

Zilindroaren bolumena ziklo batean nahasketak hartzen duen bolumen handienaren 

(pistoia B.I.P.-an dagoela) eta nahasketak hartzen duen bolumen txikienaren (pistoia 

G.I.P.-an dagoela) arteko aldea da: 

ª̀ = ª���y���� − ªf¬������ = ª1	 − ª2 = 1,2 − 0,1 = 1,1	
 = 1.100	c-³ 

Motorraren konpresio-erlazioa ziklo batean nahasketak hartzen duen bolumen 

handienaren eta  txikienaren arteko erlazioa da: 

| = 	ª���y����ªf¬������ =	1,20,1 = 12 

 

4. Pistoiaren ibiltartea. 

Zilindroaren bolumenaren balioa eta adierazpena berdinduko ditugu:   

1100	 = 		 π	. (*
4 	.		{ 

Bertan kalibrearen balioa ordezkatu: 

1100	 = 		 π	. 10*
4 	.		{ 

Eta ibiltartearen luzera bakanduko dugu:  

{ = 	4400314 = 14	c- = 140	-- 
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18. ARIKETA 2014ko uztaila/III-A 

 

Automobil batek 10 litro gasolina kontsumitzen ditu 100 km-ko, 110 km/h-ko 

batez besteko abiaduran. Aurreko trakzioa du eta gurpilek 0,6 m-ko diametroa 

dute. Motorraren errendimendu termikoa % 40 da, eta transmisioarena % 90. 

Erregaiaren bero-ahalmena 9.900 kcal/kg da eta dentsitatea 0,8 kg/l.  

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

1. Errekuntzak ematen duen potentzia (kcal/h-tan). 

2. Potentzia erabilgarria (ardatz eragileari ematen zaiona) kW-etan. 

3. Gurpilen biraketa-abiadura (bira/min-tan). 

4. Momentua ardatz eragilean (N·m-tan). 

 

EBAZPENA: 

1. Errekuntzak ematen duen potentzia (kcal/h-tan). 

Hauxe da gasolinaren errekuntzak ematen duen potentzia: 

&�dd�� =	 10	
100	�-	. 110	 �-ℎ 	. 9900	 �c4
�. 	.		0,8	 	�.
 = 	87.120	 �c4
ℎ  

 

2. Potentzia erabilgarria (ardatz eragileari ematen zaiona) kW-etan. 

Lehenik, errekuntzaren potentzia kW-etan adieraziko dugu: 

&�dd�� = 87.120	 �c4
ℎ 	.		4,18	��1	�c4
 	.		 1	ℎ3600	� = 	364161	��	3600	� = 	101, 156 ���= 	101, 156	�� 

Potentzia erabilgarria errekuntzaren potentzia baino txikiagoa da beti; izan ere, 

energia-galerak gertatzen dira zilindrotik birabarkirako bidean: termikoak eta 

mekanikoak. Hortaz, motorraren potentzia erabilgarria kalkulatzeko, errekuntzako 

potentzia errendimendu termikoaz eta errendimendu mekanikoaz biderkatu behar da:  

&�d = �f�d�����	.		�fd��ea�e���	.		&�dd�� = 0,4	. 0,9	. 101, 156 = 	36,416	�� 

 

3. Gurpilen biraketa-abiadura (bira/min-tan). 

Automobil batean bi abiadura bereizi behar dira: automobilaren abiadura lineala (110 

km/h, kasu honetan) eta abiadura horri dagokion gurpilen biraketa-abiadura. 
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Lehenik, m/s-tan adieraziko dugu automobilaren abiadura lineala: 

� = 110	 �-ℎ 	.		1000	 	-�-	.		 	1	ℎ3600	� = 30,55	-�  

Hauxe da automobilaren abiadura linealaren (v),  gurpilen biraketa-abiaduraren (w) eta 

gurpilen erradioaren neurriaren (r) artean dagoen erlazioa: 

�	 �-� � = � �|4+� � .		|	 � -|4+� 

Hortaz, gurpilen biraketa-abiadura, rad/s-tan: 

� �|4+� � = 	 �	 �-� �
|	 � -|4+� = 	 30,55	 �-� �

0,3	|	 � -|4+� = 101,85	 |4+�  

Azkenik, gurpilen biraketa-abiadura, bira/min-tan: 

� = 101,85		 |4+� 	.		 1	7}|4	2π	|4+	.		 	60	�1	-}� = 972,75	 7}|4-}�  

 

4. Momentua ardatz eragilean (N·m-tan). 

Ardatzeko momentuaren balioa motorraren potentzia eragilearen eta ardatzaren 

biraketa-abiaduraren arteko zatiduraren emaitza da. 

@	 = 	&�d� = 	 36416	�
101,85	 |4+� = 357,51	M · - 

 

19. ARIKETA 2015eko ekaina/III-A 

 

Lau aldiko motor baten birabarkiak w = 3.000 bira/min-ko 

abiadura angeluarra du. Enboloak 60 mm-ko diametroa du, eta 

80 mm-ko ibiltartea egiten du, eta PQ biela 100 mm luze da.  

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu hauek: 

1. Zilindrada (cm³-tan). 

2. Enboloaren batez besteko abiadura (m/s-tan).  

3. Errekuntzaren gasek enboloa bultzatzen badute goiko 

itopuntutik (G.I.P.) beheko itopuntura (B.I.P.) Ë, �	. EDF N-eko 

indar konstantearekin, eman ezazu ziklo bakoitzeko egiten den 

lana (J-etan) eta potentzia (W-etan). 

4. Goiko itopuntutik abiatuta, zehaztu enboloaren 

desplazamendua (mm-tan) birabarkia 90º biratzen denean. 
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EBAZPENA: 

1. Zilindrada (cm³-tan). 

Hauxe da zilindro baten bolumena: 

ª̀ 	= 		 π	. (*
4 	.		{ = 	π	. 	6*

4 	.		8 = 226,2	c-³ 

Eta zilindro bakarreko motorra denez gero, hona hemen motorraren zilindrada: 

ªf 	= 	 ª̀ 	= 	226,2	c-³ 

 

2. Enboloaren batez besteko abiadura (m/s-tan).  

Birabarkiaren biraketa-abiadura oinarri hartuta kalkulatu daiteke enboloaren abiadura 

lineala: 

� = 3000	 7}|4-}� 	.			2	}7}
z4|z{1	7}|4 	.			 0,08	-1	}7}
z4|z{	.		 	1	-}�60	� = 8	-�  

 

3. Eman ezazu ziklo bakoitzeko egiten den lana (J-etan) eta potentzia (W-etan). 

Lau denborako motorretan lana hirugarren denboran bakarrik egiten da. 

Hedapeneko denboran enboloak garatzen duen energia mekanikoa, edo lana, 

enboloaren indarra enboloaren ibiltartearekin biderkatuta lortzen da: � = �	.		{ = 9,8	. 10L	M	.		80	. 10JL	- = 784	� 

Bestalde, ibiltarte bat ibiltzeko enboloak ematen duen denbora: 

z = 	 {� = 	80	. 10JL	-
8	-� = 	10J*	� 

Potentzia denbora unitate bakoitzeko energia da. Hortaz, hauxe da hedapeneko aldian 

enboloak garatzen duen potentzia: 

&	 = 	�z = 	 784	�10J*	� 	= 78.400	� 

Eta beste hau, berriz, enboloaren potentzia lau denborako zikloan: 

&v�� �� 	= 	 78400	�4 	= 19.600	� 
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G.I.P.

B.I.P.

e = 80

100

40

G.I.P.

B.I.P.

e = 80

100

40

68
°

X

4. Goiko itopuntutik abiatuta, zehaztu enboloaren desplazamendua (mm-tan) 

birabarkia 90° biratzen denean. 

 

 

 

 

 

 

Irudian ikus daiteke birabarkia 90° biratzen denean enboloaren desplazamendua 140-X 

dela. Hortaz, hasteko,  X-ren luzera kalkulatu behar da: 

cos ∝= 	 40100 = 0,4 

∝	= 	 cosJU 0,4 = 66,42° 
tan 66,42° =	 µ40 

µ = 40	. tan 66,42° = 40	.		2,29 = 91,65	mm 

Eta goiko itopuntutik abiatuta, birabarkia 90° biratzen denean, enboloaren 

desplazamendua: 140 − 91,65 = 48,3	mm	da. 

 

20. ARIKETA 2015eko uztaila/I-B 

 

Gasek makina termiko baten barruan 

egiten duten gutxi gorabeherako ziklo 

termodinamikoa irudikatu da grafiko 

honetan. 

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

1. Zilindrada (cm³-tan). 

2. Makinak ziklo bakoitzeko egiten 

duen lan garbia (jouletan). 

 

Abzisak dm³-tan ematen dira eta 

ordenatuak MPa-etan. 
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EBAZPENA 

1. Zilindrada (cm³-tan). 

Zilindroaren bolumena gasek hartzen duten gehieneko bolumenaren eta 

gutxienekoaren arteko aldea da: 

ª̀ = 3 − 0,5 = 2,5	+-L = 2,5	. 10L		c-L = 2.500	c-L 

 

2. Makinak ziklo bakoitzeko egiten duen lan garbia (jouletan). 

Zikloak garatzen duen lana zikloaren barne-azalera da; izan ere, abzisetan, 

nahasketaren bolumenak, eta ordenatuetan, presioak ditugu, eta barruko gasen 

energia haien presioaren eta bolumenaren arteko biderketaren emaitza da. Grafikoan, 

presioa N/m² -tan eta bolumena m³-tan adieraziz gero, zikloaren azalera N.m-tan 

egongo litzateke, hots, jouletan.   

Lan-zikloaren barne-azalera kalkulatzeko, (0-

3-4-a) laukizuzenaren azalera eta (a-4-d-b), 

(b-d-e-c) eta (c-e-5-1) trapezioen azalerak 

batu, eta emaitzari (0-2-1) triangeluaren 

azalera kenduko diogu.  

Presioak pascaletan eta bolumenak m³-tan 

adieraziz gero, jouletan lortuko dugu energia: 

� = &	 � M-*� .		ª	(-L) = 	�	(M.-) = 	�	(�) 

 

(0-3-4-a) laukizuzenaren azalera : 

0a	. 03 = (1	. 10JL 	− 0,5	. 10JL)	(-L)	.		(6	. 10\ − 10\)	(&4) = 0,5	. 10JL.		5	. 10\ 

= 2,5	. 10L	� 

(a-4-d-b) trapezioaren azalera: 

12	 .		ab	. ~a4 + bd� = 

=	12	 . (1,25	. 10JL − 10JL)	(-L)	. Í(6	. 10\ − 10\) + (4	. 10\ −	10\)Î	(&4) = 

	= 	 12	 . 0,25	. 10JL(5	. 10\ + 3	. 10\) = 		 12	. 0,25	. 10JL	. 	8	. 10\ = 	10L	� 
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(b-d-e-c) trapezioaren azalera: 	1,69	. 10L	� 

(c-e-5-1) trapezioaren azalera: 	1,25	. 10L	� 

(0-2-1) triangeluaren azalera: 

	12	. 01	. 02 = 		 12	(3	. 10JL − 0,5	. 10JL)	(-L)	. (2	. 10\ − 1	. 10\)	(&4) = 

=	12 	2,5	. 10JL	.		1	. 10\ = 1,25	. 10L� 

Horrenbestez, makinak egindako lana, ziklo bakoitzeko: 

r4�4 = 2,5	. 10L 	+ 	10L 	+ 	1,69	. 10L 	+ 	 	1,25	. 10L 	− 		1,25	. 10L = 5,19	. 10L	� 

 

21. ARIKETA 2016ko uztaila/III-A 

 

Lau aldiko Otto motor batek 60 kW-eko potentzia erabilgarria ematen du 4.000 

bira/min-an biratzean. 

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu:  

1. Ematen duen momentua (N·m-tan). 

2. Ordu batean egiten duen lana (J-tan). 

3. Ziklo bakoitzeko egiten duen lana (P-V diagramako ziklo barruko azalera) 

3.600 J bada, kalkulatu motorraren errendimendu mekanikoa. 

 

EBAZPENA: 

1. Ematen duen momentua (N·m-tan). 

Lehenik, biraketa abiadura rad/s-tan adieraziko dugu: 

� = 4000	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 418,6	 |4+�  

Eta momentu eragilea potentzia eta abiaduraren arteko zatidura da: 

@ =	&�d� = 	 60000	�
418,6	 |4+� = 143,3	M · - 

 

2. Ordu batean egiten duen lana (J-tan). 

Energia, edo lana, potentzia bider denbora da. Hau da: 

��d = &�d	.		z = 60000	�	. 3600	� = 216	. 10\	� 
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3. Ziklo bakoitzeko egiten duen lana (P-V diagramako ziklo barruko azalera) 3.600 J 

bada, kalkulatu motorraren errendimendu mekanikoa. 

Lehenik, birabarkiaren abiaduraren balioa oinarri hartuta, ordu bakoitzeko zenbat lan-

ziklo burutzen diren kalkulatuko dugu: 

� = 4000	 7}|4-}� 	.			1	?}�
A2	7}|4 	.		 	1	-}�60	� .		3600	�1	ℎ 	= 119.880	 ?}�
Aℎ  

Horrenbestez, hauxe da, diagramaren arabera, zilindroan, ordu batean,  sortzen den 

energia: 

�	 = 3600	 �?}�
A 		.		119.880		 ?}�
A	ℎ = 431,5	. 10\ 	 �ℎ 

Eta motorraren errendimendu mekanikoa energia erabilgarriaren eta zikloaren 

diagramako energiaren arteko erlazioa denez gero: 

�a�� =	 ��d�y��� =	 216	. 10\	�	431,5	. 10\	� = 0,5 
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3.	ATALA		

Makina	elektrikoak	
 

3.1 ATARIKOAK 

ELEKTROMAGNETISMOAREN HASTAPENAK 

EREMU MAGNETIKOA 

Bere tokian finko dagoen iman baten inguruan beste gorputz imandu batzuk jartzen 

badira, hala nola, beste iman batzuk edo iparrorratza, hauxe nabarituko da, iman 

horiek mugitu egiten direla, hots, indarrak nabaritzen dituztela. Imanaren inguruan 

imandua  ez dagoen gorputz bat jarriz gero, berriz, ez da indarrik antzemango. 

Beraz, eta arestian esandakoaren harira, esan daiteke ezen gorputz imandu batek, 

bere inguruan, indar-eremu bat sortzen duela, non gorputz imanduek indarrak jasaten 

dituzten. Eremu magnetikoa deritzo eremu mota horri. 

Bestalde, gauza jakina da izaera bereko polo magnetikoen artean aldarapen-indarrak 

agertzen direla, eta kontrako izaerakoen artean, aldiz, erakarpen-indarrak. 

INDUKZIO-LERROAK 

Eremu magnetikoaren eraginaren berri grafikoa ematen dute. 

Balizko ipar-polo puntual bat eremu magnetikoko hainbat puntutan jarriko bagenu, 

haren ibilbideak izango lirateke eremuko indukzio-lerroak.  

Hortaz, eta irudian ikusten den bezala, indukzio-lerroak imanaren ipar-polotik irten, 

eta hego-polora biltzen dira. 

 

 

 

 

Egiaz, ipar-polo puntualik ez dagoenez, burdina-hautsa erabil daiteke eremu 

magnetiko baten indukzio-lerroak ikusteko. Burdina-hautsa paper baten gainean utzi, 

eta azpian iman bat jartzen da:  burdina-pusketak mugitu egingo dira imanaren 

  

H I
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 indukzio-lerroak osatu arte. Horrek ez digu indukzio-lerroen noranzkoaren berri 

ematen, baina, hitzarmenez, ipar polotik irten eta hego polora biltzen direla onartzen 

da. 

OERSTED-en SAIAKUNTZA 

Imanak sortutako eremuaz jardun dugu aurreko atalean. Beste eremu magnetiko 

batzuez jardutea dagokigu orain. Ikus dezagun, bada, zein izan zen Oersted-en 

saiakuntza: 

Oersted-ek iparrorratza ezarri zuen hari eroale baten inguruan. 

Hari eroaletik korronterik ez zegoenean, iparrorratzak iparra adierazten zuen, ohikoa 

den bezala, hots, iparrorratza Lurraren eremu magnetikoak orientatzen zuen (hego-

polo magnetikoa ipar-polo geografikoan dago). 

Hari eroaletik korronte elektriko bat igarotzen zenean, ordea, iparrorratza desbideratu 

egiten zen, mugitu egiten zen, eta beste orientazio bat hartzen zuen. 

Iparrorratza gorputz imandu bat denez, non soilik eremu magnetikoek eragin 

dezaketen, Oersted-ek hauxe ondorioztatu zuen: korronte elektrikoak eremu 

magnetikoa eragiten duela. 

 

 

 

  

 

 

INDUKZIO MAGNETIKOA 

Esan bezala, korronte elektrikoak eremu magnetiko bat sortzen du; beraz, korronte 

elektrikodun hari eroale bat eremu magnetiko baten barruan sartuz gero, oso 

litekeena da bertan indarrak agertzea. Eta, izan ere, halaxe gertatzen da. 

Ikus dezagun nolakoak diren indarrok. Hiru kasu aztertuko ditugu: 

Haria eremuko indukzio-lerroekin perpendikular dago 

Demagun hari eroale zuzen bat sartzen dugula eremu magnetiko batean, eta haria eta 

eremuaren indukzio-lerroak perpendikular daudela. 
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Gauzak horrela, hauxe ikusten da: 

Hari eroaletik korronterik ez badago, haria ez da mugitzen, beraz, uste izatekoa da han 

ez dela indarrik sortu. 

Hari eroalean korronterik badago, haria mugitu egiten da: bertan indarrak agertu 

direla ondorioztatzen dugu, indar elektromagnetikoak. 

Magnitude bektoriala denez, indarraren norabidea, noranzkoa eta magnitudea adierazi 

behar dira haren berri zehatza emateko: 

- Norabidea. Indukzio-lerroek eta hariak osatzen duten planoarekin perpendikularra 

da. 

- Noranzkoa. Ezker eskuaren arauak adieraziko digu: ezkerreko eskuaren hatz lodia, 

erakuslea eta erdikoa triedro angeluzuzena osatuz jartzen dira. Erakusleak eremuaren 

noranzkoa eta erdikoak korrontearena erakusten badute, orduan hatz lodiak 

indarrarena adieraziko du. 

 

 

 

 

 

 

 

Magnitudea edo modulua.  �	 = 	#. Ï. r 

Indarraren modulua newtonetan neurtzen da, eta zuzenki proportzionala da: 
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• Indukzio magnetikoaren moduluarekiko (B). Hau ere magnitude bektoriala da, 

eta indukzio magnetikoa edo fluxu-dentsitatea deituko diogu. Indukzioaren 

balioa tokian tokikoa da, eremuko puntu bakoitzean bat. Nolabait esateko, 

eremuaren eraginaren berri ematen digu, eta bere norabidea eta noranzkoa 

eremuko indukzio-lerroen berberak  dira. Teslatan neurtzen da (T). 

• Haritik igarotzen den korrontearen intentsitatearekiko (Ï), amperetan. 

• Hariaren luzerarekiko (L), metrotan. 

 

Haria eremuko indukzio-lerroekin paralelo dago 

Perpendikular jarri beharrean, hari eroalea paralelo jar daiteke eremuko indukzio-

lerroekin. Horrelakoetan, ez da mugimendurik nabaritzen eta, beraz, indarrik ez 

dagoela ondorioztatu behar da.  

 

 

 

 

Hariak eta  indukzio-lerroek osatzen duten angelua 0° eta 90° bitartekoa da. 

Hari eroaleak indukzio-lerroekin osatzen duen angelua 0° eta 90° bitartekoa bada, 

indukzio magnetikoaren bektoreak (B) hariarekiko perpendikular eta paralelo diren 

haren bi osagaietan deskonposatu behar da. 

 

 

 

 

 

Badakigu hariarekiko osagai paraleloak, #�-k,  ez duela indarrik sortzen, eta hariarekiko 

osagai perpendikularrak #�-k, ordea, bai. Hauxe izango da azken horrek sortutako 

indarraren modulua: 

�	 = 	#�. Ï. r	 = 	 (#. sin	3)	. Ï. r	 = 	#. Ï. r. sin	3	
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Hortaz, eremu magnetiko baten barruan dagoen hariak jasaten duen indarra 

kalkulatzeko formula orokorra � = 	#. Ï. r. sin	3 da, non α hariak eta indukzio-

bektoreak osatzen duten angelua baita. Horixe dio Laplace-ren bigarren legeak.  

 

FLUXU MAGNETIKOA 

Eremu magnetiko batean azalera bat badago, azalera hori zeharkatzen duen fluxu 

magnetikoa indukzio-bektorearen eta azalera-bektorearen arteko biderketa eskalarra 

da:  Ф	 = 	�	 · 	�	 = 	#. �. cA�	3 

Hortaz, fluxua magnitude eskalarra da, eta bektoreen moduluak eta haien arteko 

angeluaren kosinua biderkatuta lortzen da.  

Nazioarteko unitate-sisteman fluxu magnetikoaren unitatea Weberra (Wb) da. 

 

 

 

 

Definizio intuitiboago bat ematearren, esan liteke fluxu magnetikoa dela eremu 

magnetikoan dagoen azalera zeharkatzen duten indukzio lerroen kopurua. 

Gogoratu behar da azalera baten azalera-bektorea azalarekiko elkarzuta dela, eta bere 

moduluak azaleraren balio bera daukala, m²-tan. 

 

KORRONTE ELEKTRIKOAREN SORKUNTZA 

Ikus dezagun nola sortu daitekeen korronte elektriko bat, magnetismotik abiatuta: 

Zirkuitu bat osatuko dugu iman baten ondoan haril baten bi muturrak hari eroale 

baten bitartez itxiz, pilarik nahiz beste sorgailurik erabili gabe; gainera, zirkuituan 

neurgailuak tartekatuko ditugu tentsio edota korronte elektrikoaren balizko agerpena 

antzeman eta neurtzeko. 
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Imana mugitzean, hauxe gertatuko da: 

a) Imana hurbildu bitartean, tentsioa eta korrontea agertzen dira zirkuituan. 

b) Imana urrundu bitartean, berriz ere korrontea eta tentsioa agertzen dira 

zirkuituan; aldea hauxe da: oraingo honetakoek aurrekoen aurkako noranzkoa 

eta polaritatea dituzte, hurrenez hurren. 

c) Zenbat eta handiagoa izan hurbiltze- edo urruntze-prozesuaren abiadura, 

orduan eta tentsio eta korronte handiagoak agertzen dira. 

d) Imana hariletik oso hurbil izanagatik, geldirik badago, ez da korronterik, ez 

tentsiorik  nabari. 

Imana mugitu beharrean harila mugitzen bada, emaitzak berdin-berdinak izaten dira. 

Hortaz, energia  elektrikoa sortzeko, imanaren eta harilaren arteko mugimendua 

erlatiboa izan behar da. Horrela, harila zeharkatzen duen fluxu magnetikoa aldakorra 

izango da, eta horri esker, harilean tentsio elektrikoa (indar elektroeragilea) sortu edo 

induzitu egingo da. 

 

FARADAY-ren LEGEA 

Faraday-ren legeak harilean induzitutako indar elektroeragilea kalkulatzeko bidea 

ematen digu: 

{ = M	.		 +Ф+z  

Harilean induzitutako indar elektroeragilea (e) zuzenki proportzionala da: 

a) Harilak duen espira (hari-buelta) kopuruarekiko (N): zenbat eta espira gehiago 

izan, orduan eta tentsio handiagoa agertzen da. 
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b) Harila zeharkatzen duen fluxuaren aldaketarekiko (
yФyf ): harila zeharkatzen duen 

fluxuaren kantitatea denborarekiko aldakorra denez, denborarekiko fluxuaren 

deribatua dugu formulan. Izan ere, gure saiakuntzan ikusten da ezen, zenbat 

eta azkarrago hurbildu edo urrundu imana, orduan eta korronte handiagoa 

sortzen da; imana geldi utziz gero, berriz, hariletik oso hurbil badago ere, 

korronterik ez da agertzen. 

Aurrekoaz gainera, aipatutako saiakuntzan beste efektu bat ere nabari daiteke: 

induzitutako korrontearen noranzkoa (eta tentsioaren polaritatea) ez da beti bera 

izaten. Imana hurbilduz gero, noranzko bat dauka, eta urrunduz gero, kontrakoa. Lenz-

en legeak azaltzen du hori guztia. 

 

LENZ-en LEGEA 

Lenz-en legeak dio induzitutako korronte elektriko baten noranzkoa hura sortzen duen 

kausari aurka egiteko modukoa dela. Gauza bera esan daiteke induzitutako tentsio 

elektrikoaren polaritateari buruz, korronte eta tentsio elektrikoak txanpon beraren 

aurkia eta ifrentzua dira-eta. 

Irudiaren bidez azalduko dugu hori guztia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehenengo kasuan, solenoideari (burdinazko nukleo baten inguruan bildutako haril 

bat) imanaren ipar-poloa hurbilduko diogu: mugimenduak irauten duen bitartean, 

solenoidean korronte elektriko bat sortuko da, Faraday-ren formularen bitartez 

kuantifika daitekeena. 

Lenz-en legearen arabera, induzitutako korrontearen noranzkoa korrontea sortu duen 

kausari aurka egiteko modukoa izango da. Kasu horretan, kausa imanaren ipar-

poloaren hurbiltze-prozesua izan da eta, horregatik, solenoidean induzituko den 
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 korrontearen noranzkoa izango da imanaren ipar-poloaren aurrean, solenoidean, 

beste ipar-polo bat sortzeko behar dena. Izan ere, imanaren ipar-poloaren hurbiltze-

prozesua eragotziko da horrela. 

Bigarren kasuan, imanaren ipar-poloa urruntzen ari zaio solenoideari. Bada, kasu 

honetan, harilean sortuko den korrontearen noranzkoa harilaren muturrean hego-polo 

bat sortzeko behar dena izango da. Izan ere, imanaren urruntze-prozesua eragotziko 

da horrela. 

Lenz-en legeak azaltzen duen efektu horren berri emateko, zeinu negatiboa ipini ohi da 

Faraday-ren  formulan: 

{ = −	M	.		 +Ф+z  

 

KORRONTE ZUZENEKO MOTORRA 

 

FUNTZIONAMENDUAREN HASTAPENA 

Demagun bere ardatzaren inguruan biratu daitekeen espira angeluzuzen bat dugula. 

Espira eremu magnetiko baten barruan dago, eta espiratik korronte elektrikoa 

igarotzen ari da. Laplace-ren legeari esker, badakigu espiran indarrak agertuko direla, 

eta,  ezker eskuaren araua erabilita, jakingo dugu nolakoak izango diren. 

  

 

 

 

 

 

 

Korronte elektrikoa espiratik igarotzen denean, indar hauek sortuko dira bertan : 

- AB zatian, indar bat (F) gorantz. 

- CD zatian, indar bat (F) beherantz, aurrekoaren magnitude berekoa. 

- AD zatian, indarrik ez, harilaren zati hau eremuaren indukzio-lerroekin 

paralelo dagoelako. 
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- BC zatian, indarrik ez, harilaren zati hau ere eremuaren indukzio-lerroekin 

paralelo dagoelako. 

Egoera horretan, espirari indar-pare batek eragingo dio, biraketa-momentua sortu, eta 

espira biraka hasiko da, eskuinerantz. 

Espira irudiko posizioan egon ordez, beste posizio batean egongo balitz, AD eta BC 

zatiek indarrak jasango lituzkete, hauek ere moduluz eta norabidez, berdinak, eta 

noranzkoaz, kontrakoak, baina ez lukete biraketa-momenturik sortuko, indar horien 

aplikazio-puntuak espiraren biraketa-ardatzarekin lerrokatuta daudelako.  Hortaz, 

espira biratuko bada, AB eta CD zatietan sortzen diren indarrei esker izango da.  

Hurrengo irudian, zutik eta geldi dugu espira. Bada, horrela kokatuta, AB eta CD 

zatietako indarrek ere ez dute biraketa-momenturik sortuko, haien artean lerrokatuta 

daudelako, eta norabide bera izanda, haien biraketa-momentuaren besoa hutsa 

delako. 

Gauzak horrela utziz gero, espira ez litzateke dagoen tokitik mugituko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bada, hurrengo irudiaren bidez azalduko dugu arazoaren konponbidea zein den. 

Espira goiko posiziora heldu orduko jasotzen duen tentsioaren polaritate eta 

korrontearen noranzkoa alderantzikatu zaizkio. Horrela, espira zutik eta blokeatuta 

dagoen unetxoan, AB eta CD zatietan sortzen diren indarren noranzkoak ere 

alderantzikatuko dira, eta espirak lehendik zekarren abioa aprobetxatuz, hurrengo 

bira-erdia egingo du. Eta espirak egiten duen bira-erdi bakoitzean korronteen 

noranzkoak alderantzikatzen badira, espirak bira-biraka jarraituko du etengabe. 
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Espirak jasotzen duen tentsioaren polaritatea bira-erdi bakoitzean alderantzikatzeko 

erabiltzen den mekanismoari kolektorea deritzo. Kolektorea bitan zatituriko eta 

isolatzaile batez bereiziriko metalezko eraztuna da. Ikatzezko eskuilak erabili ohi dira 

kolektorearen eta elikadura-iturrira doazen kableen artean egin beharreko konexioak 

egiteko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauexek dira motor elektriko baten osagai nagusiak: 

Estatorea: atal estatikoa da, mugimendurik ez duena. Bertan eremu magnetikoa 

sortzeko sistema dago. Zer motor den, eremu hau iman iraunkorrez edo korronte 

elektrikoaren bidez sortuko da. Potentzia txikiko motorretan, iman naturala 

(iraunkorra) erabiltzen da, eta potentzia handiagokoetan, berriz, elektroimana 

(iragankorra). 
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Errotorea: makinaren atal birakaria da. Errotorearekin bat eginda dagoen ardatz bati 

esker aprobetxatzen da motorrak sortzen duen energia mekanikoa. Espira bakarra du 

gure adibideko motorraren errotoreak, baina espira asko duen haril bat erabiltzen da 

potentzia handiagoak lortzeko. 

Kolektorea: errotoreak jasotzen duen tentsioaren polaritatea une egokietan 

alderantzikatzen duen atala da.  

Eskuilak: elikadura-iturritik datozen konexio finkoen eta birakaria den kolektorearen 

arteko konexioa errazten duten osagaiak dira. 

ERROTOREAN INDUZITUTAKO INDAR ELEKTROERAGILEA 

Korronte zuzeneko motorraren funtzionamenduaren hastapena honelaxe labur 

daiteke: 

- Estatoreko imanak edo elektroimanak eremu magnetiko bat sortzen du. 

- Errotoretik igarotzen den korronteak beste eremu magnetiko bat sortzen du. 

- Bi eremu magnetiko horien arteko interakzioan sortzen diren indarrek 

errotorea biratzen hastea eragiten dute, bira-erdi bat egin arte.  

- Errotoreko harileko muturretan kolektore bat konektatuz gero, errotorearen 

biraketa-mugimendua etengabea egiten da. 

 

Hala ere, azalpen horretan xehetasun bat falta da: biraka ari den errotorean agertzen 

den indar elektroeragileari buruzkoa dena, hain justu. Izan ere, biratzen ari den 

errotoreko harila estatoreak sortutako eremuaren barruan dago, eta errotorea 

mugitzen den bitartean, unean uneko bere kokapena zein den, indukzio-lerro gehiagok 

edo gutxiagok zeharkatuko dute. Beraz, Faraday-ren legearen arabera, errotorean 

indar elektroeragile bat sortuko da, hura sortzen duen kausari aurka egingo diona, 

gainera. Nola tentsio horren sorkuntzaren kausa elikadura-iturriak emandako indar 

elektroeragilea baita, errotorean induzitzen den indar elektroeragilearen polaritatea 

elikadura-iturriak emandakoaren aurkakoa izango da. Horregatik, 

”kontraelektroeragilea” deitu ohi zaio errotorean induzitutako tentsio indar horri. 

Errotorea gelditzen denean, ordea, errotorean induzitutako indar elektroeragile hura 

desagertu egingo da: geldirik dagoela, errotorea zeharkatzen duen fluxu magnetikoa 

finkoa da, denboraren funtziopeko haren deribatu hutsa, eta ondorioz, indar 

elektroeragile induzitua ere bai. 

Ф = konstantea bada,  
	yФyf  = 0 izango da, eta e = - N	.			yФyf  = 0 Volt. 
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MOTORRAREN ZIRKUITU BALIOKIDEA 

Estatorean iman iraunkorra duen motorra ªx: elikadura iturriak zirkuituan ezarritako indar 

elektroeragilea (tentsio elektrikoa), voltetan (V). 

I: motorrak xurgatzen duen korrontearen intentsitatea, 

amperetan (A). 

E’: errotorean induzitutako indar elektroeragilea, ªx-ri 

aurka egiten diona, voltetan (V). 

R: motorraren erresistentzia elektrikoa, ohmetan (Ω). 

Nola estatoreko imanaren erresistentzia elektrikoa hutsa baita eta kolektoreko 

kontaktuena oso txikia, motorraren erresistentzia errotorearena da. 

Motorra elikadura-iturriko tentsiora konektatzen denean,  zirkuituan I korrontea 

ezarriko da, eta haren balioa E’-k eta R-k mugatuko dute, era honetara:  

Ï	 = 	ªx − �′6  

Motorra abiatzen den unean, errotorea geldirik dagoenez, bertan induzitutako indar 

elektroeragilea hutsa izaten da eta, une horretan, motorraren barne-erresistentzia 

izaten da zirkuituko korrontea mugatzen duen elementu bakarra. 

Motorraren barne-erresistentzia, neurri handi batean, haren errotoreko harilkatuarena 

da, eta kobrezko hari batena denez gero, oso txikia. Horregatik, abiatzeko garaian, oso 

handia izaten da motorrak xurgatzen duen korrontea. 

Motorrak abiada hartzen duenean, ordea, errotorean sortutako indar elektroeragileak 

laguntzen dio motorraren barne-erresistentziari korrontea jaisten. 

 

Estatore harilkatua duen motorra 

Motor mota horiek harilkatu bat daukate estatorean bilduta, eta harilkatu horrek 

sortzen du estatoreko eremu magnetikoa. Horrenbestez, bada, elikatu beharreko bi 

harilkatu ditugu: estatorekoa eta errotorekoa. Elikadura-iturri bakarra erabili ahal 

izateko, bi urrats bete behar dira: batetik, harilkatuok elkarrekin konektatu behar dira; 

bestetik, haiek osatutako multzoa, elikadura-iturrira.  

Harilkatuak konektatzeko era nagusiak bi dira: seriea eta paraleloa. Seriez konektatuz 

gero, motorrak serieko kitzikapena daukala esango dugu, eta paraleloz konektatuz 

gero, deribaziozkoa.  
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Serieko kitzikapena 

Serieko konexioan, estatoreko harilkatua eta 

errotorearena seriez konektatzen dira; hortaz, 

zirkuituan korronte bakarra izango da (Ï) eta elikadura 

iturriaren tentsioa (ªx) bien artean banatuko da. 

Hauxe da zirkuituko korrontearen intentsitatea 

kalkulatzeko formula: 

Ï = ªx − �´6�ef�f�d�� 	+ 6�dd�f�d�� 

6�ef�f�d�� eta 6�dd�f�d�� estatoreko eta errotoreko 

harilkatuen barneko erresistentziak  dira, hurrenez 

hurren. 

Deribazioko kitzikapena 

Estatoreko harilkatua eta errotorearena 

paraleloz (deribazioz) konektatzen dira; 

ondorioz, biek tentsio bera izango dute (ªx), 

baina elikadura-iturriak emandako korrontea 

(Ï) bien artean banatuko da: ÏU eta Ï*. 

Hauxe da elikadura-iturriak emandako 

korrontearen intentsitatea kalkulatzeko bide 

bat: 

Ï = ÏU 	+ Ï* =		 ªx6�ef�f�d�� 	+ ªx − �´6�dd�f�d�� 

POTENTZIA 

Hona hemen motorrak saretik xurgatzen duen potentzia elektrikoa kalkulatzeko erabili 

ohi den formula:  

&¬td 	= 	ªx . Ï 

&¬td: hartutako potentzia elektrikoa (wattetan) ªx: motorrari emandako tentsio elektrikoa (voltetan) Ï: hartutako korronte elektrikoaren intentsitatea (amperetan) 

Motorrak bere ardatzean ematen duen potentzia erabilgarria (&�d) kalkulatzeko, ordea, 

motorrak kontsumitzen duen potentzia elektrikoari (&¬td) motorrean galtzen den 

potentzia (&�� ) kendu egin behar zaio, edo, gauza bera dena, motorraren 

errendimenduaz  biderkatu. 
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BIRAKETA-MOMENTUA  

Arestian ikusi bezala, gure motorreko harilaren aldeek indarrak jasaten dituzte eta 

indar horiek errotorean momentu eragile birakari bat ezartzen dute. Momentu horren 

moduluaren balioa adierazpenen honen bitartez kalkula daiteke: 

@ = M. Ï. �. #. sin ∝  edo  @ = M. Ï. �. #. cos 	θ 

 

M: biraketa-momentua (N·m)  

N: harilaren espira-kopurua (dimentsiorik gabea) Ï: hariletik igarotzen den korrontearen intentsitatea (A) 

A: harilaren azalera (m²) 

B: indukzio-bektorearen modulua teslatan (T) ∝: indukzio-bektoreak eta harilaren azalera-bektoreak (azalerarekin 

perpendikularra dena) osatzen duten angelua Ô: indukzio-bektoreak eta harilaren planoak osatzen duten angelua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORRONTE ALTERNOKO MOTORRAK 

 

SISTEMA TRIFASIKOA 

Anplitude eta maiztasun bera dituzten, eta bata bestearekiko 120° desfasaturiko hiru 

sistema monofasikoen bidez eratzen da sistema trifasikoa. Ondorioz, sistema trifasiko 

bateko bi faseren artean beti izaten da potentzial-diferentziaren bat. 

Korronte trifasikoa zentral elektrikoetatik kontsumo-puntuetara eramateko,  lau hari 

eroale erabiltzen dira eta, horien bidez, sistemaren hiru faseak eta neutroa garraiatzen 

dira. 
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Potentzia handiko hargailuak elikatzeko korronte trifasikoa erabiltzen da. Horregatik 

kontratatu ohi dute fabriketan, lantegietan eta abarretan.  Etxebizitzetan, ordea,  

askoz potentzia txikiagoak  erabiltzen dira, gune horietan nahikoa baita sistema 

trifasikoaren deribazio bat baino ez den korronte alterno monofasikoa erabiltzea. 

 

MOTOR SINKRONOA 

Sistema trifasiko bateko hiru faseak motor trifasiko baten estatoreko hiru 

harilkatuetara konektatuz gero, fase bakoitzak eremu magnetiko bat sortuko du, 

korrontearen ezaugarriak izango dituena: aldakorra eta besteekin 120° desfasatuta. 

Hiru faseek sortutako eremu magnetikoak estatorearen barruan batu egingo dira, eta 

batuketa horren emaitza bertan eremu magnetiko birakari bat sortzea izango da. 
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Sortutako eremuaren biraketa-abiadura formula honen bitartez kalkulatzen da: 

�e 	= 	 60. ]w 	
Formula horretan, �e eremu birakariaren abiadura da, bira/min-tan neurtua; f 

korronte elektrikoaren maiztasuna, Hz-etan neurtua eta w estatorearen polo-pare 

kopurua, dimentsiorik gabekoa. 

Estatorearen barruan biratzeko askatasun mekanikoa daukan iman iraunkor bat edo 

elektroiman bat muntatzen bada, imana estatoreko eremuaren arabera orientatu, eta 

itsatsi egingo zaio (imanaren ipar-poloa eremu birakariaren hego-poloari eta imanaren 

hego-poloa eremu birakariaren ipar-poloari). Ondorioz, abiadura bera izango dute 

errotoreak eta eremuak; biak elkarrekin biratuko dira.  

Errotorearen imana elektroimana bada, berriz, korronte zuzeneko elikadura-iturri 

batera konektatuta egon beharko du errotoreak: motor elektriko sinkronoa deritzo 

horrela sortutako makinari; izan ere, abiadura berbera dute errotoreak (�e) eta 

estatoreko eremu birakariak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR ASINKRONOA: INDUKZIO-MOTORRA 

Estatore-mota bera darabilte motor asinkronoek eta sinkronoek; aldea, berriz, 

errotorean dago. Burdinazko zilindro bat edo urtxintxa-kaiolaren gisako metalezko 

elementu bat erabiltzen da motor asinkronoen errotorea egiteko. Motor horietan, 

errotorea material eroaleaz egindako pieza sendo bat baino ez da. 

Motorra sare elektriko trifasikora konektatzen denean, estatoreko eremu birakariak 

errotorearen metala zeharkatzen du, eta korronte elektrikoak induzitzen dira bertan. 
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 Errotorean induzitutako korronte horiek eremu magnetiko bat sortzen  dute 

errotorean bertan, eta errotoreko eremu berri horren eta estatoreko jatorrizko eremu 

birakariaren interakzioaren ondorioz indar-pareak sortzen dira.  

Indar-pare horiek errotorea jarriko dute martxan, estatoreko eremu birakariari 

jarraituz. Izan ere, Lenz-en legearen arabera, errotorean induzitutako korronteen 

noranzkoak beraiek sortu dituen kausari aurka egiteko modukoak izan behar dira, eta 

kausa hori estatoreko eremu birakariaren eta errotorearen arteko mugimendu 

erlatiboa denez, korronteek sortutako indar pareek errotorea biraraziko dute eremu 

birakariaren atzetik, hari jarraituz, alegia. 

Motor asinkronoa martxan dagoela, etengabe aldatzen da haren errotorearen 

abiadura (�e): batean, zertxobait azeleratuz, eremuaren abiadurara hurbilduz, bestean, 

zertxobait dezeleratuz, eremuaren abiaduratik apur bat urrunduz, baina, betiere, 

eremuaren abiaduraren azpitik eta oso hurbil dagoela, eta haien arteko oso alde 

txikiarekin. 

Inoiz eremuaren eta errotorearen abiadurak bat izango balira, ez litzateke haien arteko 

mugimendu erlatiborik gertatuko, eta errotorea gelditu egingo litzateke; egiaz, haatik, 

hori ez da inoiz gertatzen. Motor asinkrono baten abiadura, beraz, aldakorra da, eta 

eremuarena baino txikixeagoa izaten da beti. 

 

 

 

 

 

 

POTENTZIA   

Motor trifasikoak kontsumitutako  potentzia. 

Motor trifasikoak kontsumitutako  potentzia adierazpen honen bitartez kalkulatzen da: 

&¬td 	= 	√3	. ªÕ . ÏÕ . Cos	φ &¬td: motorrak xurgatzen duen potentzia (W)  ªÕ: motorraren estatorea elikatzeko tentsioa (V) ÏÕ: fase bakoitzeko korrontearen intentsitatea (A) 

Cos ϕ: motorraren potentzia-faktorea 
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Motor monofasikoak kontsumitutako potentzia. 

Motor monofasikoak kontsumitutako  potentzia adierazpen honen bitartez kalkulatzen 

da: &¬td = 	ª. Ï. Cos	φ &¬td: motorrak xurgatzen duen potentzia (W)  

V: motorraren estatorea elikatzeko tentsioa (V) 

I: motorrak kontsumitzen duen korrontearen intentsitatea (A) Cos	φ: motorraren potentzia-faktorea 

 

POTENTZIA-FAKTOREA 

Korronte alternoko motor baten potentzia-faktorea (cos ϕ) motorra elikatzen duten 

tentsio- eta korronte- uhinen arteko desfase-angeluaren kosinua da. Motorrak sortua 

da, handiagoa edo txikiagoa izan daiteke, eta zenbat eta bat zenbakitik hurbilago egon, 

orduan eta energia-eraginkortasun handiagoa izango du motorrak. 

 

ABIADURA 

Motor sinkronoan errotorearen biraketa abiadura eremu birakariaren bera da:  

�e 	= 60. ]w  

Motor asinkronoetan, ordea, errotorearen abiadura ez da konstantea, eta estatoreko 

eremu birakariaren eta errotorearen arteko abiadura-lerratzeak definitzen dira. 

Abiadura-lerratze absolutua:  r�xe 	= 	 �e 	− 	�� 

 

Abiadura-lerratze erlatiboa:  

r�d =	�e − ���e  

Azken hau ehunekotan adierazten da sarritan. 
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MOMENTU ERAGILEA  

Motor elektriko batek, korronte zuzenekoak zein alternokoak, ardatzean ematen duen 

indar-parearen momentua motorraren potentzia erabilgarriarekin eta abiadurarekin 

erlazionatuta dago: 

@	 = 	&�d�  

Hauxe adierazten da formula horren bidez: M motorraren ardatzak eragiten duen 

biraketa-momentuaren modulua da, newton bider metrotan (N·m) neurtua, &�d 

motorraren potentzia erabilgarria da, wattetan (W) neurtua, eta, azkenik, � 

motorraren ardatzaren abiadura, segundoko radianetan (rad/s) neurtua. 

 

MOTOR ELEKTRIKOAREN ERRENDIMENDUA 

Edozein motor elektrikoren errendimendua (korronte zuzenekoa zein korronte 

alternokoa)  motorrak emandako potentzia erabilgarria eta saretik hartutako potentzia 

elektrikoaren arteko zatiketaren emaitza da: 

�	 = 	 &�d&¬td  

Formula horretan, �  errendimendua da, dimentsiorik gabea, &�d motorrak bere 

ardatzean ematen duen potentzia erabilgarria (mekanikoa) da, wattetan (W) neurtua, 

eta, azkenik,  &¬td motorrak kontsumitzen duen potentzia elektrikoa, wattetan (W) 

neurtua. 

Hortaz, errendimenduaren balioa zero eta bat bitarteko zenbaki bat izango da. Bada,  

zenbaki hori zenbat eta batetik hurbilago egon, orduan eta errendimendu hobea 

izango du motorrak edo, gauza bera dena, potentzia galera txikiagoak izango ditu. 

Energiaren erabilerari erreparatuta, eraginkorragoa izango da. 

Hauexek izaten dira motor elektrikoaren potentzia-galera nagusiak: 

Kobre-galerak (&̀ t): motorraren errotoreko eta estatoreko harilkatuetan Joule 

efektuagatik  gertatzen dira. Korronte elektrikoak beroa sortzen du kobrezko hariak 

zeharkatzean, eta dakarren energiaren zati bat galdu. 

Burdina-galerak (&_�): motorraren inguruko airean alferrik galtzen dira estatorean eta 

errotorean sortutako eremu magnetikoen zati batzuk. 

Galera mekanikoak: pieza mekaniko eta elektromekanikoetako marruskaduragatik 

gertatzen dira. 
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ALTERNADORE MONOFASIKOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudian, espira angeluzuzen bat dugu, eremu magnetiko baten barruan. Demagun 

biraderari eragiten zaiola, eta espira abiadura (w) konstantearekin biratzen dela. 

Espiraren bi muturrak eraztun banatara soldaturik daude, eta eraztunekin kontaktua 

eginez, ikatzezko bi eskuila ditugu. Eskuiletara, hargailu elektriko bat (R) konektatuta 

dugu. 

Espira biratu bitartean, etengabe aldatzen ari da hura zeharkatzen duen fluxu 

magnetikoa; eta, horren ondorioz, indar elektroeragile bat induzitzen da espiran. Bada, 

Faraday-ren legean ikusi bezala, fluxu magnetiko aldakor batek eroale bat (espira nahiz 

harila izan) zeharkatzen badu, indar elektroeragile bat induzituko da; eta indar 

elektroeragile hori fluxu-aldaketaren bizkortasunarekiko proportzionala izango da. 

Gainera, eta Lenz-en legearen arabera, haren polaritatea hura sortu duen kausa 

deuseztatzeko modukoa izango da, hots, espira zeharkatzen duen fluxu-aldaketa 

deuseztatzeko modukoa. 

INDAR ELEKTROERAGILEAREN ADIERAZPEN MATEMATIKOA 

Hauxe da espira zeharkatzen duen fluxu magnetikoaren  adierazpena: 

×	 = 	#. �. cos	3 ×:  espira zeharkatzen duen fluxu magnetikoa (Wb)  

B:  indukzio-bektorearen modulua (T) 

A: azalera-bektorearen modulua (m²)  

Cos α: aurreko bi bektoreek osatzen duten angeluaren kosinua 
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B eta A bektoreek osatzen duten α angelua espiraren biraketa-abiaduraren (w) eta 

denboraren arteko (t) biderketaren emaitza da:  α = wt; eta denboraren funtziopekoa 

izateagatik, aldakorra. Horren ondorioz, espira zeharkatzen duen fluxu magnetikoa ere 

aldakorra, eta denboraren mendekoa, da. 

 

Espiran induzitzen den indar elektroeragilea, Faraday-ren legearen arabera: 

 

{ = −	M	.		 +Ф+z  

 

Formula partikularizatuz (espira bakarrerako, N = 1) eta garatuz: 

 

{ = 	−+(#. �. cos	 �z)+z = 	−	#	.		�.		 +cos	�z+z = #. �.�. sin	�z 

Formula horrek adierazten du espiran induzitutako indar elektroeragilea denboraren 

mendekoa dela, eta zuzenki proportzionala espiraren azalera-bektoreak eta indukzio-

bektoreak osatzen duten angelu aldakorraren sinuarekin.  

Espira biraka ari denez, α = wt angeluak 0° eta 360° bitarteko balio guztiak hartuko 

ditu; eta haren sinuak -1 eta +1 bitartekoak. Horrek esan nahi du espiran sortzen den 

i.e.e.-aren balioak aldizka positiboak eta negatiboak izango direla; izan ere, i.e.e.-aren 

polaritatea aldatu egiten da espiraren buelta erdi bakoitzeko. 

Indar elektroeragileak hartzen duen balio maximoa α = 90°-rako gertatzen da, (sin 90° 

= 1), eta, beraz, hauxe da haren adierazpena:  

�a�¬= B . A . w . sin 90° = B . A . w 

Eta, alternadoreak espira bakarra izan beharrean, N espira balitu: 

�a�¬ = M. #. �	. �  

Horrenbestez, hauxe da alternadore monofasikoak sortutako indar elektroeragilearen 

adierazpen matematiko orokorra: 

e = N . B . A . w . sin wt = �a�¬ . sin wt 
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INDAR ELEKTROERAGILEAREN ADIERAZPEN GRAFIKOA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudian, espirak biratu ahala, induzitutako indar elektroeragileak hartzen dituen 

tentsioaren balioak irudikatu ditugu α = wt angeluaren balioen arabera. Bertan ikus 

daiteke zein den denboran zehar uhin sinusoidal baten bilakaera: nola, aldika, balio 

positibo gorakorrak, beherakorrak, zero balioa, balio negatibo beherakorrak,  

gorakorrak, berriro zero eta abar hartzen dituen. 
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3.2 ELEKTROMAGNETISMOA 

 

1. ARIKETA (2016ko uztaila/III-B) 

 

10 cm luze da eroale elektriko bat eta 0,15 T-ko eremu magnetiko batean dago 

sartuta.  

EGINKIZUNA. Kalkula ezazu zer intentsitate behar duen eroaletik igaro behar 

den korronte elektrikoak, eroaleak 0,5 N-eko indarra jasan dezan egoera 

hauetako bakoitzean: 

1. Eroalea eremu magnetikoaren fluxu-lerroekiko perpendikular dago 

kokatuta. 

2. Eroaleak 45º-ko angelua eratzen du eremuaren lerroekin. 

3. Eroalea eremu-lerroekin lerrokatuta dago. 

 

EBAZPENA 

 

 

 

 

 

 

Hauxe da eroaletik sortuko den indar elektromagnetikoaren moduluaren adierazpena, 

Laplace-ren bigarren legearen arabera: 

� = #. Ï. r	. sin	3 

Eta, korrontearen intentsitatea bakandu ondoren: 

Ï = 	 �#	. r	. sin	3 

Indarraren modulua 0,5 N izateko, kasuak: 

1. Eroalea indukzio-lerroekin perpendikular dago. 

Ï = 	 �#	. r	. sin	3 = 	 0,5	M0,15	�	.		0,1	-	.		sin	90° =	 0,50,15	. 0,1	. 1 = 	 0,50,015 = 33,3	� 
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2. Eroalea 45°-ra dago. 

Ï = 	 �#	. r	. sin	3 = 	 0,5	M0,15	�	.		0,1	-	.		sin	45° =	 0,50,15	. 0,1	. 0,7 = 	 0,50,0105 = 47,6	� 

3. Eroalea eremu-lerroekin lerrokatuta dago. 

Ï = 	 �#	. r	. sin	3 = 	 0,5	M0,15	�	.		0,1	-	.		sin	0° =	 0,50,15	. 0,1	. 0 = 	0,50 = ∞	� 

 

Korrontearen intentsitatea infinitu ateratzen da, eta hauxe da horren azalpena: 

eroaleak eta eremu-lerroek norabide bera izanez gero, eroalean indarra sortzeko 

beharko litzatekeen korrontearen intentsitatea oso-oso handia izan beharko litzateke, 

hots, egiaz ez dago hori lortuko lukeen korronterik. 

 

2. ARIKETA (2013ko ekaina/III-B) 

 

Alde batetik, begizta laukizuzena (10 x 14 cm neurrikoa eta ia pisurik gabea) 

dugu, kordel zati batetik zintzilik. Begiztatik korronte zuzena dabil. Beste 

aldetik, 0,125 T-ko eremu magnetiko uniforme bat dugu, inguru zirkular bat 

hartzen duena eta begiztaren planoarekiko norabide perpendikularra duena. 

Begizta zati bat eremu magnetiko uniformean sartuta dago.  

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu eskatzen diren hauek, kordelak 4 x 10² N-eko 

tentsioa izan dezan: 

1. Intentsitatearen balioa. 

2. Eremu magnetikoaren noranzkoa. 
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EBAZPENA 

1) Intentsitatearen balioa. 

Ezker eskuaren araua aplikatuta, ikusten da begiztan agertuko diren indarrak 

ondorengo irudikoak izango direla: 

- Begiztaren goiko atala eremu magnetikotik kanpo dagoenez, bertan ez da 

indarrik agertuko. 

- Begiztaren alboko ataletan indarrak agertuko dira. Moduluz eta norabidez 

berdinak izango diren arren, kontrako noranzkoa izango dute, eta horregatik ez 

dute indar erresultanterik eragingo. 

- Beheko atalean indar bat agertuko da (F) beheranzko noranzkoarekin, eta 

horrexek eragingo du kordeleko tentsioa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehenengo eta behin, kalkulatuko dugu alanbretik igaro behar duen korrontearen 

intentsitatea, F indarraren modulua � = 4	. 10J* N izan dadin. 

Indar elektromagnetikoaren adierazpena: 

� = #. Ï. r	. sin	3 

α angelua F indarraren eta B eremuaren indukzio-lerroen artean osatzen dute. Irudian 

ikusten da indukzio-lerroen norabidea espiraren planoarekin perpendikularra dela eta 

noranzkoa kanpotik barrurantz (X). Beraz, α = 90°, eta sin α = 1. 

Eta, indarraren ekuazioan Ï bakanduz gero: 

Ï = 	 �#	. 
	. sin	3 = 	 4	. 10J*M0,125	�	. 0,1	-	. 1 = 	 4	.		10J*
125	. 10JK =	4	.		10*

125	 = 	400125 = 3,2	� 

  

F  = 0,04 N

F -F
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2) Eremuaren noranzkoa. 

Irudian ikusten denez, indukzio-lerroak irudiaren planoaren barrura doaz. Eremu 

magnetikoaren noranzkoa  indukzio-lerroen berbera denez, eremuaren noranzkoa 

irudiaren planoaren kanpoaldetik barruranzkoa da, emandako irudian adierazita 

dagoen bezala. 

 

3. ARIKETA (2011ko ekaina/III-B)  

 

Kalkula ezazu espira karratu batek “e” ardatzarekiko hartzen duen biraketa-

momentua (N·m-tan). Ezaugarri hauek ditu espirak: 50 cm-ko alboa du, 30º 

dago biratuta plano bertikalarekiko. I = 5 A-ko intentsitateko korronte batek 

zeharkatzen du eta iman iraunkor batek egiten duen B = 1,2 T-ko eremu 

magnetiko uniformearen eraginpean dago. 

EBAZPENA 

Hauxe da “e” ardatzarekiko espiraren biraketa-momentuaren moduluaren 

adierazpena: @ = M. Ï. �. #. sin ∝ 

Adierazpen horretan: 

- Espira bakarra denez, N = 1 da. 

- 30° indukzio-bektoreak eta espiraren azalera-bektoreak osatzen duten ∝	angeluaren balioa da. 

Beraz, honelaxe adierazko dugu espiraren biraketa-momentua: 

@ = Ï. �. #. sin ∝	=  5	�	. 0,25	-*. 1,2	�	. sin	30° =	 0,75 N·m 
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3.3 KORRONTE ZUZENEKO MOTORRAK 

 

4. ARIKETA (2012ko ekaina/III-B) 

 

Motor elektriko bat egiteko, 80 espira dituen 4,0 x 4,0 cm-ko haril karratu bat 

erabili da. Barnean 0,80 T-ko eremu magnetiko uniforme bat dago. 

Motorrak 3.600 bira egiten ditu minutuko, eta korrontearen intentsitatea 10 A 

da.  

 

EGINKIZUNA. Hauexek zehaztu behar dira: 

1. Gehieneko bihurdura-momentua. 

2. Puntako potentzia edo potentzia gorena. 

 

EBAZPENA 

1. Gehieneko bihurdura-momentua. 

Hauxe da harilaren bihurdura-momentuaren moduluaren adierazpena: 

@ = M. Ï. �. #. sin	3 

Harilaren azalera: 

� = 0,04	. 0,04 = 0,0016	-* 

Bihurdura-momentu handiena gertatuko da indukzio-bektoreak eta harilaren azalera-

bektoreak α = 90°-ko angelua osatzen dutenean edo, gauza bera dena, indukzio-

lerroak eta azalera lerrokatuta daudenean. 

@ = M. Ï. �. #. sin	3 = 80	. 10	�	. 0,0016	-*. 0,8	�. sin	90° = 800	. 0,0016	. 0,8	. 1= 1,014	M · - 

@ = 1,014	M · - 

2. Gehieneko potentzia. 

Hauxe da potentziaren adierazpena: 

& = @. � 

Eta motorraren abiadura, rad/s-tan adierazita: 
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� = 3600	 7}|4-}� 	.		2π	 |4+-}�	.		1	-}�60	� = 376,8	 |4+�  

Abiadura konstantea denez, une berean emango ditu motorrak bere potentziarik 

handiena eta gehieneko momentua, hortaz: 

& = @. � =	1,014 (N·m) . 376,8 (rad/s) = 382 W 

 

5. ARIKETA (2005eko ekaina/IV-B) 

 

Motor bat 120 V-eko potentzial-diferentziako elikadura-iturri bati konektatuta 

dago. Motorraren harilek 10 Ω-eko erresistentzia dute guztira. Abiadura 

handienean doanean, motorraren errotoreko indar elektroeragile induzitua 

(i.e.e.-ren kontrakoa) 70 V da.  

EGINKIZUNA. Kalkula ezazu hariletik igarotzen den korrontearen intentsitatea: 

a) Motorra abiatzen denean. 

b) Motorrak abiadurarik handiena lortzen duenean. 

EBAZPENA 

a) Korrontearen intentsitatea abiatzeko unean. 

Motorra abiatzen denean (errotorean  

indar elektroeragilerik induzitzen ez 

denez) beraren harilkatuen erresistentzia 

besterik ez da motorraren zirkuitu 

baliokidea. 

Bada, Ohm-en legea aplikatuz, zirkuituko 

korrontearen intentsitatea kalkulatuko dugu: 

 

Ï� =	�6 = 120	ª10	ῼ = 12	� 

 

 

b) Korrontearen intentsitatea abiadura 

handienean. 

Motorra bete-betean ari denean, tentsio bat 

induzitzen da errotorean: errotoreko indar 

elektroeragile induzitua (E´); bada, tentsio 

induzitu horrek egiten dio aurka bateriako 

tentsioari.  
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Zirkuituko korrontea kalkulatzeko, Kirchoff-en bigarren legea erabiliko dugu: 

� − Ïx . 6 − �´ = 0 

Eta korrontearen intentsitatea bakanduz: 

Ïx 	= 	� − �′6 = 120 − 70	10 = 5� 

Ariketa honek agerian utzi duenez, askoz korronte gehiago kontsumitzen du motorrak 

abiatzean bete-betean ari denean baino.  

 

6. ARIKETA (2012ko uztaila/III-B) 

 

Serieko kitzikapena duen korronte zuzeneko motor bati U = 230 V-eko 

potentzial-diferentzia ezartzen zaio borneen artean. Motorrak 5 kW-eko 

potentzia erabilgarria ematen du. Errotorearen harilkatuaren erresistentzia 1Ω 

da eta estatorearena, berriz, 0,2 Ω; eta harilkatu bietatik 25 A-ko korrontea 

igarotzen da.  

EGINKIZUNA. Zehaztu itzazu: 

1. Motorrak hartzen duen 

potentzia. 

2. Errendimendua. 

3. Indar elektroeragile 

induzitua. 

 

EBAZPENA 

1. Motorrak hartzen duen potentzia.  

Motorrak hartutako potentzia elektrikoa sareko tentsioaren eta saretik xurgatutako 

korrontearen intentsitatearen arteko biderketaren emaitza da. Hau da: 

&¬td = Ú. Ï = 230	ª. 25	� =	5.750 W 

 

2. Errendimendua. 

Errendimendua, berriz, motorrak eman eta hartzen dituen potentzien arteko 

zatiduraren emaitza da: 

� = 	 &�d&¬td =	50005750 = 0,87 
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3. Indar elektroeragile induzitua. 

Kirchoff-en bigarren legea aplikatuz: 

�Û = Ú − Ï. 6�ef − Ï. 6�dd�f = 230 − 25	. 0,2 − 25	. 1 = 200	ª	 
 

7. ARIKETA (2015eko uztaila/III-B) 

 

Serieko kitzikapena duen korronte zuzeneko motor bat 120 V-ko tentsioko linea 

batera dago konektatuta, eta 30 A-ko intentsitatea hartzen du. Haril 

induzitzaileak eta haril induzituak 0,60 Ω-eko eta 0,40 Ω-eko erresistentzia dute, 

hurrenez hurren. Burdinaren galerak eta galera mekanikoak 180 W dira guztira. 

Hauxe da eginkizuna: 

a) Kalkula ezazu indar elektroeragile induzitua. 

b) Kalkula itzazu kobrearen galerak. 

c) Zehaztu ezazu motorraren errendimendua. 

d) Kalkula ezazu momentu eragilea 2.200 bira/min biraketa-abiaduran. 

 

  

 

 

 

EBAZPENA 

a) Indar elektroeragile induzitua. 

Hauexek dira emandako zirkuituaren osagaiak: 

- U elikadura-iturriaren i.e.e.-a 

- E errotoreko i.e.e. induzitua 

- I korrontearen intentsitatea 

- 6�¬` estatoreko harilkatuaren erresistentzia  

- 6�	errotoreko harilkatuaren erresistentzia  

 

Kirchoff-en bigarren legea aplikatuko diogu zirkuituari: 

Ú = � + Ï(6�¬` + 6�) 

Eta, balioak ordezkatu ondoren: 

120 = � + 30(0,6 + 0,4) = � + 30 
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Eta indar elektroeragile induzitua: 

� = 120 − 30 =	90 V 

b) Kobre-galerak. 

Kobre-galerak estatoreko eta errotoreko harilkatuetan Joule efektuagatik (& =	Ï*		. 6)	sortzen  diren potentzia-galerak dira.  

&̀ t = Ï*	. (6� + 6�¬`) = 	30*	. (0,6 + 0,4) = 30*	. 1 =	900 W 

 

c) Motorraren errendimendua. 

Motorrak emandako eta hartutako potentzien arteko erlazioak zehazten du 

errendimendua: 

� = 	 &�d&¬td 

&¬td = Ú. Ï = 120	ª	. 30	� = 	3.600	� 

Motorrak saretik hartutako potentziaren eta barne-galeretan xahututakoaren arteko 

kenketaren emaitza da potentzia erabilgarria (&�d): 

&�d = &¬td − &̀ t − &_� = 3600 − 900 − 180 = 	2.520	� 

� = 	 &�d&¬td =	25203600 = 0,7 

 

d) Momentu eragilea. 

Momentu eragilea potentzia eragilearekin eta errendimenduarekin uztartuta dago: 

&�d = @	. � 

Errotorearen biraketa-abiadura nazioarteko sistemakoak diren rad/s-tan adieraziko 

dugu: 

� = 2200	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 230	 |4+�  
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Hauxe izango da errotorearen biraketa-momentua: 

@ =	&�d� = 	 2520	�
230	 |4+� = 10,9	M · - 

8. ARIKETA (2009ko uztaila/III-B) 

 

Korronte zuzeneko motor bat 400 V-eko tentsioa duen lineari konektatuta dago; 
8 ZP-ko potentzia erabilgarria eta % 85eko errendimendua ematen du. 
Badakigu kobre-galerak burdin-galerak gehi galera mekanikoak adina direla.  
 
Beraz, kalkula itzazu: 

a) Motorrak xurgatzen duen korrontearen intentsitatea. 

b) Harilkatuetako galerak. 

c) Motorraren barneko potentzia elektrikoa. 

EBAZPENA 

a) Motorrak xurgatzen duen korrontearen intentsitatea. 

Xurgatutako intentsitatea kalkulatzeko, lehenik, xurgatutako potentzia kalkulatu behar 

dugu. 

Motorraren errendimendua (η), saretik hartzen duen potentzia (&¬td) eta bere kargari 

ematen diona (&�d), adierazpen honexek erlazionatzen ditu: 

&¬td =	&�d�  

Wattetan ezarriko dugu potentzia erabilgarria (&�d): 

&�d = 8	�& = 8	�&	. 735,5	�1	�& = 5.884	� 

Eta &¬td kalkulatu: 

&¬td 	= 	&�d� = 	58840,85 = 6.922	� 

Bestalde, sareko tentsioa eta motorraren korrontearen intentsitatea biderkatuta 

zehazten da motorrak saretik xurgatzen duen potentzia: 

&¬td 	= ªx. Ï 

Eta, motorrak xurgatzen duen korrontearen intentsitatea bakanduz: 

Ï = 	&¬td 	ªx	 = 	 6922	�400	ª = 17,3	� 
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b) Harilkatuetako galerak. 

Lanean erabiltzen da motorrak saretik hartutako potentziaren (&¬td) zatirik handiena 

(&�d). Geratzen dena (&�� ), berriz, alferrik galtzen da:  &¬td = &�d + &�� . 
Beraz, galdutako potentzia: 

&�� = &¬td − &�d = 6922 − 5884 =	1.038 W 

Galtzen den potentzia (&�� ), motorraren kobrezko harilkatuak berotzen (&̀ t), 

motorretik kanpo ixten diren indukzio lerroak sortzen (&_�), eta pieza mekanikoen 

arteko  marruskaduretan (&a��) xahutzen da. 

&��  = &̀ t + &_� + &a�� 

Kobre-galerak burdin-galerak gehi mekanikoak adina dira gure motorrean. Beraz: 

&̀ t = &_� + &a�� 

&��  = 1038 W = 2 &̀ t 

Eta kobre-galerak: 

&̀ t =	10382 = 519	� 

 

c) Motorraren barneko potentzia elektrikoa. 

Definizioz, motorraren barneko potentzia elektrikoa, edo potentzia elektromagnetikoa, 

motorrak saretik hartzen duen potentziaren (&¬td) eta kobreko galeren (&̀ t) arteko 

aldea da. Beraz, 

&�a = &¬td – &̀ t = 6922 – 519 = 6.403 W 
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3.4 KORRONTE ALTERNOKO MOTORRAK 

 

9. ARIKETA (2013ko uztaila/III-B) 

 

Korronte alternoko motor monofasiko bat 220 V-eko linea elektriko batera dago 

konektatuta. Motorrak 5 ZP-ko potentzia ematen du eta % 75eko 

errendimendua;  potentzia-faktorea, berriz,  0,80koa.  

EGINKIZUNA. Eman itzazu balio hauek: 

a) Saretik hartutako potentzia. 

b) Motorrak hartzen duen korrontearen intentsitatea. 

c) Motorraren galerak. 

d) Momentu eragilea, motorraren biraketa-abiadura 1000 bira/min-koa bada. 

 

EBAZPENA 

a) Saretik hartutako potentzia. 

Lehenengo eta behin, motorrak zer potentzia duen zehaztuko dugu, wattetan 

adierazita: 

&{| = 5	�&	. 735,5	 ��& = 3.677,5	� 

Ondoren, motorraren errendimenduaren adierazpenean  &¬td bakandu eta motorrak 

zer potentzia xurgatzen duen kalkulatuko dugu: 

�	 = 	 &�d&¬td 

&¬td =	&�d� = 	3677,50,75 = 4.903,3	� 

 

b) Motorrak hartzen duen korrontearen intentsitatea. 

Motorrak xurgatutako potentziaren adierazpenean, korrontearen intentsitatea 

bakanduko dugu: 

&¬td = ª. Ï. cos	Ü 

Ï = 	 &¬tdª	. cos	Ü = 	 4903,3	�220	ª	. 0,8	 = 27,8	� 
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c) Motorraren galerak. 

Motor elektriko baten potentzia-galerak saretik hartutako potentzia elektrikoaren eta 

ardatzean emandako potentzia mekanikoaren arteko diferentzia dira. Beraz: 

&�� = &¬td − &�d = 	4903,3	 − 	3677,5 = 		1.225,8	� 

 

d) Momentu eragilea, 1000 bira/min-tan. 

Honelaxe adieraz daiteke momentu eragilearen modulua:  

@ =	&�d�  

Hauxe da abiadura angeluarra, nazioarteko sistemako unitateetan (rad/s) adierazita: 

� = 1000	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 104,6	 |4+�  

Eta biraketa-momentua, berriz, hauxe: 

@ =	&{|� = 	 3677,5	�
104,6	 |4+� = 35,15	M · - 

  



 Teknologia Ariketen Bilduma  

145 

Jon Arana Urtiaga 

10. ARIKETA 2016-ko ekaina/III-B 

 

Polipasto bat 220 V-eko linea batera konektatuta dagoen 3 kW-eko motor batek 

eraginda dago, eta 3 metro igo behar du F	. EDF kg-ko zama bat 1 minutuan. 

Instalazioaren errendimendua % 65koa da. 

EGINKIZUNA: 

1. Kalkulatu ea motorra gauza den aurreikusitako lana egiteko. 

2. Kalkulatu motorretik doan korrontearen intentsitatea. 

 

EBAZPENA 

1. Kalkulatu ea motorra gauza den aurreikusitako lana egiteko.  

Lehenik, egin beharreko lana kalkulatuko dugu. Polipastoak pisu bat garaiera jakin 

batera igo behar duenez, energia potentzial grabitatorioaren adierazpena erabili behar 

da: � = -. .. ℎ  

Hor, E energia da, jouletan; m, zamaren masa, kg-tan neurtua; g, grabitatearen 

azelerazioa, N/kg-tan neurtua; eta azkenik, h, garaiera, metrotan neurtua. 

Hortaz, 

� = -. .. ℎ = 3000 kg . 9,8 N/kg . 3 m = 88.200 J 

Eta lan hori minutu batean egin ahal izateko erabili behar den potentzia: 

& = 	�z	 = 	88.200	J60	� = 1470	� 

Instalazioak potentzia-galerak ditu, % 65eko errendimendua dauka eta. Hortaz, 

motorraren potentziak 1470	� baino handiagoa izan beharko du: 

&a�f =	 &�	 = 	1470	�0,65 = 2.261	� 

Motorrak eman dezakeen gehieneko potentzia (3000 W) lan honetarako behar dena 

(2.261 W) baino handiagoa denez, esan dezakegu motorra aipatutako lana egiteko 

gauza izango dela. 

 

2. Kalkulatu motorretik doan korrontearen intentsitatea. 

Motorretik doan korrontearen intentsitatea,  motorrak erabilitako potentzia 

tentsioarekin zatituz, kalkulatuko dugu:  

		Ï = 	 &ªx = 2.261	�220	ª = 10,27	� 
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3.5 ALTERNADOREAK 

 

11. ARIKETA (2007ko uztaila/III-B) 

 

Automobil bateko alternadoreak 250 espira ditu. Espira bakoitzeko Ф =C, W	. EDJi	(Þß)¿<à	áâ-ko fluxu magnetikoa dugu, non w alternadorearen 

abiadura angeluarra den. Alternadoreak, berriz, 3000 bira/min-ko abiadura du.  

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

a) Alternadorean induzitzen den i.e.e.-a, denboraren funtziopean. 

b) Alternadorearen i.e.e.-aren balio maximoa. 

EBAZPENA 

a) Induzitutako indar elektroeragilea, denboraren funtziopean. 

Faraday-ren formulak ematen digu induzitutako i.e.e. baten adierazpide orokorra. 

Fluxua ordezkatuko dugu formula horretan: 

{ = 	−	M	. +∅+z = 	−	M	. +(2,5	. 10JKcos	�z)+z  

Eta, ondoren, fluxuaren deribatua ebatzi: 

+(2,5	. 10JKcos	�z)+z = 	−	�	.		2,5	. 10JK	.		�}�	�z 

Deribatuaren emaitza eta N-ren balioa i.e.e.-aren adierazpenean ordezkatuko ditugu. 

Honela: 

{	 = M	. �	. 2,5	10JK	.		sin	�z = 250	.		2,5	10JK	.		�	.		sin	�z	  
Alternadorearen biraketa-abiadura rad/s-tan ipintzea da hurrengo urratsa : 

� = 3000	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 314	 |4+�  

Horrenbestez, induzitutako indar elektroeragilea  denboraren funtziopean adierazi 

ahalko dugu: 

{ = 250	. 2,5	. 10JK	.		314	. 	sin 314z = 19,63	. 	sin 314z		 (V) 

 

b) Alternadorearen �a�¬.  

Induzitutako i.e.e.-aren adierazpen orokorra ({ = �a�¬	. sin	�z) eta gure adibidekoa 
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({ = 19,63	 sin 314z) erkatuz, ondorioztatzen dugu “e” funtzio periodiko eta 

sinusoidalaren balio maximoa �a�¬ = 19,63 V dela, eta wt angeluaren sinuak bat balio 

duen uneetan gertatzen dela. 

 

12. ARIKETA (2007ko ekaina/III-B) 

 

Haril zirkular bat egiteko, kobrezko haria hartu eta 1000 biratan biribilkatu 

dugu. Harilak 0,1 m²-ko azalera mugatzen du, eta 60 bira/s-ko biraketa-

abiadura du. Bestalde, biraketa-ardatza perpendikularra da 0,2 T-ko eremu 

magnetikoarekin.  

EGINKIZUNA. Kalkula itzazu: 

a) Zenbatekoa da induzitutako tentsioaren balio maximoa? 

b) Noiz jasotzen da induzitutako tentsioaren balio maximoa? 

c) Harilak 20 Ω-ko erresistentzia du; beraz, zenbat da induzituriko 

intentsitatearen balio maximoa? 

 

 

 

 

  

EBAZPENA 

a) Induzitutako tentsio maximoa. 

Harilean indar elektroeragile bat induzituko da, funtzio sinusoidal baten arabera 

denborarekiko balio aldakorrak hartuko dituena: { = �a�¬	. sin	�z 

Indar elektroeragileak hartuko duen balio maximoa zuzenki proportzionala izango da 

harilaren espira-kopuruarekiko (N), indukzioaren moduluarekiko (B), harilaren 

azalerarekiko (A) eta funtzioaren abiadura angeluarrarekiko (w): 

�a�¬ 	= M. #. �. � 

Horiek horrela, rad/s-tan ipiniko dugu abiadura angeluarra. Honelaxe: 

� = 60	 7}|4-}� 	.		2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 6,28	 |4+�  

Ondoren, tentsio maximoa kalkulatuko dugu: 
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�a�¬ = 1000	({�w}|4). 0,2	�. 0,1	-*	. 6,28	 |4+� = 125,6	ª	 
b) Noiz jasotzen da �a�¬? 

“e” funtzio periodikoak hartzen du bere balio maximoa wt angeluaren sinuak bat balio 

duen aldiro, eta hori  gertatzen da angeluak  90° balio duenean. 

 

c) Harilak 20 Ω-ko erresistentzia duela jakinda, zenbat da Ïa�¬? 

Induzituriko intentsitatearen balio maximoa “e” funtzioak bere balio maximoa hartzen 

duen unean gertatuko da, eta, Ohm-en legearen arabera, hauxe izango da: 

Ïa�¬ =		�a�¬6 = 	125,6	ª20	ã = 6,28	� 

 

13. ARIKETA (2005eko uztaila/IV-B) 

 

Haril karratu batek, 20 cm x 20 cm neurrikoak, 100 espira 
ditu. Harila ardatz bertikal baten inguruan biratzen da 
minutuko 1.500 birako abiaduran (ikus irudia). Harilari 
eragiten dion Lurraren eremu magnetikoaren indukzioaren 

osagai horizontala  C	Ã	EDJW Teslakoa da.  

EGINKIZUNA: 
Kalkula ezazu eremu magnetiko horrek harilean induzitzen 
duen indar elektroeragile maximoa. 
 

EBAZPENA 

Biraka ari den bitartean, harila zeharkatzen duen fluxu 

magnetikoa aldakorra izango da, eta Faraday-ren legearen 

ondorioz denborarekin aldakorra izango den indar elektroeragile 

bat sortuko da harilean. Eta haren balioa: 

e = �a�¬ .	sin�z		 = M.#. �	. �. sin	�z, non N harilaren espira-kopurua, B indukzioaren 

modulua, A harilak inguratzen duen azalera, w harilaren biraketa-abiadura eta t 

denbora baitira. 

Lehenik, harilaren azalera (A) eta abiadura angeluarra (w)  kalkulatuko ditugu: 

$ = 0,2	. 0,2 = 0,04	m² 

� = 1500	 7}|4-}�	.		2π	|4+1	7}|4 	.		1	-}�60	� = 157	 |4+�  
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Eta, ondorioz, indar elektroeragileak bere balio maximoa 	sin�z = 1		 izaten denean 

hartzen duenez: 

�a�¬ = M. #. �	. �  

�a�¬ = 100	({�w}|4)	.		2	. 10JZ	�	.		0,04	-*	.		157	 |4+� = 1,25	. 10J*	ª 

 

14. ARIKETA (2010eko uztaila/II-B) 

 

Korronte alternoko sorgailuaren harilak 

alanbrezko zortzi espira ditu eta A = 0,09 m²-ko 

azalera du bakoitzak.  Guztira, 12,0 Ω-eko 

erresistentzia du. Harilak B = 0,5 T-ko eremu 

magnetikoan egiten du bira, 60 Hz-eko maiztasun 

konstantean.  

EGINKIZUNA. Kalkula itazu: 

a) Induzitutako i.e.e.-a. 

b) Induzitutako korrontearen intentsitate 

maximoa. 

 

EBAZPENA 

a) Induzitutako indar elektroeragilea. 

Hauxe da errotoreko harilean sortuko den i.e.e.-aren adierazpena: 

e = M.#. �. � . sin wt  

Formula horretan, N harilaren espira-kopurua, dimentsiorik gabea, B indukzio-

bektorearen modulua, teslatan neurtua, A harilak inguratzen duen azalera, m²-tan, w 

harilaren biraketa-abiadura, rad/s-tan, t denbora, s-tan, eta �a�¬ indar 

elektroeragileak hartzen duen baliorik handiena, V-etan, dira. 

Segidan, harilaren abiadura angeluarra, segundoko radianetan jarriko dugu: 

� = 	2π	 	|4+	7}|4 	.		]	 	7}|4	� = 2Â	. 60 = 120π	 |4+�  

Eta, azkenik, induzitutako indar elektroeragilea: 

e = N . B . A . w. sin wt = 8 . 0,5 T . 0,09 m² . 120 π rad/s . sin wt = 135,6 . sin wt (V) 
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b) Induzitutako korrontearen intentsitate maximoa. 

Intentsitatearen balio gorena tentsioaren balio gorenarekin batera gertatzen da; beraz, 

Ohm-en legea aplikatuz: 

Ïa�¬ 		= 	�a�¬6 = 	135,6	ª12	ã = 11,3	� 

 

15. ARIKETA (2011ko uztaila/III-B) 

 

Beribil-alternadore baten harilak 250 espira ditu. Espira bakoitzaren fluxu 

magnetikoa ä(â) = (C, WåEDJiÞß). ¿<à	áâ da. Alternadorea motorra baino hiru 

aldiz bizkorrago biratzen da. Motorra 1000 bir/min-ko abiaduran biratzen denez 

gero, zehaztu ezazu alternadorean induzitutako indar elektroeragile maximoa. 

 

EBAZPENA 

Hauxe da azalera bat zeharkatzen duen fluxu magnetikoaren formula orokorra:  

æ(z) = #. �	. cos	�z  

Eta emandakoa: 

	æ(z) = (2,5=10JK�7)	.		cos		�z  

Aurreko biak alderatuz, ondorioztatzen dugu #. � biderketaren emaitza 2,5	. 10JK Wb 

dela. 

Harilaren abiadura angeluarra kalkulatu behar da: 

� = 3000	 7}|4-}� 	. 2π	 	|4+	7}|4	.		 	1	-}�60	� = 314	 |4+�  

Eta, induzitutako i.e.e.-aren adierazpenean N, B, A eta w ordezkatuz: 

{ = M. #. �. �. sin	�z = 250	({�w}|4)	.		2,5	. 10JK	�7	.		314	 |4+� 	.		sin	�z 

Badakigu i.e.e.-aren balio maximoa gertatuko dela B eta A bektoreen arteko angelua 

(wt) 90° denean (sin 90° = 1). Beraz, �a�¬: 

�a�¬ = 250	.		2,5	. 10JK	.		314 = 19,6	V 
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4.	ATALA	

PNEUMATIKA	

4.1 ATARIKOAK 

MATERIALEN ZERRENDA 

Hona hemen atal honetako ariketetan erabiliko diren material pneumatikoen ikurrak, 

izendapen arautuak eta haien funtzionamenduari buruzko oharrak: 

ZILINDROAK 

Ikurra Izendapena Oharrak 

 

Efektu bakuneko 

zilindroa 

Irteera: airea 

Itzulera: malgukia 

 
 

Efektu bikoitzeko 

zilindroa 

(motelgailu 

pneumatikoduna) 

Irteera: airea 

Itzulera: airea 

 

 

 

 

BALBULAK 

Ikurra Izendapena Oharrak 

 

Balbula 3/2 

monoegonkorra N/I 

(normalean, itxita) 

Agintea: eskuko orokorra 

Itzulera: malgukia 

 

Balbula 3/2 

monoegonkorra  N/Z 

(normalean, zabalik) 

Agintea: sakagailua 

Itzulera: malgukia 
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Balbula 3/2 

monoegonkorra 

N/I (normalean, itxita) 

Agintea: arrabola 

Itzulera: malgukia 

 
 

Balbula 3/2 

monoegonkorra 

N/I (normalean, itxita) 

Agintea: arrabol 

eraisgarria 

Itzulera: malgukia 

 

Balbula 3/2 biegonkorra 

 

Agintea: eskuko agintea 

katigatzearekin 

Itzulera: eskuko agintea 

katigatzearekin 

 

Balbula 5/2 biegonkorra 

 

Agintea: pneumatikoa 

Itzulera: pneumatikoa 

 

Balbula 5/2 

monoegonkorra 

Agintea: pneumatikoa 

Itzulera: malgukia 

 

 

 

ELEMENTU OSAGARRIAK 

Ikurra Izendapena Oharrak 

 

Hautatze-balbula a-n, b-n edo a-n eta b-n 

airea� S-n airea. 

 

 

Aldiberekotasun balbula a-n eta b-n airea� 

S-n airea. 
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100%

 

Ihes lasterreko balbula 

Airea ezkerretik (1) 

sartu�gora (2) bideratu. 

 

Airea goitik (2) sartu� 

eskuinera (3) bideratu 

(atmosferara). 

 

Atzera ezineko balbula Aireak noranzko bakarrean 

zeharka dezake. 

 

Emaria erregulatzeko 

balbula 

Bi noranzkoetan 

erregulatzen du. 

 

Noranzko bakarreko 

erregulazio-balbula 

Noranzko bakarrean 

erregulatzen du. 

 

Tenporizadorea 12 kontrol-sarrerara airea 

heldu eta, denbora-tarte 

jakin batera, balbulak 

baskulatzen du. 

 

Mantentze-unitatea Airea iragazi eta 

lubrikatzen du, eta haren 

presioa kontrolatu. 
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ZILINDROAREN ZURTOINAREN ABIADURA ERREGULATZEA 

Zurtoinaren abiaduraren kontrola airearen emaria erregulatzeko balbula baten bitartez 

egiten da. Noranzko bakarreko erregulazio-balbula horrek bi bide paralelo ditu: 

batean, emaria dosifikatzen duen balbula bat dago, eta bestean, atzera ezineko 

balbula. Atzera ezineko balbulak noranzko jakin batean baino ez dio aireari pasatzen 

uzten, baina, hori bai, batere eragotzi gabe. Kontrako noranzkoan, ordea, bidea 

eragozten dio, eta emaria dosifikatzen duen balbulatik igarotzera behartzen du; hala, 

zurtoinaren irteerako abiadura erregula daiteke. 

EFEKTU BAKUNEKO ZILINDROA 

Ezkerreko irudian, zilindroaren atzeko ganbaratik irteten den airearen emaria 

dosifikatuz, zurtoinaren sarrerako higidura moteltzen da. Eskuinekoan, ordea, 

zilindroaren atzeko ganbaran sartzen den airearen emaria dosifikatzen da, zurtoinaren 

irteerako higidura neurri handiagoan edo txikiagoan motelduz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurtoinaren irteerako eta sarrerako (bakoitzarena 

bere aldetik) abiaduren kontrola izateko, ondoko 

muntaketa erabil daiteke.  
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EFEKTU BIKOITZEKO ZILINDROA 

Efektu bikoitzeko zilindroan ere noranzko bakarreko erregulazio-balbularen bitartez 

gauzatzen da zurtoinaren irteerako eta sarrerako abiaduren kontrola.  

 

 

Ezkerreko irudian, zilindroaren atzeko 

ganbaratik egozten den airearen emaria 

dosifikatuz, zurtoinaren sarrerako 

higidura moteltzen da; eta eskuinekoan, 

berriz, aurreko ganbaratik egotzitako 

airearen emaria  dosifikatzen da, 

irteerako abiadura gehiago edo 

gutxiago moteltzeko. 

 

 

 

Ondoko irudian G balbulak erregulatzen du 

zurtoinaren irteerako abiadura, zilindroaren aurreko 

ganbaratik kanporatzen den airearen emaria 

dosifikatuz; eta F balbulak erregulatzen du 

zurtoinaren sarrerako abiadura, atzeko ganbaratik 

kanporatzen den airearen emaria dosifikatuz. 

Adibide honetan, balbula erreguladoreen 

doikuntzak direla eta, abiadurak ez dira berdinak 

izango, eta zurtoina sartu baino azkarrago irtengo 

da. 

 

 

Noranzko bakarreko erregulazio-balbulak  bira emanda muntatuz gero,  F balbulak 

erregulatuko luke zurtoinaren irteerako abiadura, zilindroaren atzeko ganbaran sartzen 

den airearen emaria kontrolatuz; eta G balbulak, ordea, zurtoinaren sarrerako 

abiadura, aurreko ganbaran sartzen den airearen emaria kontrolatuz. 
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Zil

A

B

C

D

Nolanahi ere, muntaketa honek eragozpen 

nabarmena du. Hauxe: bibrazioak gertatzen 

dira zurtoinaren mugimenduan, bai irtetean, 

baita sartzean ere; horregatik, ahal dela, 

saihestu beharrekoa da. 

 

 

 

 

 

ESPAZIO / FASE DIAGRAMAK 

Faseak ardatz horizontala zatikatzen duten lerro bertikal distantziakideak dira. 

Zenbakituta egon daitezke. 

Espazioa ardatz bertikala zatikatzen duten lerro horizontal distantziakideen bitartez 

irudikatzen da, eta, zilindroen kasuan, zurtoina zilindroaren barruan edo kanpoan 

dagoen, edo irteten edo sartzen ari den adierazten dute. 

Horretaz gain, zilindroen seinaleen azpian, zilindroak gobernatzen dituzten kontrol-

balbulen kommutazio seinaleak adierazten dira.   

 

Aurreko hori xeheago ikusiko dugu adibide baten bitartez. 

Hurrengo diagraman,“Zil” zilindro baten zurtoinaren seinalea da, eta A, B, C eta D 

zurtoinaren mugimenduak kontrolatzen dituzten  lau balbularen seinaleak dira. 
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Interpretazioa: 

Hasieran, Zil seinalea behean dago; zurtoina zilindroaren barruan dago, geldi. 

A eta B balbulen aginteak, batera, aktibatzen direnean, zurtoina irten egiten da. Zil 

seinalean gorako arrapala bat marraztuz adierazten da hori. Kasu horretan, gorako 

arrapalarako, bi fase erabili ditugu, eta ez bat, ohi bezala. Horren arrazoia zurtoinaren 

irteerako abiadura moteltzeko erreguladore bat erabili izana da. Ordea, zurtoinaren 

mugimendua ohiko abiaduran egiten bada, arrapalak fase bakarra hartuko du; eta ohi 

baino azkarrago mugituz gero, fase erdia, bakarrik.  

Jarraian, zurtoina kanpoan gelditzen da ondorengo bi faseetan, Zil seinalea espazioko 

goiko marra horizontalean dago. 

Ondoren, C eta D balbulen aginteak, batera, aktibatzen direnean, zilindroaren zurtoina 

sartu egiten da. Hori adierazten dugu Zil seinalean beheranzko arrapala bat marraztuz.  

Oraingo honetan, beheranzko arrapalarako, fase bakarra erabili dugu, mugimendua 

zurtoinaren ohiko abiaduran dela adieraziz.  

Aurreko mugimendua amaitutakoan, zurtoina zilindroaren barruan gelditzen da 

ondorengo bi faseetan: berriz ere Zil seinalea espazioko beheko marra horizontalean 

dago. 

Ondoren, sekuentzia errepikatu egiten da. 
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4.2 APLIKAZIOEN ANALISIA 

 

1. ARIKETA 2010eko ekaina/IV-B 

 

Irudiko eskema pneumatikoan, egin eta azaldu atal hauek: 

 

a) 0.1, 1.0, 1.1 eta 2.2 osagaiak zehaztu eta izendatu. 
b) Azaldu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. 
c) Zurtoina 1.0 zilindroan astiroago sartzeko, zer osagai behar da eta nola 

konektatu behar da eskema horretara? 
d) Azken kasu honetan, irudikatu eta azaldu zilindroaren mugimendu-diagrama 

(espazio/fase). 
 

EBAZPENA 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea. 

 

0.1: Mantentze-unitatea. 

1.0: Motelgailu pneumatikodun efektu bikoitzeko zilindroa. 

1.1: Aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 5/2 banatze-balbula biegonkorra. 

2.2: Arraboldun agintea eta malguki bidezko itzulera dituen 3/2 NI (normalean itxita) 

balbula. 
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b) Funtzionamenduaren azalpena. 

 

Pausagunean, zilindroen hurbileko balbulen arrabolak zapaltzen dituzte zurtoinek. 

 

1.3 balbularen agintea sakatzen denean, 1.1 eta  2.1 banatze-balbulek ezkerraldetik 

jasotzen dute seinale pneumatikoa, lan-kokagunea aldatzen dute, eta balbulek airea 

bideratzen dute 1.0 eta 2.0 zilindroen atzeko ganberetara. Zurtoinak batera ateratzen 

dira, eta beren ibiltarteen hasierako arrabolak (2.2 eta 1.2) zapaltzeari uzten diote. 

 

1.0 eta 2.0 zilindroen zurtoinek beren ibiltartearen amaierako arrabolak (1.4 eta 1.5) 

zapaltzen dituztenean, 1.0 zilindroaren banatze-balbulak (1.1) seinale pneumatikoa 

eskuinaldetik jasotzen du, lan-posizioa aldatzen du eta airea bideratzen du 1.0 

zilindroaren aurreko ganbarara. Zurtoina sartu egiten da eta bere ibiltartearen 

amaierako arrabola (1.4) zapaltzeari uzten dio. 

 

1.0 zilindroaren zurtoinak bere ibiltartearen hasierako arrabola (2.2) zapaltzen 

duenean, 2.0 zilindroaren banatze-balbulak (2.1) eskuinaldetik jasotzen du seinalea, 

lan-posizioa aldatzen du, eta airea bideratzen du 2.0 zilindroaren aurreko ganbarara. 

2.0 zilindroaren zurtoinak atzera jotzen du. 

 

2.0 zilindroaren zurtoinak bere ibiltartearen hasierako arrabola (1.2) zapaltzen 

duenean, sekuentzia osoa amaitzen da. 

 

c)  Zurtoina 1.0 zilindroan astiroago sartzeko, zer osagai behar da eta nola konektatu 

behar da eskema horretara? 

 

Zurtoina 1.0 zilindroan astiroago sartzeko noranzko 

bakarreko erregulazio-balbula bat konektatu behar da, 

irudian agertzen den bezala. Bertan, zilindroaren atzeko 

ganbaratik egotzi beharreko airearen emaria dosifikatuz, 

zurtoinaren sarrerako higidura moteltzen da. 
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1.0

2.0

2.2

1.4

1.5

1.3

1.2

d)  Espazio-fase diagrama: 

Erregulazio-balbula konektatuta dagoela, 1.0 zilindroaren zurtoinaren atzerako 

higidura moteldu egiten da eta, hori adierazteko, bat beharrean bi fase esleitzen 

dizkiogu haren beherako arrapalari.  
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2. ARIKETA (2010eko uztaila/IV-B) 

 

Honako eskema pneumatiko honetan, egin eta azaldu jarduera hauek: 

 

 

a) 0.1, 1.0, 1.1 eta 2.2 osagaiak zehaztu eta izendatu. 

b) Azaldu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. 

c) Zurtoina 1.0 zilindroan astiroago sartzeko, zer osagai behar da eta zelan 

konektatuko zaio eskemari? 

d) Azken kasu honetan, irudikatu eta azaldu zilindroaren mugimendu-

diagrama (espazio/fase). 

EBAZPENA 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea. 

 

0.1: Mantentze-unitatea. 

1.0: Motelgailu pneumatikodun efektu bikoitzeko zilindroa. 

1.1: Aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 5/2 banatze-balbula biegonkorra. 

2.2: Arraboldun agintea eta malguki bidezko itzulera dituen 3/2 NI balbula. 
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b)    Funtzionamenduaren azalpena. 

 

Pausagunean, zurtoinek zilindroen hurbileko balbulen arrabolak zapaltzen dituzte. 

 

1.3 balbularen agintea sakatzen denean, 1.1 banatze-balbula pilotatzen da 

ezkerraldetik. Baskulatu eta presiopeko airea bideratzen du 1.0 zilindroaren atzeko 

ganbarara. Zurtoinaren kanporanzko ibiltarteari eragiten dio horrek; 2.2 balbularen 

arrabola ez dago zapalduta ordurako. 

 

1.0 zilindroaren zurtoinak  bere ibiltartearen amaierako arrabola (2.3) zapaltzen 

duenean, balbula horretako 1-2 konexioa ezartzen da, eta 2.1 banatze-balbula 

ezkerraldetik pilotatzen da; hala, aldatu egiten da haren haren lan-posizioa. 

 

2.0 zilindroak presiopeko airea jasotzen du atzeko ganbaran eta, aldi berean, aurreko 

ganbara kanpoko eguratsarekin konektatzen da: zurtoina irten egiten da, eta ibiltarte 

hasierako balbularen arrabola (1.2) zapaltzeari uzten dio. 

 

2.0 zilindroaren zurtoinak ibiltartearen amaierako arrabola (1.4) zapaltzen duenean, 

1.1 banatze-balbula eskuinaldetik pilotatzen da eta haren lan-kokagunea aldatzen da. 

 

1.0 zilindroak presiopeko airea jasotzen du aurreko ganbaran eta, aldi berean, atzekoa 

kanpo-eguratsarekin konektatzen da. Haren zurtoina sartu egiten da, eta ibiltarte 

amaierako balbularen arrabola (2.3) zapaltzeari uzten dio. 

 

1.0 zilindroaren zurtoinak ibiltartearen hasierako arrabola (2.2) zapaltzen duenean, 2.0 

zilindroaren banatze-balbula (2.1) eskuinaldetik pilotatzen da; ondorioz, aldatu egiten 

da haren lan-kokagunea. 

 

2.0 zilindroak airea jasotzen du aurreko ganbaran, eta, aldi berean, atzekoa kanpo-

eguratsarekin konektatu egiten da. Zilindroaren zurtoina sartu egiten da. 

  

2.0 zilindroaren zurtoina barruan dagoenean, 1.2 balbularen arrabola zapaldu, eta 

sekuentzia osoa amaitzen da. 

 

 

c) zurtoina 1.0 zilindroan astiroago sartzeko, noranzko bakarreko erregulazio-balbula 

bat konektatu behar da, irudian ageri den bezala. 
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Irudian, zurtoina sarrarazteko, zilindroak atzeko 

ganbaratik egotzi behar duen airearen emaria 

kontrolatzen da. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Espazio-fase diagrama: 

 

Erregulazio-balbula konektatuta dagoela, 1.0 zilindroaren zurtoinaren atzerako 

higidura moteldu egiten da eta, bat bete beharrean, bi fase edo lauki betetzen ditu 

haren seinalearen beherako arrapalak.  
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3. ARIKETA (2011ko ekaina/IV-A) 

 

Irudiko eskema pneumatikoan: 

 

EGINKIZUNA: 

a. 1.0, 1.01, 1.03, 1.1 eta 1.2 osagaiak zehaztea eta izendatzea. 
b. Instalazioaren oinarrizko funtzionamendua azaltzea. 
c. Zurtoina zilindrotik astiroago irteteko, zer osagai behar da eta nola 

konektatuko da eskema horretara? 

 

EBAZPENA 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea. 
 

1.0: motelgailu pneumatikodun efektu bikoitzeko zilindroa 

1.01: hautatze-balbula 

1.03: aldiberekotasun-balbula 

1.1: aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 5/2 banatze-balbula biegonkorra 

1.2: eskuko agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 kontrol-balbula 

monoegonkorra 
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b)    Funtzionamenduaren azalpena. 

 

0.1 etete-balbularen eskuko agintea sakatutakoan eta 0.2 mantentze-unitatean iragazi 

eta lubrifikatu ostean, airea instalazioan barrena zabaltzen da. 

 

Zilindroa gobernatzen da aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 1.1 banatze-

balbularen bitartez. Hauexek dira 1.1 balbularen aginteko kontrol-sarrerara pilotaje 

pneumatikoari heltzeko aukerak:  

- 1.2 balbularen eskuko agintea sakatzea. 

- 1.3 eta 1.4 balbulen eskuko aginteak, aldi berean, sakatzea. 

- 1.2, 1.3 eta 1.4 balbulen aginteak, aldi berean,  sakatzea. 

 Baldintza hauetako bat, gutxienez, betez gero, banatze-balbulak bere lan-posizioa 

aldatu eta presiopeko airea bideratuko du zilindroaren atzeko ganbarara; aldi berean, 

aurreko ganbara kanpoko eguratsarekin konektatuko du. Ondorioz, zilindroaren 

zurtoina irten egingo da.  

 

1.1 balbularen itzulerako kontrol-sarrerara pilotaje pneumatikoari heltzeko,  1.5 eta 

1.6 balbulen eskuko aginteak sakatu behar dira, aldi berean. Horrela, banatze-balbulak 

lan-kokagunea aldatu, eta presiopeko airea bideratuko du zilindroaren aurreko 

ganbarara eta, aldi berean, atzeko ganbara kanpoko eguratsarekin konektatzen du. 

Ondorioz, zurtoina sartu egingo da. 

 

 

c) Zurtoina 1.0 zilindrotik astiroago irteteko, noranzko bakarreko erregulazio-balbula 

bat konektatu behar da, irudian agertzen den bezala. 

 

Zilindroaren aurreko ganbaratik egotzi beharreko airearen emaria 

dosifikatuz, moteldu egiten da zurtoinaren irteerako mugimendua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Teknologia Ariketen Bilduma  

166 

Jon Arana Urtiaga 

4. ARIKETA (2011ko uztaila/IV-A) 

 

Irudiko eskema pneumatikoan ebatzi eta azaldu atal hauek: 

 

a) Zehaztu eta izendatu 1.0, 1.01, 1.03, 1.1 eta 0.2 osagaiak. 

b) Azaldu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. 

c) Zurtoina zilindrotik astiroago irteteko, zer osagai behar da eta nola 

konektatuko da eskema horretara? 

 

EBAZPENA 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea. 
 

1.0: efektu bakuneko zilindroa 

1.01: hautatze-balbula 

1.03: aldiberekotasun-balbula 

1.1: eskuko agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 kontrol-balbula 

monoegonkorra 

0.2: mantentze-unitatea 
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b)    Funtzionamenduaren azalpena. 

 

0.1 etete-balbularen eskuko agintea sakatutakoan, 0.2 mantentze-unitatean iragazi eta 

lubrifikatu ondoren, instalazioan barrena zabaltzen da airea.  

Zurtoina ateratzeko, 1.03 aldiberekotasun-balbulak airea bi sarreretan jaso behar du, 

aldi berean. Horretarako, 1.1 balbulako agintea, 1.2 balbulako agintea, edo biak batera 

sakatu behar dira eta, gainera, aldi berean, 1.3 balbulako agintea, 1.4 balbulako 

agintea, edo 1.3 eta 1.4 balbulen aginteak, biak batera, sakatu behar dira. Baldintza 

horietan, 1.03 aldiberekotasun-balbulak presiopeko aireari igarotzen utziko dio, eta 

zilindroaren zurtoina irten egingo da. 

Zurtoina ganbaran berriro sartzeko, nahikoa izango da 1.03 balbulak haren sarreretako 

batean airearen hornikuntza galtzea. 

 

 

c)    Zurtoina zilindrotik astiroago irtetea. 

 

Zurtoina 1.0 zilindrotik astiroago irteteko, noranzko 

bakarreko erregulazio-balbula bat konektatu behar da, 

irudian ageri den bezala.  

Efektu bakuneko zilindroak daukan ganbara erabilgarri 

bakarrean, atzekoan, sartzen den airearen emaria 

erregulazio-balbulak kontrolatuko du, eta, horrekin batera, 

zurtoinaren irteerako higiduraren moteltze-maila. 
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5. ARIKETA (2012ko ekaina/IV-A)  

 

 

Irudiko eskema pneumatikoan, 

EGINKIZUNA: 

a) 0.2, 1.01, 1.02, 1.5 eta 2.2 osagaiak zehaztea eta izendatzea. 

b) Instalazioaren oinarrizko funtzionamendua azaltzea. 

c) Zurtoina 1.0 zilindrotik astiroago irteteko, zer osagai behar da eta nola 

konektatuko da eskema horretara? 
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EBAZPENA 

OHARRA: jatorrizko ariketan ez zen arrabol eraisgarridun balbulen kokapen zehatza 

azaltzen. 

Arraboldun balbulen kokapena honako hau izango da: 

2.2 balbula, arrabol eraisgarriduna: 1.0 zilindroaren zurtoinaren ibilbidearen 

amaiera baino atzeraxeago. 

1.6 balbula, arrabol eraisgarriduna: 2.0 zilindroaren  zurtoinaren ibilbidearen  

hasiera baino aurreraxeago. 

2.3 balbula, ohiko arrabolduna: 2.0 zilindroaren  zurtoinaren ibilbidearen  

amaieran, bertan. 

 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea. 
 

0.2: mantentze-unitatea 

1.01: aldiberekotasun-balbula 

1.02: hautatze-balbula 

1.5: eskuko agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra 

2.2: arrabol eraisgarriaren bidezko agintea eta malgukiaren bidezko itzulera 

dituen 3/2 balbula monoegonkorra 

 

b) Oinarrizko funtzionamendua. 

 

Pausagunean, zilindroen zurtoinak barruan daude, eta 1.6 balbularen arrabola ez dago 

zapalduta. 

 

1.0 zilindroaren zurtoina ateratzeko, 1.01 aldiberekotasun-balbulak airea jaso behar du 

haren bi sarreretatik, aldi berean. Ezkerreko sarreran seinalea izateko, 1.2 balbulako 

agintea, 1.3 balbulako agintea edo biak batera sakatu behar dira. Eskuineko sarreran 

seinalea izateko, 1.4 balbulako agintea, 1.5 balbulako agintea, edo biak batera sakatu 

behar dira. Baldintzok betez gero, 1.01 aldiberekotasun-balbulak presiopeko aireari 

utziko dio pasatzen, 1.1 banatze-balbulak seinale pneumatikoa ezkerraldetik jaso, eta 

airea bideratuko du 1.0 zilindroaren atzeko ganbarara: haren zurtoina atera egingo da. 

 

1.0 zilindroaren zurtoinak ibiltartearen amaieran baino atzeraxeago dagoen 2.2 

balbularen gainetik igarotzen  denean, une labur batez, 2.2 balbularen arrabolari 

sakatuko dio, 2.1 banatze-balbulak seinale pneumatikoa ezkerraldetik jasoko du, lan-

kokagunea aldatuko du eta airea bideratu 2.0 zilindroaren atzeko ganbarara. Zurtoina 
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atera egingo da, eta ibiltartearen hasieran baino aurreraxeago dagoen 1.6 balbularen 

arrabolaren gainetik pasatuko da, balbularen arrabola sakatu gabe (ikus balbularen 

ikurraren geziaren noranzkoa). 

 

2.0 zilindroaren zurtoinak ibiltartearen amaierako arrabola (2.3) zapaltzen duenean, 

banatze-balbulak (2.1) seinale pneumatikoa eskuinaldetik jasotzen du, lan-posizioa 

aldatu, eta airea bideratzen du zilindroaren aurreko ganbarara. Zurtoina sartu egiten 

da, eta ibiltartearen hasieran baino zertxobait aurrerago dagoen 1.6 balbularen 

arrabola, orain bai, sakatu egingo du, une batez bada ere. 1.1 banatze-balbulak 

eskuinaldetik seinale pneumatikoa jasoko du, eta airea bideratuko du 1.0 zilindroaren 

aurreko ganbarara. Horren ondorioz, 1.0 zilindroaren zurtoina sartu, eta sekuentzia 

osoa amaituko da. 

 

Azalpenaren lagungarri, hona hemen maniobraren espazio/fase diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)    Noranzko bakarreko erregulazio-balbula bat 

konektatu behar da, irudian agertzen den bezala: 
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6. ARIKETA (2012ko uztaila/IV-A) 

 

Irudiko eskema pneumatikoan: 

 

 

EGINKIZUNA:  

a) 0.2, 1.01, 1.02, 1.2 eta 2.2 osagaiak zehaztu eta izendatu. 

b) Azaldu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. 

c) 2.0 zilindroaren zurtoinaren irteera-abiadura gutxitu nahi bada, zer 

osagai behar da eta nola konektatuko da eskema horretara? 
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EBAZPENA 

OHARRA: jatorrizko ariketan ez zen arrabol  eraisgarridun balbulen kokapen zehatza 

zehazten. 

Hauxe izango da arraboldun balbulen kokapena: 

2.2 balbula, arrabol eraisgarriduna: 1.0 zilindroaren zurtoinaren ibilbidearen 

amaiera baino atzeraxeago. 

1.5 balbula, arrabol eraisgarriduna: 2.0 zilindroaren  zurtoinaren ibilbidearen  

hasiera baino aurreraxeago. 

2.3 balbula, ohiko arrabolduna: 2.0 zilindroaren  zurtoinaren ibilbidearen  amaieran 

bertan. 

 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea. 
 

0.2: mantentze-unitatea 

1.01: aldiberekotasun-balbula 

1.02: hautatze-balbula 

1.2: eskuko agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra 

2.2: arrabol eraisgarriaren bidezko agintea eta malgukiaren bidezko itzulera 

dituen 3/2 balbula monoegonkorra 

 

b)    Oinarrizko funtzionamendua. 

 

Pausagunean, zilindroen arrabolak barruan daude, eta 1.5 balbularen arrabola ez dago 

zapalduta. 

 

1.0 zilindroaren zurtoina ateratzeko, airea jaso behar du 1.01 aldiberekotasun-balbulak 

bere bi sarreretatik, aldi berean. Horretarako,  1.2 balbularen agintea, 1.3 balbularen 

agintea edo 1.2 eta 1.3 balbulen aginteak batera sakatu behar dira, baita, aldi berean, 

1.4 balbularen agintea ere. Horrela, 1.01 aldiberekotasun-balbulak presiopeko aireari 

utziko dio pasatzen. Horren ondorioz,  1.1 banatze-balbulak seinale pneumatikoa 

ezkerraldetik jaso, eta airea bideratuko du 1.0 zilindroaren atzeko ganbarara: haren 

zurtoina atera egingo da. 

 

1.0 Bere ibiltartearen amaieran baino zertxobait atzerago dagoen 2.2 balbularen 

gainetik igarotzen denean, zilindroaren zurtoinak, une labur batez, 2.2 balbularen 

arrabolari sakatuko dio, 2.1 banatze-balbulak seinale pneumatikoa ezkerraldetik jasoko 

du, lan-posizioa aldatu, eta airea bideratuko du 2.0 zilindroaren atzeko ganbarara. 
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Haren zurtoina atera egingo da, eta bere ibiltartearen hasieran baino aurreraxeago 

dagoen 1.5 balbularen arrabolaren gainetik pasako da, balbularen arrabolari sakatu 

gabe (ikus balbularen ikurraren geziaren noranzkoa). 

 

2.0 zilindroaren zurtoinak ibiltartearen amaierako arrabola (2.3) zapaltzen duenean, 

banatze-balbulak (2.1) eskuinaldetik jasotzen du seinale pneumatikoa, lan-posizioa 

aldatu, eta airea bideratzen du zilindroaren aurreko ganbarara. Zurtoina sartu egiten 

da eta ibiltartearen hasieran baino aurreraxeago dagoen 1.5 balbularen arrabolari, 

orain bai, une batez, sakatuko dio. 1.1 banatze-balbulak  eskuinaldetik seinale 

pneumatikoa jaso, eta airea bideratuko du 1.0 zilindroaren aurreko ganbarara. Horren 

ondorioz, 1.0 zilindroaren zurtoina sartu, eta sekuentzia osoa amaituko da. 

 

c) Zilindroaren zurtoinaren irteera-abiadura moteltzeko noranzko bakarreko 

erregulazio-balbula bat konektatuko dugu, irudian agertzen den bezala. Aurreko 

ganbaratik ateratzen den airea erregulagailutik igarotzera behartzen dugu, irteerako 

higidura, nahi adina, moteltzeko. 
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7. ARIKETA (2013ko ekaina/IV-A) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko eskema pneumatikoan: 

 

a) Zehaztu eta izenda itzazu 0.2, 1.6, 1.8, 1.10 eta 1.1 osagaiak. 

b) Azal ezazu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. 

c) Zilindroaren zurtoinaren irteera-abiadura moteldu nahi bada, zer osagai 

behar da eta nola konektatuko da eskema horretara? 

 

EBAZPENA 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea. 
 

0.2: balbula 3/2 biegonkorra, katigamendu mekanikoa daukana 

1.6: arraboldun agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra, N/I (normalean itxita) 

1.8: arraboldun agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra, N/I (normalean itxita) 

1.10: hautatze-balbula 

1.1: aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 5/2 banatze-balbula biegonkorra 
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b)    Funtzionamenduaren azalpena. 

 

0.2 etete-balbularen eskuko agintea sakatutakoan, 0.1 mantentze-unitatean iragazi eta 

lubrifikatu ostean, presiopeko airea instalazioan zabaltzen da. 

 

Pausagunean, zurtoina barruan dago, 1.6 balbularen arrabola zapaltzen. 

 

Baldintza horietan, 1.2 balbularen eskuko agintea,  edo  1.4 balbularena, edo biak 

batera sakatzen ditugunean, aldiberekotasun-balbularen (1.12) bi sarreretan airea 

egongo da, eta, ondorioz, irteeran ere bai. Horrela, banatze-balbulak (1.1) seinale 

pneumatikoa ezkerraldetik  jasotzen  du, lan-posizioa aldatzen du, eta ezkerraldeko 

laukiko geziek adierazten dituzten konexioak egiten ditu. Zilindroak presiopeko airea 

jasotzen du atzeko ganbaran, eta aurrekoa eguratsarekin konektatzen da. Zilindroaren 

zurtoina irten egiten da, eta irteten hasi bezain laster, 1.6 balbularen arrabola 

zapaltzeari utziko dio.  

 

Ibiltartearen amaierara heltzen denean, zurtoinak 1.8 balbularen arrabola zapaltzen 

du; lan-posizioa aldatzen du horrek, eta pilotajea bideratzen 1.1 banatze-balbularen 

eskuineko kontrol sarrerara. Banatze-balbulak eskuineko laukiko konexioak ezarri, eta 

presiopeko airea bideratzen du zilindroaren aurreko ganbarara, atzeko ganbara 

eguratsarekin konektatzen duen batera. Zurtoina sartu egiten da. 

 

ibiltartearen hasierara heltzen denean, zurtoinak 1.6 balbularen arrabola zapaltzen du. 

Ordurako, instalazioak lan-ziklo bat burutu du. 

 

 

c)    Zurtoinaren irteera-abiaduraren moteltzea. 

  

Noranzko bakarreko erregulazio-balbula bat erabili behar 

da, irudian agertzen den bezala.  
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8. ARIKETA (2013ko uztaila/IV-B) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko eskema pneumatikoan: 

a) Zehaztu eta izenda itzazu 0.1, 1.4, 1.8, 1.10 eta 1.1 osagaiak. 

b) Azal ezazu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. 

c) Irudika eta azal ezazu zilindroaren mugimendu-diagrama (espazio/fase) 
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EBAZPENA 

OHARRA: jatorrizko ariketako 1.6 balbularen pausaguneko lan-posizioetako konexioak 

aldatu ditut. 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea. 
 

0.1: mantentze-unitatea 

1.4: arraboldun agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra, N/I (normalean itxita) 

1.8: aldiberekotasun-balbula 

1.10: noranzko bakarreko erregulazio-balbula 

1.1: aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 5/2 banatze-balbula biegonkorra 

 

 

b)    Funtzionamenduaren azalpena. 

 

0.2 etete-balbulako eskuko agintea sakatutakoan, 0.1 mantentze-unitatean iragazi eta 

lubrifikatu ostean, airea instalazioan barrena zabaltzen da. 

 

Pausagunean, zilindroaren barruan dago zurtoina, 1.4 balbularen arrabola zapaltzen. 

 

1.4 balbularen arrabola zapalduta dagoela, 1.2 balbularen agintea sakatuz gero, airea 

aldiberekotasun-balbularen bi sarreretan egongo da eta, ondorioz, irteeran ere bai. 

Horrela, zilindroaren banatze-balbulak seinale pneumatikoa ezkerraldetik jasotzen du, 

lan-posizioa aldatzen du, eta balbulak airea bideratzen du zilindroaren atzeko 

ganbarara. Zurtoina atera egiten da, eta utzi egiten dio ibiltartearen hasierako arrabola 

(1.4) zapaltzeari. 

 

Zilindroaren zurtoinak ibiltartearen amaierako arrabola (1.6) zapaltzen duenean, 

banatze-balbulak seinalea eskuinaldetik jasotzen du, lan-posizioa aldatzen du, eta airea 

zilindroaren aurreko ganbarara bideratzen du. Zilindroaren zurtoinak atzera egiten du. 

Zilindroaren zurtoinak ibiltartearen hasierako arrabola (1.4) zapaltzen duenean, 

instalazioak lan-ziklo bat burutu du. 

 

c)    Zilindroaren espazio/fase diagrama. 

 

1.4 seinalea goian dagoen bitartean, 1.2 seinalea goian jartzen denean, 1.0 zilindroaren 

zurtoina abiatzen da, 1.4 seinalea jaitsaraziz. Zurtoinaren mugimendu hori gorako 

arrapala baten bitartez irudikatzen dugu. Zurtoina ibilbidearen amaierara heltzen 

denean, 1.6 seinalea goian ipintzen da, eta horrekin batera, zurtoinak atzera egiten du. 

Hori irudikatzen da beherako arrapala baten bidez. Zurtoina hasierako 
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abiapuntura heltzen denean, 1.4 seinalea goian jartzen da, berriro.  

Hau dena gerta dadin, 0.2 seinaleak goian izan behar du beti.  

 

 

 

 

 

 

 

Oharra: abiaduraren erregulagailuak erabat irekita daudenez, zurtoinaren abiadura 

ohikoa izango da, eta fase bat baizik ez diet eman zurtoinaren mugimenduei. 
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9. ARIKETA (2014ko ekaina/IV-B) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko eskema pneumatikoan: 

a) Zehaztu eta izendatu 0.1, 1.1, 1.2, 1.3 eta 1.8 osagaiak. 

b) Azaldu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. 

c) Zilindroaren zurtoinaren irtete-abiadura gutxitu nahi bada, zer osagai behar 

da eta nola konektatuko da eskema horretara? 
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EBAZPENA 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea: 
 

0.1: mantentze-unitatea 

1.1: noranzko bakarreko erregulazio-balbula 

1.2: aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 5/2 banatze-balbula biegonkorra. 

1.3: hautatze-balbula 

1.8: eskuko agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra. N/I (normalean itxita) 

 

b)    Funtzionamenduaren azalpena. 

 

0.2 etete-balbulako eskuko agintea sakatzen denean, presiopeko airea 0.1 mantentze-

unitatean iragazi eta lubrifikatzen da, instalazioan zabaldu aitzin. 

 

Efektu bikoitzeko zilindroa aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 1.2 banatze-

balbularen bidez gobernatzen da. Hauexek dira haren aginte-sarrerara pilotaje 

pneumatikoa (presiopeko airearen puzkada bat) heltzeko aukerak: 

- 1.4 eta 1.5 balbulen eskuko aginteak, aldi berean, sakatzea. 

- 1.6 eta 1.7 balbulen eskuko aginteak, aldi berean, sakatzea. 

-  1.4, 1.5, 1.6 eta 1.7 balbulen aginteak, aldi berean, sakatzea. 

 

1.2 balbularen ezkerreko kontrol-sarreran pilotajea jasotzen denean, balbulak 

ezkerreko laukiko barneko konexioak ezarri, eta, presiopeko airea bideratuko du 

zilindroaren atzeko ganbarara; aldi berean, zilindroaren aurreko ganbara kanpoko 

eguratsarekin konektatzen du. Zilindroaren zurtoina irten egingo da ohiko abiaduran.  

 

Zurtoina kanpoan dagoela, 1.8 balbularen agintea sakatzen bada, 1.2 banatze-balbulak 

pilotajea jasoko du eskuineko kontrol sarreratik, lan-posizioa aldatu, eta airea 

bideratuko du zilindroaren aurreko ganbarara; baita, aldi berean, atzeko ganbara 

eguratsarekin lotu ere. Zurtoina zilindroan sartuko da, eta bere abiadura doitu ahal 

izango dugu 1.1 erregulazio-balbularen doikuntza-torlojuaren bitartez. 

 

c)    Zilindroaren zurtoinaren irtete-abiadura erregulatzea. 
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Horretarako, noranzko bakarreko erregulazio-balbula erabiliko dugu. 

Ezkerreko irudian, beste erregulazio-balbula bat erantsi diogu zirkuituari, zurtoina 

ateratzen denean, zilindroaren atzeko ganbaran sartzen den airearen emaria doitu 

ahal izateko, eta harekin batera, zurtoinaren irtete-abiadura. 

Eskuineko irudian, zilindroaren aurreko ganbarako irteeran zegoen balbulari buelta 

eman diogu. Horrela, zilindroak aurreko ganbaratik egotzi  behar duen airearen emaria 

dosifikatzen da eta, era berean, zurtoinaren irtete-abiadura.   
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10. ARIKETA (2014ko uztaila/IV-B) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko eskema pneumatikoan, 

 

a) 0.1, 1.2, 1.3, 1.6 eta 1.7 osagarriak zehaztu eta izendatu. 

b) Azaldu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. 

c) Irudikatu eta azaldu zilindroen mugimendu-diagrama (espazio/fase). 
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EBAZPENA 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea: 
 

0.1: mantentze-unitatea 

1.2: efektu bakuneko zilindroa 

1.3: aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 5/2 banatze-balbula biegonkorra 

1.6: arraboldun eraisgarridun agintea eta malgukiaren  bidezko itzulera dituen 

3/2 N/I (normalean itxita) balbula monoegonkorra 

1.7: arraboldun agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 N/I  

(normalean itxita) balbula monoegonkorra 

 

b)    Funtzionamenduaren azalpena. 

 

1.8 balbularen agintea aktibatuta dagoenean, konpresoretik datorren aireak 

mantentze-unitatea zeharkatu eta instalazioa elikatzen du. 

  

1.5 balbularen agintea sakatzean 1.3 banatze-balbula ezkerraldetik pilotatzen da. 

Baskulatu egiten du, eta presiopeko airea bideratzen du 1.1 zilindroaren atzeko 

ganbara: zurtoina atera egiten da. 

 

1.1 Bere ibiltartearen amaierako arrabola (1.7) zapaltzen duenean, 1.7 balbulak 

baskulatu, eta zilindroaren zurtoinak airea bideratzen du 1.2 zilindrora, 1.4 balbulan 

zehar. Balbula horrek ahalbidetzen du 1.2 zilindroan sartzen den airearen emaria 

doitzea, eta horrekin batera, zilindroaren zurtoinaren abiadura. 

  

1.2 Bere ibilbidearen amaierara heldu aurretik, zilindroaren zurtoinak bertan kokatuta 

dagoen 1.6 balbularen arrabola sakatzen du. Horrek baskulatzen du, eta seinale 

pneumatikoa igortzen dio 1.3 balbulari, haren eskuinaldeko kontrol-sarreratik. Horrek 

ere baskulatu, haren eskuinaldeko laukiko konexioak ezarri, eta 1.1 zilindroaren 

zurtoina sarrarazten du. 

 

1.1 zilindroaren zurtoinak 1.7 balbularen arrabola zapaltzeari uzten dionean, 1.7 

balbulak berreskuratzen du bere pausaguneko lan-kokagunea, bere egoera egonkorra, 

alegia, eta airearen hornikuntza eteten dio 1.2 zilindroari. Horrela, zilindroaren barruko 

malgukiaren indarra nagusituko da, eta zurtoina 1.1 zilindroaren zurtoinarekin batera 

sartu egingo da. 

 

1.1 eta 1.2 zilindroen zurtoinak beren ibiltartearen hasierara heltzen direnean, 

sekuentzia osoa amaitzen da. 
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c)    Espazio/fase diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 seinalea goian jartzen denean, 1.1 zilindroaren zurtoinaren seinaleak gorako 

arrapala bat egiten du, fase bat irauten duena. Zurtoina ohiko abiaduran irteten ari da. 

Arrapala goieneko puntura heltzen denean, 1.7 seinalea goian jartzen da (arrabola 

sakatuta dago), eta, horrekin batera, 1.2 zilindroaren zurtoinaren ibilaldia hasi egiten 

da.  

1.2 seinalearen gorako arrapalaren malda 1.1 zilindroarena baino txikiagoa da, eta ez 

du fase bateko iraupena, bikoa baizik. Horrela, 1.2 zurtoinaren abiadura moteltzeko 

aukera dagoela adierazten dugu (1.4 balbularen doitze-torlojuaren bidez). 

1.2 seinalearen gorako arrapalaren amaieran, 1.6 seinalea jartzen da goian eta, horren 

ondorioz, 1.1 seinalearen beherako arrapala hasten da (1.1 zilindroaren zurtoina 

sartzen ari da); 1.7 balbularen arrabola zapalduta ez dagoenez ordurako, 1.2 

zurtoinaren seinaleak beherako arrapala bat egiten du, zurtoina barrura biltzen ari dela 

irudikatuz. Aurreko guztia gerta dadin, instalazioak presiopeko airea behar du, eta, 

horretarako, 1.8 seinaleak goian egon behar du beti. 
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12. ARIKETA (2015eko uztaila/IV-B) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko eskema pneumatikoan, 

 

 

a) Zehaztu eta izendatu 0.1, 1.2, 1.3, 1.4 eta 1.6 osagaiak. 

b) Azaldu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. Sistemak ez du 

zertan ziklikoki funtzionatu. 

c) Irudikatu eta azaldu zilindroen mugimendu-diagrama (espazio/fase 

diagrama). 
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EBAZPENA 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea: 
 

0.1: mantentze-unitatea 

1.2: aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 5/2 banatze-balbula biegonkorra 

1.3: hautatze-balbula 

1.4: eskuko agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra 

1.6: arraboldun agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra 

 

b) Oinarrizko funtzionamendua. 

 

Pausagunean, zurtoinek zilindroen hurbileko balbulen arrabolak zapaltzen dituzte. 

 

0.2 balbularen agintea aktibatuta dagoela, 1.4-ren agintea sakatzen dugunean, 1.2 

banatze-balbulak seinale pneumatikoa ezkerraldetik jasotzen du, lan-posizioa aldatzen 

du, eta balbulak airea bideratzen du 1.0 zilindroaren atzeko ganbarara. Zurtoina 

ateratzen da eta bere ibiltartearen hasierako arrabola (2.4) zapaltzeari uzten dio. 

 

1.0 zilindroaren zurtoinak bere ibiltartearen amaierako arrabola (2.5) zapaltzen 

duenean, 2.0 zilindroaren banatze-balbulak (2.2) ezkerraldetik jasotzen du seinale 

pneumatikoa, lan-posizioa aldatzen du, eta airea bideratzen du 2.0 zilindroaren atzeko 

ganbarara. Zurtoina atera egiten da, eta bere ibiltartearen hasierako arrabola (1.5) 

zapaltzeari uzten dio. 

 

2.0 zilindroaren zurtoinak bere ibiltartearen amaierako arrabola (1.6) zapaltzen 

duenean, 1.0 zilindroaren banatze-balbulak (1.2) eskuinaldetik jasotzen du seinalea, 

lan-kokagunea aldatzen du, eta airea bideratzen du 1.0 zilindroaren aurreko ganbarara. 

1.0 zilindroaren zurtoinak atzera jotzen du. 

 

1.0 zilindroaren zurtoinak bere ibiltartearen hasierako arrabola (2.4) zapaltzen 

duenean, 2.0 zilindroaren banatze-balbulak (2.2) eskuinaldetik jasoko du seinalea, 

baldin eta operadoreak 2.3 balbularen agintea sakatzen badu. Orduan, 2.2 balbulak 

lan-posizioa aldatu, eta airea bideratuko du 2.0 zilindroaren aurreko  ganbarara. 

Zurtoinak atzera egingo du, eta bere ibiltartearen amaierako arrabola (1.6) zapaltzeari 

utziko dio. 

 

2.0 zilindroaren zurtoinak bere ibiltartearen hasierako arrabola (1.5) zapaltzen 

duenean, 1.0 zilindroaren banatze-balbulak (1.2) ezkerraldetik jasotzen du seinale  
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pneumatikoa, lan-kokagunea aldatzen du eta airea 1.0 zilindroaren atzeko ganbarara 

bideratzen du. Zurtoina atera egiten da, eta bere ibiltartearen hasierako arrabola (2.4) 

zapaltzeari uzten dio…etab. 

 

Azaldutako sekuentzia behin eta berriz errepikatuko da, harik eta operadoreak 2.3 

balbularen agintea sakatzeari uzten dion arte.  

 

c)  Espazio/fase diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 seinalea goian dagoela, 1.4 goian jartzen denean, 1.0 zilindroaren seinaleak gorako 

arrapala bat egiten du, zurtoina ateratzen ari dela adieraziz. 

Arrapala goienera heltzen denean, 1.0 zurtoinaren ibilbidearen amaierako 2.5 seinalea 

goian jartzen da. Orduan, 2.0 zurtoinaren  seinaleak ere gorako arrapala bat hasten du, 

zurtoina ateratzen ari dela adieraziz. 

2.0 zurtoinaren arrapala goienera heltzen denean, haren ibilbidearen amaierako 1.6 

seinalea goian jartzen da, eta, horrekin batera, 1.0 zurtoinaren seinalearen arrapala 

hasten da jaisten: haren zurtoina barrurantz dator. 
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1.0 zurtoina barruan dagoenean, goian jartzen da 2.4 seinalea, eta, 2.3 seinalea goian 

egon ezean, hortxe amaituko da sekuentzia; aitzitik, 2.3 goian badago, beste ziklo bat 

osatuko da. 

 

13. ARIKETA (2016ko ekaina/IV-B 
 

EGINKIZUNA. Irudiko eskema pneumatikoan: 

 

 

a) Zehaztu eta izendatu 1.0, 1.4, 1.6, 2.1 eta 2.3 osagaiak. 

b) Azaldu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. 

c) Irudikatu eta azaldu zilindroen mugimendu-diagramak (espazio/fase 

diagramak). 
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EBAZPENA 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea. 
 

1.0: motelgailu pneumatikodun efektu bakuneko zilindroa 

1.4: eskuko agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra 

1.6: aldiberekotasun-balbula 

2.1: aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 5/2 banatze-balbula biegonkorra 

2.3: arraboldun agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra 

 

b)    Oinarrizko funtzionamendua. 

 

Pausagunean, zurtoinek zilindroen hurbileko balbulen arrabolak zapaltzen dituzte. 

 

1.4 eta 1.5 balbulen aginteak batera sakatzen ditugunean, airea 1.6 aldiberekotasun-

balbularen bi sarreretan egongo da, eta, ondorioz, irteeran ere bai. Horrela, 1.0 

zilindroaren banatze-balbulak (1.1) ezkerraldetik jasotzen du seinale pneumatikoa, lan-

posizioa aldatzen du, eta balbulak airea bideratzen du 1.1 zilindroaren atzeko 

ganbarara. Zurtoina atera egiten da, eta bere ibiltartearen hasierako arrabola (2.3) 

zapaltzeari uzten dio. 

 

1.0 zilindroaren zurtoinak bere ibiltartearen amaierako arrabola (2.2) zapaltzen 

duenean, 2.0 zilindroaren banatze-balbulak (2.1) ezkerraldetik jasotzen du seinale 

pneumatikoa, lan-posizioa aldatzen du eta airea bideratzen du 2.0 zilindroaren atzeko 

ganbarara. Zurtoina atera egiten da, eta bere ibiltartearen hasierako arrabola 

zapaltzeari uzten dio. 

 

2.0 zilindroaren zurtoinak bere ibiltartearen amaierako arrabola (1.2) zapaltzen 

duenean, 1.0 zilindroaren banatze-balbulak (1.1) seinalea eskuinaldetik jasotzen du, 

lan-posizioa aldatzen du, eta airea bideratzen du 1.0 zilindroaren aurreko ganbarara. 

1.0 zilindroaren zurtoinak atzera egiten du. 

 

1.0 zilindroaren zurtoinak bere ibiltartearen hasierako arrabola (2.3) zapaltzen 

duenean, 2.0 zilindroaren banatze-balbulak (2.1) eskuinaldetik jasotzen du seinalea, 

lan-kokagunea aldatzen du, eta airea 2.0 zilindroaren aurreko ganbarara bideratzen du. 

2.0 zilindroaren zurtoinak atzerako bidea hartzen du. 

 

2.0 zilindroaren zurtoinak bere ibiltartearen hasierako arrabola (1.3) zapaltzen 

duenean, sekuentzia osoa amaitu egiten da. 
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c)  Espazio/fase diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4 eta 1.5 seinaleak goian batera jartzen direnean, 1.0 zilindroaren seinaleak gorako 

arrapala bat egiten du, zurtoina ateratzen ari dela adieraziz. 

1.0 seinalearen arrapala goieneko puntura heltzen denean, 2.2  seinalea goian jartzen 

da, eta 2.0 zurtoinaren seinaleak ere gorako arrapala bat egiten du, zurtoina ateratzen 

ari dela adieraziz. 

2.0-ren arrapala gorenera heltzen denean, 1.2 seinalea goian jartzen da. Harekin 

batera 1.0 seinalearen arrapala hasten da jaisten: zurtoina atzera egiten ari da. 

2.3 seinalea goian jartzen denean, beherantz hasten da 2.0-ren arrapala: zurtoin hau 

ere barrurantz dator. 

2.0-ren arrapalak behea jotzen duenean, 1.3 goian jarri, eta sekuentzia amaitu egiten 

da.  
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14. ARIKETA (2016ko uztaila/IV-B) 

 

 

EGINKIZUNA. Irudiko eskema pneumatikoan: 

a) Zehaztu eta izendatu 0.1, 1.1, 1.3, 1.4 eta 1.7 osagaiak. 

b) Azaldu instalazioaren oinarrizko funtzionamendua. 

c) Irudikatu eta azaldu zilindroaren mugimendu-diagrama (espazio/fase 

diagrama). 

d) Zer gertatzen da 1.7 elementuaren posizioa alderantzikatzen bada? 
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EBAZPENA 

a) Osagaiak zehaztea eta izendatzea: 
 

0.1: mantentze-unitatea 

1.1: aginte eta itzulera pneumatikoa dituen 5/2 banatze-balbula biegonkorra. 

1.3: arraboldun agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituen 3/2 balbula 

monoegonkorra 

1.4: balbula hautatzailea 

1.7: noranzko bakarreko erregulazio-balbula 

 

b)    Oinarrizko funtzionamendua 

Pausagunean, zurtoinak zilindroaren hurbileko balbularen arrabola (1.2) zapaltzen du. 

 

1.5 balbularen agintea, 1.6 balbularena edo biak batera sakatzen ditugunean, 1.4 

balbulak aireari pasatzen uzten dio. Horrela, 1.0 zilindroaren banatze-balbulak (1.1) 

seinale pneumatikoa ezkerraldetik jasotzen du, lan-posizioa aldatzen du, eta airea 1.0 

zilindroaren atzeko ganbarara bideratzen du. Zurtoina atera egiten da, eta ibiltartearen 

hasierako arrabola (1.2) zapaltzeari uzten dio. 

 

Zilindroaren zurtoinak ibiltartearen amaierako arrabola (1.3) zapaltzen duenean,  

banatze-balbulak (1.1) eskuinaldetik jasotzen du seinale pneumatikoa, lan-posizioa 

aldatzen du eta airea zilindroaren aurreko ganbarara bideratzen du. Zurtoina sartu 

egiten da, eta ibiltartearen amaierako arrabola (1.3) zapaltzeari uzten dio. 

 

 Sekuentzia osoa amaitu egiten da zilindroaren zurtoinak ibiltartearen hasierako 

arrabola (1.2) zapaltzen duenean,  

 

Ziklo erdiautomatikoa deritzo sekuentzia honi. 

 

 

c)    Espazio/fase diagrama. 

1.5 seinalea goian jartzen denean, 1.0 zilindroaren seinaleak gorako arrapala bat egiten 

du, zurtoina ateratzen ari dela adieraziz. 

Arrapala gorenera heltzen denean, goian jartzen da 1.3 seinalea, eta horrekin batera 

zilindroaren seinaleak beherako bidea hartzen du, zurtoina sartzen  ari dela adieraziz. 
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2.0-ren arrapalak behea jotzen duenean, 1.2 goian jartzen da eta sekuentzia amaitu.  

 

d)   Zer gertatzen da 1.7 elementuaren posizioa alderantzikatzen bada? 

Dagoen moduan, zilindroaren atzeko ganbaran sartzen den airearen emaria 

dosifikatuz, zurtoinaren irteerako abiadura erregulatzen da, higiduran bibrazioak 

sortuz, ordea. Balbulari buelta emanez gero, aurreko ganbaratik irteten den airearen 

emaria izango da erregulatuko dena, eta harekin batera zurtoinaren sarrerako 

abiadura, kasu honetan, bibraziorik eragin gabe. 
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4.3 APLIKAZIOEN DISEINUA 

 

15. ARIKETA (2010eko ekaina/IV-A) 

 

Hauexek dira osagaiak: 

- Mantentze-unitate bat. 
- Efektu bikoitzeko zilindro bat. 
- 5/2 balbula bat, biegonkorra. Aginte pneumatikoa. 
- 3/2 N/I lau balbula. Sakagailu bidezko agintea. 
- Zirkuitua hautatzeko balbula bat. “OR” funtzioa. 
- Aldiberekotasun-balbula bat. “AND” funtzioa. 
- Emaria noranzko bakarrean erregulatzeko balbula bi. 

 

EGINKIZUNA: 

a) Irudikatu osagai bakoitza ikur arautua erabiliz. 

b) Eman 5/2 balbula biegonkorrak gobernatutako efektu bikoitzeko zilindro 

baten zeharkako agintearen eskema pneumatikoa; jakizu 5/2 balbula 

biegonkorra sakagailu bidezko agintea eta malguki bidezko itzulera dituzten lau 

3/2 balbulek (A, B, C, eta D) agintzen dutela. A eta B balbulak taldekatuta 

daude. Zurtoina ateratzen da taldeko edozein balbulari (A edo B) eta C balbulari 

batera eragiten zaienean. Zurtoinak atzera egiten du D balbulari eragiten 

zaionean. Zilindroaren zurtoina geldiro atera eta sartu behar da. 

c) Irudikatu eta azaldu zirkuituaren mugimendu diagrama (espazio/fase)  

 

EBAZPENA 

a) Osagaien ikur arautuak. 

 

Osagaien ikur arautuak “b” galderako eskema pneumatikoan irudikatzen eta zehazten 

dira: 

- Mantentze-unitatea: 0.1 

- Efektu bikoitzeko zilindro bat: 1.0 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra, aginte pneumatikoduna: 1.1 

- Lau balbula 3/2, NI (normalean itxita), sakagailuaren bidezko agintedunak : 1.2, 

1.3, 1.4 eta  1.5 

- Balbula hautatzailea: 1.01 

- Aldiberekotasun-balbula:  1.02 

- Noranzko bakarreko erregulazio balbulak:  1.02 eta 1.04 

  



 Teknologia Ariketen Bilduma  

195 

Jon Arana Urtiaga 

Zil

A

B

C

D

4 2

5

1

3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

1 1

2

1 1

2

2

1 3

5
0
%

5
0
%

A B C D

1.0

1.1

1.2 1.3 1.4 1.5

0.1

1.02

1. 03 1. 04

1.01

b)    Eman eskema pneumatikoa. 

c)    Mugimendu-diagrama. 
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Irudian, A eta C balbulen sakagailuak, aldi berean, aktibatu dira, eta, haiekin batera, 

“Zil” seinaleak gorako arrapala bat hasi du, zurtoina kanporatzen ari dela adieraziz. 

Arrapalari bi lauki edo fase eman dizkiogu, zurtoinaren irteerako higidura moteltzeko 

aukera dagoela adierazteko (1.04 balbularen bidez). 

Kanporanzko ibiltartea amaituta, “Zil”  seinalea goian geratu da, zurtoina kanpoan 

dagoela adieraziz. 

Geroago, D balbularen sakagailuari eragin zaio, eta zurtoinaren arrapalak beheranzko 

bidea hartu du, zurtoina atzera egiten ari dela adieraziz. Honetan ere, arrapalari bi 

lauki edo fase eman dizkiogu, zurtoinaren sarrerako higidura moteldu daitekeela 

adierazteko (1.03 balbularen bidez). 

Barruranzko ibiltartea amaitutakoan, “Zil”  seinalea behean geratu da, zurtoina 

barruan dagoela adieraziz. 

 

16. ARIKETA (2010eko uztaila/IV-A) 

 

Hauexek dira osagaiak: 

- Mantentze-unitate bat. 

- Efektu bikoitzeko zilindro bat. 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra. Aginte pneumatikoa. 

- 3/2 N/I lau balbula. Sakagailu bidezko agintea. 

- Zirkuitua hautatzeko balbula bat. “OR” funtzioa. 

- Aldiberekotasun-balbula bat. “AND” funtzioa. 

 

EGINKIZUNA. 

a) Adierazi osagai bakoitza ikur arautua erabiliz. 

b) Eman 5/2 balbula biegonkorrak gobernatutako efektu bikoitzeko zilindro 

baten zeharkako agintearen eskema pneumatikoa; jakizu 5/2 balbula 

biegonkorra sakagailu bidezko agintea eta malguki bidezko itzulera dituzten lau 

3/2 balbulek (A, B, C, eta D) gidatzen dutela. 3/2 balbulak binaka daude  

taldekatuta (1 taldea: A eta B balbulak; 2 taldea: C eta D balbulak). Zurtoina 

ateratzen da 1 taldeko edozein balbulari (A edo B) eragiten zaionean. 

Zurtoinak atzera egiten du 2 taldeko balbula biei (C eta D) batera eragiten 

zaienean. 

 c) Zurtoina zilindrotik astiroago ateratzeko eta sartzeko, zer osagai behar da 

eta nola konektatuko da eskema horretara? 
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EBAZPENA 

a) Osagaien ikur arautuak. 

 

Osagaien ikur arautuak “b” galderako eskema pneumatikoan irudikatzen eta zehazten 

dira. 

- Mantentze-unitatea: 0.1 

- Efektu bikoitzeko zilindroa: 1.0 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra, aginte pneumatikoduna:  1.1 

- Lau balbula 3/2, N/I (normalean itxita), sakagailuaren bidezko agintedunak: 1.2, 

1.3, 1.4 eta 1.5 

- Hautatze-balbula: 1.01 

- Aldiberekotasun-balbula:  1.02 

 

b)    Eman eskema pneumatikoa. 
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c) Zurtoina zilindrotik astiroago ateratzeko eta sartzeko, noranzko bakarreko bi 

erregulazio-balbula konektatuko ditugu, irudian agertzen den bezala. 

 

 

 

 

 

 

 

1.04 balbulak zurtoinaren irteerako higidura moteltzen du, aurreko ganbaratik egozten 

den airearen emaria dosifikatuz eta 1.03 balbulak zurtoinaren sarrerako higidura 

moteltzen du, atzeko ganbaratik egozten den airea dosifikatuz. 

 

17. ARIKETA 2011ko ekaina IV-B 

 

Hauexek dira osagaiak: 

- Mantentze-unitate bat. 

- Efektu bikoitzeko zilindro bat. 

- 5/2 balbula, biegonkorra. Aginte pneumatikoa. 

- Lau 3/2 N/I balbula. Sakagailuaren bidezko agintea. 

- Zirkuitua hautatzeko bi balbula. “OR” funtzioa. 

 

EGINKIZUNA. 

a) Osagai bakoitza ikur arautuak erabiliz adieraztea. 

b) 5/2 balbula biegonkorrak gobernatutako efektu bikoitzeko zilindro baten 

zeharkako agintearen eskema pneumatikoa ematea. Esan behar da 5/2 

balbula biegonkorra bi puntutatik agintzen dela eta aginte pneumatiko 

zuzena duela. Zurtoina “a” eta “b” sakagailuetariko bati eragiten 

zaionean ateratzen da, eta atzera egiten du “c” eta “d” sakagailuetariko 

bati eragiten zaionean. 

c) Zurtoina zilindrotik astiroago irteteko, zer osagai behar da eta nola 

konektatuko da eskema horretara? 

d) Azken kasu honetan, irudikatu eta azaldu zilindroaren mugimendu-

diagrama (espazio/fase) 
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EBAZPENA 

a) Osagaien ikur arautuak. 

 

Osagaien ikur arautuak “b” galderako eskema pneumatikoan irudikatu eta zehazten 

dira. 

- Mantentze-unitatea:  0.1 

- Efektu bikoitzeko zilindroa: 1.0 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra, aginte pneumatikoduna: 1.1 

- Lau balbula 3/2, NI (normalean itxita), sakagailuaren bidezko agintedunak:  1.2, 

1.3, 1.4 eta 1.5 

- Hautatze-balbulak: 1.01 eta 1.02 

 

 

b)    Eman eskema pneumatikoa. 
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c)     Zurtoina zilindrotik astiroago irteteko, eskemari noranzko bakarreko erregulazio-

balbula bat erantsiko diogu, irudian agertzen den bezala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)    Zilindroaren mugimendu-diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“a” balbularen sakagailua sakatzean, goian jartzen da bere seinalea, eta zilindroaren 

zurtoinaren seinaleak goranzko arrapalari ekiten dio, zurtoina irteten ari dela erakutsiz. 

Mugimendu hori zurtoinaren ohiko abiaduran egiten denez, fase bateko iraupena 

eman diogu. 

Mugimendu hori bukatutakoan, zurtoina kanpoan geratzen da. 
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“c” balbularen sakagailua sakatzean, goian jartzen da bere seinalea, eta zilindroaren 

zurtoinaren seinaleak beheranzko arrapalari ekiten dio, zurtoina zilindroan sartzen ari 

dela erakutsiz. Mugimendu horren abiadura erregulatuta dagoenez, fase biko iraupena 

eman diogu. 

Mugimendu hori bukatutakoan, zurtoina barruan geratzen da. 

“b” balbularen sakagailua sakatzean, goian jartzen da bere seinalea, eta zilindroaren 

zurtoinaren seinaleak goranzko arrapalari ekiten dio, zurtoina irteten ari dela erakutsiz. 

Mugimendu hori zurtoinaren ohiko abiaduran egiten denez, fase bateko iraupena 

eman diogu. 

Mugimendu hori bukatutakoan, zurtoina kanpoan geratzen da. 

 “d” balbularen sakagailua sakatzean, goian jartzen da bere seinalea, eta zilindroaren 

zurtoinaren seinaleak beheranzko arrapalari ekiten dio, zurtoina zilindroan sartzen ari 

dela erakutsiz. Mugimendu horren abiadura erregulatuta dagoenez, fase biko iraupena 

eman diogu. 

Mugimendu horren amaieran, zurtoina barruan geratzen da. 

 

18. ARIKETA (2011ko uztaila/IV-B) 

 

Hauexek dira osagaiak: 

- Mantentze-unitate bat. 

- 3/2 N/I balbula bat. Sakagailuaren bidezko agintea. 

- Efektu bikoitzeko zilindro bat. 

- Bi 3/2 balbula. Eskuko agintea. 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra. Aginte pneumatikoa.  

- Noranzko bakarreko erregulazio-balbula. 

- Ihes lasterreko balbula bat. 

 

EGINKIZUNA. 

a) Osagai bakoitza adieraztea ikur arautuak erabiliz. 

b) 5/2 balbula biegonkorrak gobernatutako efektu bikoitzeko zilindro baten 

zeharkako agintearen eskema pneumatikoa ematea. Esan behar da 5/2 

balbula biegonkorra bi puntutatik agintzen dela eta aginte pneumatiko 

zuzena duela (zurtoina astiro atera behar da, eta azkar sartu).  

c) Zilindroaren mugimendu-diagrama (espazio/fase) irudikatzea eta 

azaltzea. 
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EBAZPENA 

a) Osagaien ikur arautuak. 

 

- 3/2 NI balbula bat, sakagailuaren bidezko aginteduna:  

 

 

 

 

Gainerako osagaien ikur arautuak “b” galderako eskema pneumatikoan irudikatzen eta 

zehazten dira. 

- Mantentze-unitatea: 0.1 

- Efektu bikoitzeko zilindroa:  1.0 

- Bi 3/2 balbula, eskuzko agintedunak: 1.2 eta 1.3 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra, aginte pneumatikoduna:  1.1 

- Noranzko bakarreko erregulazio-balbula: 1.02 

- Ihes lasterreko balbula bat: 1.01 

 

b)    Eman eskema pneumatikoa. 
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Zil

a
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c)  Zilindroaren mugimendu-diagrama. 

 

 

 

 

 

 

“a” balbularen sakagailua sakatzean, zurtoinaren seinaleak goranzko arrapalari ekiten 

dio, zurtoina irteten ari dela erakutsiz. Zurtoinaren mugimendua 1.02 balbulak 

motelduta dagoenez, fase biko iraupena eman diogu. 

Zurtoina kanpoan geratzen da mugimendu hori amaitutakoan. 

“b” balbularen sakagailua sakatzean, zurtoinaren seinaleak beheranzko arrapalari 

ekiten dio, zurtoina sartzen ari dela erakutsiz. Mugimendu hau oso azkar burutzen da, 

ihes lasterreko balbulak zilindroaren atzeko ganbaratik egozten den airea kanpoko 

eguratsarekin zuzenean konektatzen duelako, oraingo honetan, banatze-balbulatik 

igaro gabe. Horregatik, fase erdiko iraupena eman diogu. 

Zurtoina barruan geratzen da mugimendu hori amaitutakoan. 
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19. ARIKETA (2012ko ekaina/IV-B) 

 

Ura daraman kanal baten atea efektu bikoitzeko zilindro batek kontrolatuta 

dago. Zirkuitu pneumatikoa diseinatzeko asmoz, hauexek dira osagaiak: 

- Mantentze-unitateak. 

- Efektu bikoitzeko zilindroak. 

- 5/2 balbulak, biegonkorrak, presioaren bidezko aginte pneumatiko 

bikoitza dutenak. 

- 3/2 N/I (normalki itxiak) balbulak. Sakagailuaren bidezko agintea eta 

malgukiaren bidezko itzulera. 

- Aldiberekotasun-balbulak. “AND” funtzioa. 

- Zirkuitua hautatzeko balbulak. “OR” funtzioa. 

 

EGINKIZUNA. Pausoak arrazoituz,  

a) adierazi osagai bakoitza ikur arautuak erabiliz. 

b) eman 5/2 balbula biegonkorrak pneumatikoki gobernatuko duen efektu 

bikoitzeko zilindroaren zeharkako agintearen eskema pneumatikoa. 

Kanalaren alde bakoitzean sakagailu-balbula bat dago (a eta b balbulak). 

Kanalaren atea itxiko da a edo b sakagailuari eragiten zaionean (zurtoina 

zilindrotik ateratzen denean ixten da atea). Kanalaren atea zabaltzen da 

kanalaren kontrol-kabinan dauden c et d sakagailuei aldi berean 

eragiten zaienean (zurtoina sartzen denean zabaltzen da atea). 

c) Zilindroaren zurtoinaren sartze-abiadura murriztu nahi bada, zer osagai 

behar da eta nola konektatzen da zirkuitura? 

 

EBAZPENA 

a) Osagaien ikur arautuak. 

 

 “b” galderako eskema pneumatikoan irudikatzen eta zehazten dira osagaien ikur 

arautuak: 

- Mantentze-unitatea: 0.1 

- Efektu bikoitzeko zilindroa: 1.0 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra, aginte pneumatikoduna: 1.1 

- Lau balbula 3/2, N/I (normalean itxita), sakagailuaren bidezko agintea eta 

malgukiaren bidezko itzulera dituztenak:  1.2, 1.3, 1.4 eta 1.5 

- Aldiberekotasun-balbula: 1.02 

- Hautatze-balbula:  1.01 
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b)    Eskema pneumatikoa. 

 

1.01 hautatze-balbulak, “OR” funtzio logikoa gauzatzen duena, “a” eta “b” balbulek 

igorri ditzaketen seinale-pneumatikoak kudeatzen ditu honela: “a” balbularen 

sakagailua, edo “b” balbularena, edo biak batera sakatzen direnean, 1.01 balbulak 

airea bideratzen du 1.1 banatze-balbularen ezkerreko kontrol-sarrerara, zilindroaren 

zurtoinaren irteera eraginez, eta kanalaren atea itxiz. 

“c” eta “d” balbulek igorri ditzaketen seinale-pneumatikoak “AND” funtzio logikoa 

gauzatzen duen 1.02 aldiberekotasun-balbulak kudeatzen ditu: “c” eta “d” balbulen 

sakagailuak batera sakatzen direnean (eta horrelaxe baino ez) airea bideratzen du 1.1 

banatze-balbularen eskuineko kontrol-sarrerara. Ondorioz, zurtoina sartu eta, aldi 

berean, atea irekitzen da. 
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c) Zurtoina zilindroan astiroago sartzeko, zirkuituari noranzko bakarreko erregulazio-

balbula bat erantsiko diogu, irudian agertzen den bezala. Horrela, zilindroko atzeko 

ganbaratik kanporatu behar den airearen emaria dosifikatzen eta, aldi berean, 

zurtoinaren sartze-abiadura moteltzen da. 
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20. ARIKETA 2012ko uztaila/IV-B 

 

Efektu bikoitzeko zilindro batek kontrolatzen du iraulki-kamioi baten karga eta 

hustutze-sistema. Zirkuitu pneumatikoa diseinatzeko hauexek dira osagaiak: 

- Mantentze-unitateak. 
- Efektu bikoitzeko zilindroak. 
- 5/2 balbulak, biegonkorrak, presioaren bidezko aginte pneumatiko 

bikoitza dutenak. 
- 3/2 N/I (normalki itxiak) balbulak. Sakagailuaren bidezko agintea eta 

malgukizko itzulera. 
- Zirkuitua hautatzeko balbulak. “OR” funtzioa. 
- Noranzko bakarreko erregulazio-balbulak. 
 

EGINKIZUNA. Pausoak arrazoituz,  

a) adierazi osagai bakoitza ikur arautuak erabiliz. 

b)   eman 5/2 balbula biegonkorrak gobernatutako efektu bikoitzeko zilindro 

baten zeharkako agintearen eskema pneumatikoa. Iraulkia igoko da “a” edo 

“b” eskuko aginte-balbula aktibatzen denean; “a” balbula kamioiaren 

kabinan eta “b” balbula kanpoko aginte-mahaian kokatzen dira (iraulkia 

igotzen da zilindroaren zurtoina ateratzen denean). Iraulkia jaitsiko da “c” 

edo “d” eskuko aginte-balbula aktibatzen denean. “c” balbula kamioiaren 

kabinan eta “d” balbula kanpoko aginte-mahaian kokatzen dira (iraulkia 

jaisten da zilindroaren zurtoina sartzen denean). Zilindroaren zurtoinak 

astiro-astiro atera eta sartu behar du. 

 

EBAZPENA 

a) Osagaien ikur arautuak. 

 

 “b” galderako eskema pneumatikoan irudikatzen eta zehazten dira osagaien ikur 

arautuak: 

- Mantentze-unitatea:  0.1 

- Efektu bikoitzeko zilindroa: 1.0 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra, aginte pneumatikoduna: 1.1 

- Lau balbula 3/2, N/I (normalean itxita), sakagailuaren bidezko agintea eta 

malgukiaren bidezko itzulera dituztenak: 1.2, 1.3, 1.4 eta 1.5 

- Hautatze-balbulak: 1.01, 1.02 
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b)    Eskema pneumatikoa. 

 

“OR” funtzio logikoa gauzatzen duen 1.01 hautatze-balbulak ”a” eta “b” balbulek 

igortzen duten presiopeko aireari uzten dio pasatzen, baldin eta “a” balbularen 

sakagailua, edo “b” balbularena, edo biak batera sakatzen badira. Horrela, 1.01 

balbulak 1.1 banatze-balbularen ezkerreko kontrol-sarrerara bideratzen du airea, 

zilindroaren zurtoina irten eta kamioiaren iraulkia igo egiten da. 

“c” eta “d” balbulek igorritako airea “OR” funtzio logikoa gauzatzen duen 1.02 

hautatze-balbulak 1.01 balbularen era berean kudeatzen du, alegia, banatze-

balbularen eskuineko kontrol-sarrerara bideratzen du airea “c” balbularen sakagailua, 

edo “d” balbularena, edo biak batera sakatzen direnean. Kasu horietan, zilindroaren 

zurtoina sartzen da eta kamioiaren iraulkia jaitsi. 
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21. ARIKETA (2013ko uztaila/IV-A) 

 

Garaje bateko ateak orri bi ditu. Orri bakoitzaren mugimendua efektu 

bikoitzeko zilindro batek kontrolatzen du. Zirkuitua diseinatzeko, hauexek dira 

osagaiak: 

- Mantentze-unitateak. 

- Efektu bikoitzeko zilindroak. 

- 5/2 balbulak, biegonkorrak, presioaren bidezko aginte pneumatiko 

bikoitzekoak. 

- 3/2 N/I balbulak, sakagailuaren bidezko agintea eta malgukiaren bidezko 

itzulera dituztenak. 

- Zirkuitua hautatzeko balbulak. “OR” funtzioa. 

 

EGINKIZUNA. Eman urrats hauek eta azaldu bakoitzaren zergatia.  

a) Adieraz ezazu osagai bakoitza ikur arautuak erabiliz. 

b)   Eman ezazu garajeko ateko orrien efektu bikoitzeko zilindro bien 

zeharkako agintearen eskema pneumatikoa. Zilindroak 5/2 balbula 

biegonkor baten bidez gobernatuta daude. Ateko orriak barrutik zein 

kanpotik ireki eta itxi ahal izango dira. Horretarako, sakagailu bidezko 

agintea eta malguki bidezko itzulera duten 3/2 N/I motako lau balbula (A, B, 

C, eta D) erabiliko dira. 

c)   Zilindroen zurtoinen sartze-abiadura moteldu nahi bada, zer osagai 

behar da eta nola konektatuko da eskema horretara? 

 

EBAZPENA 

a) Osagaien ikur arautuak. 

 

Osagaien ikur arautuak “b” galderako eskema pneumatikoan irudikatzen eta zehazten 

dira. 

- Mantentze-unitatea: 0.1 

- Efektu bikoitzeko zilindroak: 1.0 eta 2.0 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra, aginte pneumatikoduna: 1.1 

- Lau balbula 3/2, N/I (normalean itxita), sakagailuaren bidezko agintea eta 

malgukiaren bidezko itzulera dituztenak:  1.2, 1.3, 1.4 eta 1.5 

- Hautatze-balbulak: 1.01 eta 1.02 
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b)    Eskema pneumatikoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)   Zilindroen zurtoinen sartze-abiadura moteltzeko, noranzko bakarreko erregulazio-

balbula bat konektatuko dugu, irudian ageri den bezala. Balbula horren bidez, 

zurtoinak sartzerakoan, zilindroen atzeko ganbaretatik egozten den airearen emaria 

dosifikatzeko modua dago eta, horrekin batera, zurtoinen abiadura. 
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22. ARIKETA (2014ko ekaina/IV-A) 

 

Hauek dira osagaiak: 

- Mantentze-unitate bat. 

- Efektu bikoitzeko zilindro bat. 

- 5/2 balbula bat, noranzko bietan aginte pneumatikoa duena. 

- 3/2 N/I balbulak. Sakagailuaren bidezko agintea eta malguki bidezko 

itzulera. 

- Zirkuitua hautatzeko balbulak. “OR” funtzioa. 

- Aldiberekotasun-balbulak. “AND” funtzioa. 

 

EGINKIZUNA. Eman urrats hauek eta azaldu bakoitzaren zergatia: 

a) Adierazi osagai bakoitza sinbolo arautuak erabiliz. 

b) Eman 5/2 balbulak gobernatutako efektu bikoitzeko zilindro baten 

agintearen eskema pneumatikoa. Esan behar da sakagailu bidezko agintea 

eta malguki bidezko itzulera dituzten bost 3/2 balbulek (A, B, C, D eta E) 

gobernatzen dutela 5/2 balbula. 3/2 balbuletariko lau binaka taldekatuta 

daude (1 Taldea: B eta C balbulak; 2 Taldea: D eta E balbulak). Zurtoina A 

balbulari eragiten zaionean ateratzen da. Eta D eta E balbulei eta B edo C 

balbulei aldi berean eragiten zaienean baino ez du atzera egin behar 

zurtoinak. 

c)   Zurtoina zilindrotik astiroago ateratzeko eta sartzeko, zer osagai behar 

dira eta nola konektatuko dira eskema horretara? 

 

EBAZPENA 

a) Osagaien ikur arautuak. 

 

 “b” galderako eskema pneumatikoan irudikatzen eta zehazten dira Osagaien ikur 

arautuak: 

- Mantentze-unitatea:  0.1 

- Efektu bikoitzeko zilindroa: 1.0 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra, aginte pneumatikoduna: 1.1 

- Bost balbula 3/2, N/I (normalean itxita), sakagailuaren bidezko agintea eta 

malgukiaren bidezko itzulera dituztenak:  1.2, 1.3, 1.4, 1.5 eta 1.6 

- Hautatze-balbula: 1.02 

- Aldiberekotasun-balbulak: 1.01 eta 1.03 
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b)    Eskema pneumatikoa. 

 

c)   Zurtoina zilindrotik astiroago ateratzeko eta sartzeko, 

noranzko bakarreko bi erregulazio-balbula konektatu 

behar dira, irudian agertzen den bezala.  

G balbulak zurtoinaren higidura moteltzen du zilindrotik 

irteten denean, eta F balbulak zurtoinaren higidura 

moteltzen du zilindroan sartzean.  
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23. ARIKETA (2014ko uztaila/IV-A) 

 

Hauexek dira osagaiak: 

- Mantentze-unitate bat. 

- Efektu bikoitzeko zilindro bat. 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra, noranzko bietan aginte pneumatikoa 

duena.  

- 3/2 N/I balbulak. Sakagailuaren bidezko agintea eta malgukiaren bidezko 

itzulera. 

- Zirkuitua hautatzeko balbulak. “OR” funtzioa. 

- Aldiberekotasun-balbulak. “AND” funtzioa. 

 

EGINKIZUNA. 

a) Adierazi osagai bakoitza sinbolo arautuak erabiliz. 

b)   Eman 5/2 balbula biegonkorrak gobernatutako efektu bikoitzeko zilindro baten 

zeharkako agintearen eskema pneumatikoa. Esan behar da sakagailuaren bidezko 

agintea eta malgukiaren bidezko itzulera dituzten lau 3/2 balbulek (A, B, C eta D) 

agintzen dutela 5/2 balbula biegonkorra. Zurtoina ateratzen da A eta B balbulei aldi 

berean eragiten zaienean, eta atzera egiten du C eta D balbulei aldi berean 

eragiten zaienean. 

c) Zurtoina zilindrotik astiroago ateratzeko, zer osagai behar da eta nola 

konektatuko da eskema horretara? 

d)   Azken kasu honetan, irudikatu eta azaldu zilindroaren mugimendu-diagrama 

(espazio/fase). Arrazoitu diagrama. 

 

EBAZPENA 

a) Osagaien ikur arautuak. 

 

Zirkuitua hautatzeko balbula (hautatze-balbula): 

 

 

 

 “b” galderako eskema pneumatikoan irudikatzen eta zehazten dira gainerako osagaien 

ikur arautuak. 

- Mantentze-unitatea:  0.1 

- Efektu bikoitzeko zilindroa: 1.0 

- 5/2 balbula bat, biegonkorra, aginte pneumatikoduna:  1.1 

- Lau balbula 3/2, N/I (normalean itxita), sakagailuaren bidezko agintea eta 

malgukiaren bidezko itzulera dituztenak:  1.2, 1.3, 1.4 eta 1.5 

- Aldiberekotasun-balbulak: 1.01 eta 1.02 
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b)    Eskema pneumatikoa. 

 

c)  Zurtoina astiroago ateratzeko, noranzko bakarreko 

erregulazio-balbula bat konektatu behar da, irudian 

agertzen den bezala.  
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Zil

A

B

C

D

d)  Zilindroaren mugimendu-diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A eta B seinaleak (biak aldi berean) goian jartzen direnean, zurtoinaren seinaleak 

goranzko arrapala bat egiten du, zurtoina kanpora bidean doala adieraziz. Irteerako 

mugimendu honetan zurtoinaren abiadura motelduta egon daitekeenez, goranzko 

arrapalari bi faseko iraupena eman diogu. 

Zurtoina kanpoan dugu bi fase horiek amaitutakoan.  

Aurrerago, C eta D seinaleak jartzen dira goian, aldi berean,  eta horrek eragiten du 

zurtoinak atzera egitea. Mugimendu hori ohiko abiaduran egiten denez, fase bakarreko 

iraupena eman diogu. 

Barruratze-mugimendua amaitzen denean, zurtoina barruan geratzen da, agindu 

berrien zain.   
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5.	ATALA	

Sistema	Digitalak	

 

5.1 ATARIKOAK 

SISTEMA BITARRA 

Makina digitalek sistema bitarra erabiltzen dute informazioa prozesatu eta kalkuluak 

egiteko.  

Sistema bitarrean bi digitu daude: zeroa eta batekoa (bitak). Sistema hamartarrean, 

aldiz, hamar: zerotik bederatziraino. 

Horren ondorioz, kopuruak adierazteko, sistema bitarrean sistema hamartarrean baino 

askoz digitu gehiago behar izaten dira; informazio bitarra askoz pisutsuagoa dela esan 

daiteke. Adibide bat jartzearren, esku bateko hatzak zenbatzeko, sistema 

hamartarrean 5 ditugula esaten dugu (digitu bakarra), eta sistema bitar naturalean, 

berriz, 101 (hiru digitu). Horren ordainetan, ordenagailuek abantaila handi bat 

daukate: digitu bitarrei, zero eta batekoei, bi tentsio maila (0 V eta 5 V) esleitzen 

zaizkie, eta eragiketak korronte elektrikoaren abiaduraz egiten dira, kalkuluak eta 

informazioaren tratamendua oso era azkarrean burutuz. Hain da handia korronte 

elektrikoaren abiadura, ezen digitu gehiago erabili behar izateak ez baitauka 

garrantzirik. 

Sistema bitarraren barruan hainbat kode sortu dira;  kode bitar naturala dugu kode 

horietako bat. 

Kode bitar naturaleko zenbakien eta hamartarren arteko egokitasunak ageri dira 

taulan. Zenbaki gehiago kodetzeko, bit gehiago erabili beharko lirateke: 

BITARRAK    HAMARTARRAK 

0 0 0 0               0 

0 0 0 1               1 

0 0 1 0               2 

0 0 1 1               3 

0 1 0 0               4 

0 1 0 1               5 

0 1 1 0               6 

0 1 1 1               7 
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1 0 0 0               8 

1 0 0 1               9 

1 0 1 0               10 

1 0 1 1               11 

1 1 0 0               12 

1 1 0 1               13 

1 1 1 0               14 

1 1 1 1               15 

 

Kode bitar naturalean, zenbakian daukan kokapenaren araberako pisua dauka bit 

bakoitzak. Adibidez, lau biteko zenbakietan: 2
3
, 2

2
, 2

1
, 2

0
 dira biten pisuak. 

Horrela, hauxe egin behar da 1101 zenbaki bitarraren ordain hamartarra jakin nahi 

izanez gero:  

11012  = 1 x 2
3
 + 1 x 2

2
 + 0 x 2

1
 + 1 x 2

0 
= 8 + 4 + 0 + 1 = 1310  

Hau da, bit bakoitzaren balioa bider bere pisua biderkatu behar da, eta ondoren 

emaitzak batu. 

ATE LOGIKOAK 

George Boole matematikari britainiarrak Booleren aljebra izeneko egitura matematiko 

berria sortu zuen hemeretzigarren mendean, zenbaketa sistema bitarrari egokitutako 

eredu matematikoari esker. 

Booleren aljebran zehazten dira elementu eta eragiketa bitarrak, eta haien 

propietateak. 

Eragiketa nagusiak biderketa, batuketa eta ukazio logikoak dira, eta eragiketa horiek  

ate logikoen bidez gauzatzen dira. Ate logikoek teknologia elektronikoa erabiltzen dute 

gehienetan, eta hauexek dira oinarrizkoak: 

Ate logikoa: AND.  

Funtzio logikoa: AND. 

Eragiketa matematikoa: biderketa logikoa. 

Adierazpen matematikoa: S = A*B. 
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Egia-taula:  

 

A B      S 

0 0       0 

0 1       0 

1 0       0 

1 1       1 

 

Ikurra: 

 

 

 

 

Ate logikoa: OR.  

Funtzio logikoa: OR. 

Eragiketa matematikoa: batuketa logikoa. 

Adierazpen matematikoa: S = A+B. 

Egia-taula:  

A B      S 

0 0       0 

0 1       1 

1 0       1 

1 1       1 

 

Ikurra: 
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Atea: NOT. 

Funtzio logikoa: NOT. 

Eragiketa matematikoa: ukazio edo alderanzketa logikoa. 

Adierazpen matematikoa: $	 = 	� 

Egia-taula: 

A       S 

0       1 

1       0 

 

Ikurra:  

 

 

 

ZIRKUITUEN DISEINUA 

Demagun lau sarrera eta irteera bat dituen sistema digitala diseinatu behar dugula.  

 

 

 

 

 

 

Lehenengo eta behin, zehaztu behar da sistemaren funtzionamendua zein izango den, 

eta hori sistemaren egia-taularen bitartez egiten da. Egia-taularen ezkerraldean agertu 

behar dira sarrerako aldagaiek har ditzaketen balio guztiak, ordena gorakorrean 

antolatuta; eskuinaldean, berriz, irteerako funtzioak hartzen dituen balioak sarrerako 

konbinazio guztietarako. Kasu honetan, lau sarrera izango ditu (2
4 

= 16). 
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A B C D      F 

0 0 0 0       1 

0 0 0 1       0 

0 0 1 0       0 

0 0 1 1       0 

0 1 0 0       1 

0 1 0 1       1 

0 1 1 0       0 

0 1 1 1       0 

1 0 0 0       1 

1 0 0 1       0 

1 0 1 0       0 

1 0 1 1       0 

1 1 0 0       1 

1 1 0 1       1 

1 1 1 0       0 

1 1 1 1       0 

 

Taula aurrean dugula, irteera-funtzioaren adierazpen kanonikoak idatz daitezke. 

Kanonikoak dira ekuazioaren termino guztietan sarrerako aldagai guztiak, era zuzenean 

zein osagarrian, agertzen diren funtzioak, eta bi mota daude: lehen era kanonikoa, 

biderketen batura gisa eratzen dena, eta bigarren era kanonikoa, batuketen biderka 

gisa eratzen dena.  

 

Funtzioa lehen forma kanonikoan ipintzeko, 1 balioa duten konbinazioak hautatuko 

ditugu, eta, bakoitzean, aldagai baten 1 balioaren ordez bere adierazpen zuzena jarriko 

dugu; eta 0 balioaren ordez, bere adierazpen ukatua. 

�	 = 	 ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + 

+(� ∗ # ∗ « ∗ () +	(� ∗ # ∗ « ∗ () 

Bigarren forma kanonikoan adierazteko, berriz, zero balioa hartzen duten konbinazioak 

hautatuko ditugu, eta, bakoitzean, aldagai baten 1 balioaren ordez bere adierazpen 

ukatua jarriko dugu; 0 balioaren ordez, berriz, bere adierazpen zuzena. 

�	 = 	 (� + # + « + () ∗ ~� + # + « + (� ∗ ~� + # + « + (� ∗ 

∗ ~� + # + « + (� ∗ ~� + # + « + (� ∗ ~� + # + « + (� ∗ ~� + # + « + (� ∗ 

∗ (� + # + « + () ∗ (� + # + « + () ∗ (� + # + « + () 
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FUNTZIOAK BAKUNDU: Karnaugh-en metodoa. 

Hiru, lau edo bost sarrerako funtzio kanonikoak bakuntzeko, badugu metodo 

sistematiko bat, Karnaugh-en metodoa. Karnaugh-en mapak deritze metodo honetan 

erabiltzen diren txantiloiei, eta funtzioak zenbat sarrera dituen, tamaina bateko edo 

besteko mapa erabili behar da. Gure sistema digitalaren diseinuarekin jarraituz, orain, 

funtzio kanonikoak bakunduko ditugu. 

 

Hauxe da Karnaugh-en mapa erabiltzeko prozedura: 

 

1. Hasteko, bateko bana ipini behar da funtzioa dagoen laukitxo bakoitzean. 

2. Ondoren, batekoak hartu, eta 2, 4, 8 eta 16 laukitxoko taldeetan bildu. Talde horiek 

osatzeko beharrezkoa da batekoak laukitxo auzokideetan egotea. Auzokidetasun 

horizontala eta bertikala baino ez dira onartzen; diagonala ez, ordea. 

Puntu honen harira, kontuan izan behar da ezker eta eskuin muturretako zutabeetako 

laukitxoen artean auzokidetasun horizontala dagoela, eta goi-goiko eta behe-beheko 

errenkadetako laukitxoen artean auzokidetasun bertikala. 

 

3. Hainbat talde ezberdin osa daitezke. Bateko berbera hainbat taldetakoa izan 

daiteke. Ahalik eta talde-kopururik txikiena egiten eta horietako bakoitzean ahalik eta 

bateko kopururik handiena biltzen ahalegindu behar dugu. 

4. Bateko talde bakoitzari funtzio murriztuko formularen gai bat dagokio. Talde 

bakoitzean kendu egiten dira beren bi balioekin (0 eta 1) parte hartzen duten 

aldagaiak. 

5. Funtzioaren adierazpen murriztua lortzeko, aldagaiaren osagarria idatziko dugu 

dagokion balioa ”0” denean; balioa “1”  denean, ostera, bere zuzeneko adierazpenean 

agertuko da aldagaia. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Teknologia Ariketen Bilduma  

222 

Jon Arana Urtiaga 

Horrenbestez, hauxe da funtzioaren adierazpen murriztua, biderketen batura gisa 

azalduta: 

�	 = 	 (« ∗ () + (# ∗ «) 

Ekuazio txikiena lortzeko aurreko prozedura erabili behar da berriro, baina oraingo 

honetan taulako zeroak erabiliz. Kasu honetan, funtzioaren adierazpen murriztua 

lortzeko aldagaiaren osagarria idatziko dugu dagokion balioa “1” denean; balioa “ 0 “ 

denean, ostera, zuzeneko adierazpenean agertuko da aldagaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eta hauxe da funtzioaren adierazpen murriztua, batuketen biderketa gisa idatzita: 

�	 = 	 (# + () ∗ («) 

Azken batean, funtzio murriztuak alderatu, eta txikiena aukeratzen da ate logikoen 

bitartez gauzatzeko. Gure adibidean, batuketen biderka gisakoa da txikiena, aldagai eta 

ukazio gutxiago erabiltzen dituelako. 

 

Eta orain, aukeratutako funtzioa gauzatuko dugu, ate elektronikoen bitartez: 
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Zirkuituan erabilitako ateak: 

- Bi sarreradun AND ate bat. 

- Bi sarreradun OR ate bat. 

- Bi NOT ate. 
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5.2 ZIRKUITU KONBINAZIONALEN DISEINUA 

 

1. ARIKETA (2010eko uztaila/V-A) 

 

Segurtasun-ateak irekitzeko sistema automatikoa du. Sistemak osagai hauek 

ditu: 

1.   (a) etengailua, sarreran bertan kokatuta dago. 

2.   (b eta c) etengailuak, atearen barrualdean. 

3.   (d) etengailua, kontrol-kabina barruan. 

Egoera hauetan ireki daiteke atea: 

a) (a) etengailua eta atearen barrualdeko (b eta c) etengailuetariko bat, 

gutxienez, aktibatzen direnean. 

b) (a) etengailua eta kontrol-kabinako (d) etengailua aktibatzen 

direnean, sistemaren beste osagaien egoera gorabehera. 

 

EGINKIZUNA. Bete itzazu hurrengo urratsak eta azal itzazu banan-banan: 

a) Atea irekitzeko sistemaren egia-taula. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Funtzio logikoa bakundua. 

d) Atea irekitzeko eta ixteko sistema kontrolatzen duen funtzio 

bakunduaren eskema logiko elektronikoa. 

 

EBAZPENA: 

a) Egia-taula. 

Taularen ezkerraldean idatziko ditugu sarrerako lau aldagai bitarrek har ditzaketen 

balio guztiak (2K = 16), goranzko hurrenkeran; eta, eskuinaldean, funtzioak sarrerako 

aldagaien 16 konbinazioetarako hartu behar dituen balioak. 

A B C D      S 

0 0 0 0       0 

0 0 0 1       0 

0 0 1 0       0 

0 0 1 1       0 

0 1 0 0       0 

0 1 0 1       0 

0 1 1 0       0 

0 1 1 1       0 

1 0 0 0       0 

1 0 0 1       1 

1 0 1 0       1 
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1 0 1 1       1 

1 1 0 0       1 

1 1 0 1       1 

1 1 1 0       1 

1 1 1 1       1 

 

b)  Karnaugh-en mapa. 

Funtzioak bat balioa hartzen dueneko kasu-multzoari helduko diogu, eta hiru multzo 

egingo ditugu, lau batekodunez osatuak. Honelaxe: 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

c)   Funtzio bakundua. 

Batekoak erabili ditugunez, funtzio bakundua biderketen batuketaren erakoa aterako 

da:  $	 = 	 (� ∗ () + (� ∗ «) + (� ∗ #). 
 

d)   Eskema logiko elektronikoa: 

Erabilitako ate logikoak: 

- Hiru sarreradun OR ate logiko bat. 

- Bi sarreradun hiru AND ate.  
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2. ARIKETA (2011ko uztaila/V-A) 

 

Eraikin batean, korridore bateko argiztapen-kontrolak sistema automatikoa du. 

 Sistemak osagai hauek ditu: 

• Bi mugimendu-detektagailu (a eta b) korridorearen mutur bakoitzean. 

• Argiztapen-detektagailu bat (c)  korridorearen erdian kokatuta. 

• Eskuzko etengailu bat (d) kontrol-kabinaren barruan. 

Kasu hauetan pizten da argiztapena:  

I. (d) eskuzko etengailua aktibatzen denean, sistemaren beste osagaien 

egoera gorabehera. 

II. (c) argiztapen-detektagailua aktibatzen denean (argi motela) eta 

mugimendu-detektagailuetariko bat (a eta b) bat, gutxienez, aktibatzen 

denean. 

EGINKIZUNA. Bete itzazu hurrengo urratsak eta azal itzazu banan-banan: 

1) Argiztapena pizteko sistemaren egia-taula. 

2) Karnaugh-en mapa. 

3) Funtzio logiko bakundua. 

4) Argiztapena-sistema kontrolatzen duen funtzio bakunduaren eskema 

logiko elektronikoa. 

 

EBAZPENA: 

1)  Egia-taula. 

Taularen ezkerraldean idatziko ditugu sarrerako lau aldagai bitarrek har ditzaketen 

balio guztiak (2K = 16), goranzko hurrenkeran; eta eskuinaldean, funtzioak, sarrerako 

aldagaien 16 konbinazioetarako, hartzen dituen balioak. 

 

A B C D      S 

0 0 0 0       0 

0 0 0 1       1 

0 0 1 0       0 

0 0 1 1       1 

0 1 0 0       0 

0 1 0 1       1 

0 1 1 0       1 

0 1 1 1       1 

1 0 0 0       0 

1 0 0 1       1 

1 0 1 0       1 

1 0 1 1       1 
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1 1 0 0       0 

1 1 0 1       1 

1 1 1 0       1 

1 1 1 1       1 

 

2)  Karnaugh-en mapa. 

 Funtzioak bat balioa hartzen dueneko kasu-multzoari helduko diogu, eta zortziko 

multzo bat eta lauko bi multzo osatuko ditugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Funtzio bakundua. 

Batekoak erabili direnez gero, biderketen batuketaren erako funtzio bat aterako da: $	 = 	 (() + (# ∗ «) + (� ∗ «). 
 

4)  Eskema logiko elektronikoa. 

Zirkuituan bi AND ate bi sarreradun, 

eta hiru sarrerako OR ate bat erabiliko 

ditugu. 
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3. ARIKETA (2012ko ekaina/V-A) 

 

Motor baten kontrola lau etengailuk (A, B, C eta D) osatutako sistema digital 

batek erregulatuta dago. 

Motorra ibili dabil: 

- A etengailua besterik aktibatuta ez dagoenean. 

- C edo D etengailua bakarrik desaktibatuta dagoenean. 

- A eta B etengailuak soilik aktibatuta daudenean. 

- Lau etengailuak aktibatuta daudenean. 

 

EGINKIZUNA. Eman itzazu urrats hauek eta azal itzazu banan-banan: 

a) Motorra kontrolatzeko sistemaren egia-taula. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Funtzio logiko bakundua. 

d) Motorra kontrolatzen duen funtzio bakunduaren eskema logiko 

elektronikoa. 

 

EBAZPENA: 

a)  Egia-taula. 

Taularen ezkerraldean idatziko ditugu sarrerako lau aldagai bitarrek har ditzaketen 

balio guztiak (2K = 16), goranzko hurrenkeran, eta eskuinaldean, funtzioak sarrerako 

aldagaien 16 konbinazioetarako hartzen dituen balioak: 

A B C D      S 

0 0 0 0       0 

0 0 0 1       0 

0 0 1 0       0 

0 0 1 1       0 

0 1 0 0       0 

0 1 0 1       0 

0 1 1 0       0 

0 1 1 1       0 

1 0 0 0       1 

1 0 0 1       0 

1 0 1 0       0 

1 0 1 1       0 

1 1 0 0       1 

1 1 0 1       1 

1 1 1 0       1 

1 1 1 1       1 
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b)  Karnaugh-en mapa. 

Funtzioak bat balioa hartzen dueneko kasu-multzoari helduko diogu, eta lauko multzo 

bat eta biko beste bat osatuko ditugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Funtzio bakundua.  

Funtzioa bakuntzeko batekoak erabili ditugunez, funtzio bakundua biderketen 

batuketaren erakoa izango da:  

$	 = 	 (� ∗ « ∗ () + (� ∗ #). 
 

d)  Eskema logiko elektronikoa: 

Erabilitako ate logikoak: 

- Bi sarrerako OR ate bat. 

- Hiru sarrerako AND ate bat. 

- Bi sarrerako AND ate bat. 

- Bi NOT ate. 
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4. ARIKETA (2013ko ekaina/V-A) 

 

Sistema digital batek automatikoki erregulatzen du errepide nagusiaren (A-B) 

eta bigarren mailako (C-D) sarbidearen arteko bidegurutzea arautzen duen 

semaforoaren kontrola. Kontrolatzeko sistemak ibilgailuak detektatzeko 

sentsoreak ditu A eta B errailetan (errepide nagusian) eta C eta D errailetan 

(sarbidean: dagokion errailetik ibilgailuren bat pasatzen denean aktibatzen dira 

A, B, C eta D sentsoreak.) 

Arrazoibide honen arabera jokatuko du bidegurutzeko semaforoak: 

a) Errepide nagusiko semaforoa berde jarriko da A eta B sentsoreak 

aktibatuta daudenean. 

b) Errepide nagusiko semaforoa berde jarriko da A edo B sentsorea 

aktibatuta dagoenean. 

c) Sarbideko semaforoa berde jarriko da C eta D sentsoreak aktibatuta, 

bai,  eta A edo B sentsoreetariko bat  edo biak batera aktibatuta ez 

daudenean. 

d) Sarbideko semaforoa berde jarriko da C edo D sentsorea aktibatuta, bai, 

eta A edo B sentsoreetariko bat edo biak batera aktibatuta ez 

daudenean. 

e) Errepide nagusiko semaforoa berde jarriko da sentsore guztiak 

desaktibatuta daudenean. 

 

EGINKIZUNA. Eman itzazu urrats hauek eta azal itzazu banan-banan: 

1. Semaforoa kontrolatzeko sistemaren egia-taula (irteera bi izango dira: 

bat errepide nagusirako eta bestea bigarren mailako sarbiderako) 

      Errepide nagusiaren irteerako: 

2. Karnaugh-en mapa. 

3. Funtzio logiko bakundua. 

4. Errepide nagusiaren semaforoa kontrolatzen duen funtzio bakunduaren 

eskema logiko elektronikoa. 
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EBAZPENA: 

1.  Semaforoa kontrolatzeko egia-taula. 

Taularen ezkerraldean sarrerako aldagaiek har ditzaketen 16 balio posibleak idatziko 

ditugu, goranzko hurrenkeran, eta, eskuinaldean, errepide nagusiko irteeraren 

funtzioak (N) eta sarbideko irteeraren funtzioak (S) sarrerako aldagaien konbinazio 

guztietarako hartzen dituzten balioak. 

 

A B C D      N S  

0 0 0 0       1  0   

0 0 0 1       0  1   

0 0 1 0       0  1   

0 0 1 1       0  1   

0 1 0 0       1  0   

0 1 0 1       1  0   

0 1 1 0       1  0   

0 1 1 1       1  0   

1 0 0 0       1  0   

1 0 0 1       1  0   

1 0 1 0       1  0   

1 0 1 1       1  0   

1 1 0 0       1  0   

1 1 0 1       1  0   

1 1 1 0       1  0 

1 1 1 1       1  0   

 

2.   Errepide nagusiaren irteerako Karnaugh-en mapa: 
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Zortziko bi multzo eta lauko multzo bat hartuko ditugu. 

 

3.   Errepide nagusiaren irteerako funtzio logiko bakundua. 

Batekoak erabili ditugunez, funtzio bakundua biderketen batuketaren erakoa izango 

da:  

$	 = 	 (« ∗ () + (#) + (�).	
 

4. Errepide nagusiaren semaforoa kontrolatzen duen funtzio bakunduaren eskema 

logiko elektronikoa: 

 

Funtzio bakundua gauzatzeko erabilitako 

ateak: 

- Hiru sarrerako OR ate bat. 

- Bi sarrerako AND ate bat. 

- Bi NOT ate. 

 

 

5. ARIKETA (2014ko uztaila/V-B) 

 

Lau etengailuko (A, B, C, eta D) sistema digitalak kontrolatzen du gillotina 

anizkoitz bat, zenbait balditzaren arabera. Honelaxe funtzionatzen du gillotinak: 

- A eta B etengailuak baino aktibatzen ez direnean. 

- A eta D etengailuak baino aktibatzen ez direnean. 

- C eta D etengailuak aktibatzen direnean, beste bi etengailuen egoera 

gorabehera. 

 

EGINKIZUNA. Eman itzazu urrats hauek, eta azal itzazu banan-banan: 

a) Sistemaren egia-taula. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Irteeraren (gillotinaren funtzionamendua) ekuazio txikiena bakundua. 

d) Gillotinaren funtzionamendua kontrolatzen duen eskema logiko 

elektronikoa. 
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EBAZPENA: 

a)   Sistemaren egia-taula. 

Taularen ezkerraldean, sarrerako lau aldagaiek har ditzaketen balio guztiak idatziko 

ditugu, goranzko hurrenkeran; eta, eskuinaldean, irteerako funtzioak sarreretako 

konbinazio guztietarako hartzen dituen balioak: 

A B C D      S 

0 0 0 0       0 

0 0 0 1       0 

0 0 1 0       0 

0 0 1 1       1 

0 1 0 0       0 

0 1 0 1       0 

0 1 1 0       0 

0 1 1 1       1 

1 0 0 0       0 

1 0 0 1       1 

1 0 1 0       0 

1 0 1 1       1 

1 1 0 0       1 

1 1 0 1       0 

1 1 1 0       0 

1 1 1 1       1 

 

b)  Karnaugh-en mapak. 

                       Batekoak hartuta                   Zeroak hartuta 
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c)  Irteeraren ekuazio txikien bakunduak. 

Ekuazio txikiena lortzeko, alde batetik, mapako batekoak multzokatuko ditugu 

biderketen batuketaren erako funtzio bakundua lortzeko; bestetik, zeroekin gauza 

bera egin, eta batuketen biderketaren erako funtzio bakundua lortuko dugu. Gero, 

funtzio bakunduak alderatu, eta txikiena aukeratuko dugu elektronikoki gauzatzeko. 

 

Biderketen batuketaren erako funtzioa: $	 = 	 (« ∗ () + (� ∗ # ∗ « ∗ () + (� ∗ # ∗ (). 
 

Batuketen biderketaren erako funtzioa: $	 = 	 (# + « + () ∗ (# + () ∗ (� + «) ∗ (« +(). 
 

Ikusten denez, biderketen batuketaren erakoak hiru termino ditu, eta batuketen 

biderketaren erakoak, lau; beraz, hura izango da elektronikoki gauzatuko dena. 

 

d)  Eskema logiko elektronikoa: 

Erabilitako ate logikoak: 

- Hiru sarrerako OR ate bat. 

- Lau sarrerako AND ate bat. 

- Hiru sarrerako AND ate bat. 

- Bi sarrerako AND ate bat. 

- Hiru NOT ate. 

 

 

6. ARIKETA (2015eko uztaila/V-B) 

 

Lau etengailuko (A, B, C, eta D) sistema digital batek kontrolatzen du alarma-

sistema bat, zenbait baldintzaren arabera. Alarma aktibatzen da: 

- Lau detektagailuak aktibatzen direnean. 

- Hiru detektagailu, edozeintzuk, aktibatzen direnean. 

- D detektagailua baino aktibatzen ez denean (segurtasun-egoera). 

 

EGINKIZUNA. Eman itzazu urrats hauek, eta arrazoitu itzazu denak: 

a) Sistemaren egia-taula. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Alarma-sistemaren ekuazio txikiena bakunduta. 

d) Alarma-sistema kontrolatzen duen eskema logiko elektronikoa. 
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EBAZPENA: 

a) Sistemaren egia-taula. 

 

Taularen ezkerraldean, sarrerako lau aldagai bitarrek har ditzaketen balio guztiak (2K = 

16) idatziko ditugu, goranzko hurrenkeran; eta eskuinaldean, funtzioak sarrerako 

aldagaien 16 konbinazioetarako hartzen dituen balioak: 

A B C D      S 

0 0 0 0       0 

0 0 0 1       1 

0 0 1 0       0 

0 0 1 1       0 

0 1 0 0       0 

0 1 0 1       0 

0 1 1 0       0 

0 1 1 1       1 

1 0 0 0       0 

1 0 0 1       0 

1 0 1 0       0 

1 0 1 1       1 

1 1 0 0       0 

1 1 0 1       1 

1 1 1 0       1 

1 1 1 1       1 

 

b) Karnaugh-en mapak: 

 

 

                 Batekoak hartuta      Zeroak hartuta 
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c) Ekuazio txikiena, bakunduta. 

 

Batekoak hartuta: $	 = 	 (� ∗ # ∗ « ∗ () + (# ∗ « ∗ () + (� ∗ « ∗ () + (� ∗ # ∗ () + (� ∗ # ∗ «).	
 

Zeroak hartuta: 

 	$	 = 	 (« + () ∗ (# + () ∗ (� + # + «) ∗ (� + () ∗ (� + # + «) ∗ (� + # + «). 
 

Ikusten dugunez, biderketen batuketaren erako funtzioak bost termino ditu, eta 

batuketen  biderketaren erakoak, sei; horregatik, hura izango da ekuazio minimo 

bakundua, eta hura aukeratuko dugu zirkuitu elektronikoa egiteko. 

 

d) Eskema logiko elektronikoa. 

 

Funtzio bakundua:  

$	 = 	 (� ∗ # ∗ « ∗ () + (# ∗ « ∗ () + (� ∗ « ∗ () + (� ∗ # ∗ () + (� ∗ # ∗ «).	
 

Zirkuitua: 

Erabilitako ateak: 

- Bost sarrerako OR ate bat. 

- Lau sarrerako AND ate bat. 

- Hiru sarrerako lau AND ate. 

- Hiru NOT ate. 
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7. ARIKETA (2016ko uztaila/V-B) 

 

Bi etengailuk (A eta B) eta detektagailu batek (C) osatzen duten sistema 

digitalak ibilgailu baten haizetako-garbigailuaren sistema kontrolatzen du. 

Garbigailu-sistemak A etengailua aktibatuta dagoenean baino ezin du 

funtzionatu. 

Horrez gainera, beste baldintza batzuk ere badira: 

- C euri-detektagailua aktibatzen denean funtzionatzen du haizetako-

garbigailuaren sistemak. 

- B etengailua eskuz aktibatzen denean funtzionatzen du haizetako-

garbigailuaren sistemak, C detektagailua (aktibatuta dagoen nahiz ez) 

gorabehera. 

 

EGINKIZUNA. Eman itzazu urrats hauek, eta arrazoitu itzazu denak: 

a) Sistemaren egia-taula. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Haizetako-garbigailuaren sistemaren ekuazio txikiena, bakunduta. 

d) Haizetako-garbigailuaren sistema kontrolatzen duen eskema logiko 

elektronikoa. 

 

EBAZPENA: 

a) Sistemaren egia-taula. 

 

Ariketa honetan, hiru aldagai bitar ditugu sistemaren sarreran. Beraz, oraingo honetan, 

egia-taularen ezkerraldean hiru aldagai bitarrekin egin daitezkeen zortzi (2L =	8) 

konbinazioak idatzi behar dira, betiere, goranzko hurrenkeran: 

A B C      S 

0 0 0       0 

0 0 1       0 

0 1 0       0 

0 1 1       0 

1 0 0       0 

1 0 1       1 

1 1 0       1 

1 1 1       1 
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b) Karnaugh-en mapak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekuaziorik txikiena aurkitzeko, alde batetik, mapako batekoak multzokatu, eta 

biderketen batuketaren erako funtzio bakundua lortuko dugu; bestetik, zeroekin gauza 

bera egingo dugu batuketen biderketaren erako funtzioa lortzeko. Ondoren, funtzioak 

alderatu, eta txikiena aukeratuko dugu. 

 

c) Ekuazio txikienak, bakunduta. 

 

Biderketen batuketa:                  Batuketen biderketa: $	 = 	 (� ∗ () + (� ∗ #)                			$	 = 	 (# + «) ∗ (�) 

Ikusten denez, batuketen biderketaren erako 

ekuazioa txikiagoa da biderketen batuketarena 

baino: hura aukeratuko dugu zirkuitua 

eraikitzeko. 

$	 = 	 (# + «) ∗ (�)  funtzioari dagokion 

eskema logiko elektronikoa: 

Erabilitako ate logikoak: 

- Bi sarrerako AND ate bat. 

- Bi sarrerako AND ate bat. 
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5.3 ZIRKUITU KONBINAZIONALEN BAKUNTZEA 

 

8. ARIKETA (2010eko ekaina/V-B) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko zirkuitua aztertu ondoren, eman itzazu urrats hauek eta 

arrazoitu itzazu denak: 

a) Funtzio logikoaren ekuazioa. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Funtzio bakundua. 

d) Adierazi zirkuitua ahalik eta ate gutxienekin. 

EBAZPENA: 

a)   Hauxe da zirkuituak gauzatzen duen funtzio logikoaren ekuazioa, bere lehen era 

kanonikoan, hots, biderketen batuketaren  moduan: 

$	 = 	 ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + 

+~� ∗ # ∗ « ∗ (�	+ (� ∗ # ∗ « ∗ () + (� ∗ # ∗ « ∗ ().	
Ekuazio horrek adierazten du S funtzioak balio duela bat A-k bat eta B-k bat eta C-k 

zero eta D-k bat, edo A-k bat eta B-k zero eta C-k zero eta D-k zero, edo A-k zero eta 

B-k bat eta C-k zero eta D-k bat, edo A-k zero eta B-k bat eta C-k zero eta D-k zero, 
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 edo A-k bat eta B-k bat eta C-k zero eta D-k zero, edo A-k zero eta B-k zero eta C-k 

zero eta D-k zero balio dutenean. 

 

b)   Karnaugh-en mapa. 

Funtzioa bakuntzeko, bi mapa erabiliko ditugu: batean, funtzioak bat balioa hartzen 

dueneko kasu-multzoak hautatuko ditugu, eta bestean, zero balioa hartzen 

dituenekoak. 

              Batekoak hartuta                   Zeroak hartuta 

 

 

 

 

 

 

 

Ezkerreko txantiloian batekoak multzokatu ditugu, eta eskuinekoan, zerokoak. 

Batekoen multzoak bakuntzen ditugunean, biderketen batuketaren erako funtzio bat 

lortuko dugu; eta, zeroen multzoak bakunduta, batuketen biderketaren erako beste 

funtzio bat. Horrela, bakundutako bi ekuazio sortuko dira; eta ate logiko gutxien behar 

duena erabiliko dugu zirkuitu elektronikoa egiteko. 

 

c)   Funtzio erraztuen adierazpenak:        

Biderketen batuketaren erakoa: $	 = 	 (« ∗ () + (# ∗ «). 
Batuketen biderketaren erakoa: $	 = 	 (# + () ∗ («). 
Ikusten denez,  batuketen biderketaren erako funtzioak hiru ate logiko erabiltzen ditu, 

eta biderketen batuketarenak, berriz, lau. Hortaz, hura aukeratuko dugu zirkuitua 

egiteko. 
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d) $	 = 	 ~# + (� ∗ ~«�	funtzioari dagokion 

zirkuitua:                                 

Hauexek dira zirkuitua egiteko erabilitako ate 

logikoak: 

- Bi sarrerako AND ate bat. 

- Bi sarrerako OR ate bat. 

- Bi NOT ate. 

 

9. ARIKETA (2011ko ekaina/V-B) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko zirkuitua aztertu ondoren, eman itzazu urrats hauek eta 

arrazoitu itzazu banan-banan: 

a) Funtzio logikoaren ekuazioa. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Funtzio bakundua. 

d) Adierazi zirkuitua ahalik eta ate gutxienekin. 
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EBAZPENA: 

a)   Biderketen batuketaren erara ateratzen da zuzenean zirkuitutik funtzioaren 

ekuazioa:  

 $	 = 	 ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + 

+(� ∗ # ∗ « ∗ () + (� ∗ # ∗ « ∗ (). 
 

b)  Ondoren, Karnaugh-en txantiloiaz baliatuta, funtzioa bakunduko dugu; horretarako, 

batekoak eta zeroak, zein bere txantiloian, multzokatuko ditugu.  

    Batekoak hartuta      Zeroak hartuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Jarraian, ekuazio bakunduak idatziko ditugu. Batekoak hartuta, biderketen 

batuketaren erakoa; eta zeroak kontuan hartuta, batuketen biderketarena: 

$	 = 	 (� ∗ () + (# ∗ ()    $	 = 	 (() ∗ (� + #) 

Ikusi dugunez, batuketen biderketaren erakoa da ate gutxien dituena. Beraz, horixe 

izango da gauzatuko duguna. 

 

d)  $	 = 	 ~(� ∗ ~� + #�	ekuazioari dagokion zirkuitua: 
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Hauek dira zirkuitua egiteko erabili 

ditugun ate logikoak: 

- Bi sarrerako AND ate bat. 

- Bi sarrerako OR ate bat. 

- Bi NOT ate. 

 

 

10. ARIKETA (2012ko uztaila/V-B) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko zirkuitua aztertu ondoren, eman itzazu urrats hauek eta 

azal itzazu banan-banan: 

a) Funtzio logikoaren ekuazioa. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Funtzio bakundua. 

d) Adieraz ezazu zirkuitua ahalik eta ate gutxienekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBAZPENA: 

a)  Zirkuitua aintzat hartuta, zuzenean idatz daiteke funtzioaren ekuazioa, biderketen 

batuketaren eran: 

$	 = 	 ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + 

+(� ∗ # ∗ « ∗ () + (� ∗ # ∗ « ∗ (). 
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b)  Karnaugh-en bi txantiloi erabiliko ditugu batekoak eta zeroak bakuntzeko: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)   Funtzio erraztua. 

Hauxe da batekoak multzokatuta ateratzen den ekuazioa: $	 = 	 (# ∗ « ∗ () + (# ∗ (); 

eta, zeroak multzokatuta: $	 = 	 (# + () ∗ (# + () ∗ (# + «). Argi dago biderketen 

batuketaren erakoa dela txikiagoa, eta, hortaz, zirkuitua egiteko erabili beharrekoa. 

 

d) Zirkuitua ahalik eta ate gutxienekin 

egiteko, 

 $	 = 	 ~# ∗ « ∗ (� + ~# ∗ (�		ekuazio 

bakandua aukeratu, eta ondoko zirkuituaren 

bidez gauzatuko dugu. 

Eta, erabilitako ate logikoak, hauexek: 

- Bi sarrerako OR ate bat. 

- Hiru sarrerako AND ate bat. 

- Bi sarrerako AND ate bat. 

- Hiru NOT ate. 

  



 Teknologia Ariketen Bilduma  

245 

Jon Arana Urtiaga 

11. ARIKETA (2013ko uztaila/V-B) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko zirkuitua kontuan hartuta, eman itzazu urrats hauek eta 

arrazoitu itzazu banan-banan: 

a) Funtzio logikoaren ekuazioa. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Funtzio bakundua. 

d) Adieraz ezazu berriro zirkuitua ahalik eta ate gutxienekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBAZPENA: 

a)  Funtzio logikoaren ekuazioa. 

Eskemaren arabera, hauxe da funtzioa:  $	 = 	 ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + +(� ∗ # ∗ « ∗ ().	
 

b)  Karnaugh-en mapa.  

 Bi txantiloi erabiliko ditugu: bata, batekoen multzoak egiteko, eta bestea, zeroenak.   
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c)   Hauxe da funtzio bakundua: 

- Batekoak hartuta:  $	 = 	 (# ∗ () + (� ∗ # ∗ «). 
- Zeroak hartuta: $	 = 	 (� + () ∗ (« + () ∗ (#). 

Ikusten denez, lehen ekuazioak bi termino ditu eta bigarrenak, hiru; hortaz, 

lehenengoa da txikiena. 

 

d)   $	 = 	 ~# ∗ (� + ~� ∗ # ∗ «� funtzioa 

hautatuko dugu zirkuitua eraikitzeko. 

Hauek dira erabilitako ateak: 

- Bi sarrerako OR ate logiko bat. 

- Hiru sarrerako AND ate logiko bat. 

- Bi sarrerako AND ate bat. 

- Bi NOT ate. 
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12. ARIKETA (2014ko ekaina/V-A) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko zirkuitua aintzat hartuta, eman itzazu urrats hauek eta 

azal itzazu banan-banan: 

a) Funtzio logikoaren ekuazioa. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Funtzio bakundua. 

d) Irudika ezazu zirkuitua ahalik eta ate gutxienekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBAZPENA: 

a)  Hauxe da funtzio logikoaren ekuazioa, biderketen batuketaren erara adierazita:  

$	 = 	 ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + 

+(� ∗ # ∗ « ∗ () + (� ∗ # ∗ « ∗ ().	
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b)  Karnaugh-en mapak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)   Hona hemen funtzio bakunduak: 

- Ezkerreko mapatik, batekoak hartuta:  $	 = 	 (# ∗ «) + (# ∗ (). 
- Eskuineko mapatik, zeroak hartuta:  $	 = 	 (« + () ∗ (#). 

Ikusten denez, batuketen biderketaren ekuazioak biderketen batuketarenak baino ate 

bat gutxiago du. Ekuazio sinpleagoa da, beraz, aukeratuko duguna. 

 

d)   Aurrekoa egiaztatzeko, bakundutako bi ekuazioen zirkuituak irudikatuko ditugu. 

Ezkerreko zirkuituan bost ate logiko erabiltzen dira, eta eskuinekoan, batuketen 

biderketarenean, lau.  
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13. ARIKETA (2015eko ekaina/V-A) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko zirkuitua aintzat hartuta, eman itzazu urrats hauek eta 

azal itzazu banan-banan: 

a) Funtzio logikoaren ekuazioa. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Funtzio bakundua. 

d) Irudika ezazu zirkuitua ahalik eta ate gutxienekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBAZPENA: 

a)   Hauxe da ekuazio logikoa, biderketen batuketaren erara adierazita:  

$	 = 	 ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + 

+(� ∗ # ∗ « ∗ () + (� ∗ # ∗ « ∗ ()	
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b)   Karnaugh-en mapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)   Ondoren, funtzio bakundua egin eta ekuazio bidez adieraziko dugu: 

- Batekoak multzokatuta, biderketen batuketaren erakoa: $	 = 	 (« ∗ () + (# ∗ «). 
- Zeroak multzokatuta, batuketen biderketaren erakoa: $	 = 	 (# + () ∗ («). 
Ekuazioen adierazpenetan ikusten da bigarren ekuazioa lehenengoa baino laburragoa 

dela. 

 

d)   Zirkuitua. 

Bakundu ditugun funtzioei dagozkien zirkuituetan ere ikus daiteke bigarrenak 

(batuketen biderketarena) lehenengoak baino ate bat gutxiago duela. 
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14. ARIKETA (2016ko ekaina/V-A) 

 

EGINKIZUNA. Irudiko zirkuitua aintzat hartuta, eman itzazu urrats hauek, eta 

azal itzazu banan-banan: 

a) Funtzio logikoaren ekuazioa. 

b) Karnaugh-en mapa. 

c) Funtzio bakundua. 

d) Irudika ezazu zirkuitua ahalik eta ate gutxirekin. 

 

EBAZPENA: 

a)  Zuzenean ateratzen da Funtzioaren ekuazioa, biderketen batuketaren eran. 

Honelaxe: 

$	 = 	 (� ∗ # ∗ « ∗ () + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + ~� ∗ # ∗ « ∗ (� + +~� ∗ # ∗ « ∗ (� +	(� ∗ # ∗ « ∗ () + (� ∗ # ∗ « ∗ ().	
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b)  Karnaugh-en mapak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Mapetan egindako multzoak ikusita, argi dago txikiena ezkerreko mapatik aterako 

den ekuazioa (biderketen batuketarena) dela: $	 = 	 (« ∗ () + (� ∗ #). 
 

d)  Hona hemen zirkuitu 

bakundua: 

 

Eta hauexek dira erabilitako ateak: 

- Bi sarrerako OR ate bat. 

- Bi sarrerako AND ate bi. 

- NOT ate bat. 
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6.	ATALA	

Erregulazioa	eta	Kontrola	

 

 

6.1 ATARIKOAK 

 

DEFINIZIOAK 

Prozesua: deritzogu, eskuarki, emaitza jakin bat helburu duen urratsez urratseko 

segidari. Lan honetan aztertuko diren adibideei dagokionez, kokapen jakina, 

kontrolatzeko modua eta erabilera praktikoa dituen aldagai fisiko baten bilakaera. 

Adibidez, labe bateko tenperatura, areto bateko argitasun-maila, ur-tanga baten ur-

maila, hodi bateko uraren emaria eta abar. 

Planta: kontrolatutako prozesua gertatzen den kokapen fisikoa da. Aurreko 

adibideetarako, labea, aretoa, ur-tanga eta hodia izango lirateke. 

Begizta itxiko kontrol-sistemak: irteerako seinalearen zati bat lagindu, eta sarrerara 

eramaten dutenak dira. Horretarako berrelikatze-osagaiak izan behar dituzte 

ezinbestean. 

Begizta irekiko kontrol-sistemak: aurreikus daitekeen sistemaren portaeraren arabera 

doitzen direnak dira, eta ez dute berrelikatze-osagairik erabiltzen. Adibidez, 

tenporizadore baten bidez funtzionatzen duten berokuntza-sistemak, ikuzgailuak, 

ibilgailuetarako garbiketa-tunelak eta abar. 

Konparadoreak: aldez aurretik finkatutako erreferentziazko seinalea eta 

berrelikatutako seinalearen arteko kenketa egin, eta hurrengo elementuari, 

erreguladoreari, igortzen diotenak dira. Askotan anplifikadore operazionalak izaten 

dira, eta begizta itxiko kontrol-sistemetan baino ez dira egoten.  

Erreguladoreak: konparadoretik heldutako seinalea egokitzen dutenak dira, normalean 

potentzia emanez, jardulea gobernatzeko. 

Prozesu-osagaiak, jarduleak, edo eragingailuak: kontrolatutako prozesuan esku 

hartzeko gaitasuna duten elementuak dira, hala nola, motorrak, zilindro 

pneumatikoak, erresistentzia elektrikoak, etab.  
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Berrelikatze-osagaiak irteerako seinalearen lagin bat hartu, egokitu, eta sarrerako 

konparadorera eramaten duten elementuak dira, besteak beste, sentsoreak, 

kaptadoreak eta transduktoreak. 

Sartze-seinalea: kanpoko kontrol-seinale bat da, eta haren bitartez ezartzen dugu 

irteera-seinalerako nahi dugun balioa.  

Eskuarki, transduktoreen bitartez (sarritan potentziometroak) ematen zaio informazio 

hau sistemari. Adibidez, labe bateko tenperatura-kontrol batean, nahi dugun labeko 

tenperatura izan daiteke. 

 

Irtete-seinalea: kontrol-elementuak, normalean erreguladoreak, igortzen duena da, 

eta kontrol-eragilea egiten duen elementuan (jardulean) eragiten du. 

 

Berrelikatze-seinalea: kontrolatutako aldagaia etengabe zainduz, sarrerako 

konparadoreari igortzen zaion seinalea da. 

 

Akats-seinalea: konparadoreak sortutako sartze-seinalearen eta berrelikatze-

seinalearen arteko kenketa da. Kontrol-sistemaren azken helburua kenketa honen 

balioa hutsa izatea da. 

 

Perturbazioak: ustekabean gertatutako sarrerako seinaleak dira, kontrolatutako 

prozesuan eragina dutenak. Sistemaren barrukoak izan daitezke, hala nola baita 

osagairen baten matxura, edo kanpokoak: tenperatua kontrolatua duen labe bateko 

atea zabaltzea, adibidez. 

 

BLOKE DIAGRAMAK SINPLIFIKATZEKO ARAUAK 

Bloke-diagrama zailak errazteko bloke-diagramen aljebraren arauak erabiltzen dira. 

Jarraian, hurrengo ariketetan erabilitakoak aurkezten ditugu. 

 

Bloke baten transferentzia-funtzioa: 

 

Bloke baten transferentzia-funtzioa da blokeak 

sartze-seinalean eragiten duen aldaketaren 

adierazpen matematikoa. 

� = }� = � 

Beraz, irudiko A blokearen transferentzia-funtzioa �  izango da. 

.  
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Kable baten transferentzia-funtzioa: 

 

Kable baten transferentzia-funtzioa 1 da. 

� = }� = 1 

 

 

Blokeak seriean: 

 

Transferentzia-funtzio globala bloke 

bakoitzeko transferentzia-funtzioen 

biderkadura da: 

� = }� = �# 

 

Blokeak paraleloan: 

 

 

 

 

 

 

 

Transferentzia-funtzio globala bloke bakoitzeko transferentzia-funtzioen batuketa da: 

� = }� = � + # 
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Batugailu paraleloa: 

 

Transferentzia-funtzio globala bloke 

bakoitzeko transferentzia-funtzioen batuketa 

da: 

� = }� = � + 1 

 

 

Kengailu paraleloa: 

 

Transferentzia-funtzio globala bloke 

bakoitzeko transferentzia-funtzioen kenketa 

da: 

� = }� = � − 1 

 

 

 

Berrelikadura negatiboko begizta: 

 

Transferentzia-funtzioa: 

� = }� = �1 + �# 
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Berrelikadura positiboko begizta: 

 

Transferentzia-funtzioa:  

� = }� = �1 − �# 

 

 

 

Batugailuak erdibitzea: 

 

Hiru sarreradun batugailu bat bi sarreradun 

bi batugailutan erdibitu daiteke, irudian 

ikusten den bezala. 

 

 

 

 

 

 

Batugailuak birkokatzea: 

 

Seriez dauden bi batugailuren kokapenak 

trukatuta, sistemaren erantzuna ez da 

aldatzen. 
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6.2 OINARRIZKO APLIKAZIOEN DISEINUA 

 

1. ARIKETA (2010eko ekaina/V-A) 

 

Lehortegi industrial bateko airearen hezetasun-maila kontrolatu nahi da. 

Horretarako, hezegailua erabiltzen da aldiro, lehortegiko airea berriztatzeko 

asmoz. 

Prozesu horretarako erregulatze-sistemak osagai hauek ditu oinarrian: 

• Hezegailua. 

• Hezetasun-sentsorea. 

• Hezegailuaren funtzionamendua kontrolatzeko osagaia. 

• Seinaleak konparatzeko osagaia. 

• Energia-iturriak, seinale-egokigailuak, anplifikadoreak eta abar. 

 

EGINKIZUNA. Marraztu ezazu sistemaren bloke-diagrama eta eman urrats 

bakoitzaren zergatia. Azal itzazu eta kokatu banan-banan osagai hauek: 

a) Sartze-, irtete- eta akats-seinalea. 

b) Kontrol-osagaiak. 

c) Prozesu-osagaiak (amaierakoak edo eragileak) 

d) Berrelikatze-osagaiak. 

 

EBAZPENA: 

Lehortegi industrial batean, kontrolatu egiten dira, eskuarki, airearen tenperatura eta 

hezetasun-maila. Prozedura bat baino gehiago erabiltzen da horretarako: aire beroa 

txertatzea da bat; beste bat, aireari hezetasuna kentzea, hezetasun-kengailuen 

bitartez.  

Irudiko bloke-diagraman, hezetasun-kengailu bat erabiltzen da lehortegiko airearen 

hezetasunari maila egokian eusteko. Sistemari potentziometroaren bidez jakinarazten 

zaio hezetasun-maila egokia zein den, eta sistemak uneko balioarekin alderatzen du 

balio hori. Alderik badago, anplifikadoreak gobernatzen du hezetasun-kengailuak aldea 

murriztu dezan. 

Sartze-seinalea: lehortegian nahi den hezetasun-maila jakinarazten duen seinale 

elektrikoa da, hezetasun-maila egokia hautatzeko baliatzen den potentziometroak 

sortua. 

Irtete-seinalea: akats-seinale anplifikatua da, anplifikadoreak  hezetasun-kengailuari 

jakinarazten  diona.  
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Akats-seinalea: sartze-seinalearen eta berrelikatze-seinalearen arteko diferentzia da, 

konparadoreak sortua.  

 

 

Kontrol-osagaiak konparadorea, anplifikadorea eta sarrerako transduktorea dira. 

Konparadoreak (anplifikagailu operazionala) sarrera positiboko sartze-seinalearen eta 

sarrera negatiboko berrelikatze-seinalearen arteko kenketa egiten du, eta 

anplifikadoreak (transistoredun zirkuitua izan daitekeena)) kenketa-seinale horri behar 

duen potentzia ematen dio hezetasun-kengailua gobernatu ahal izateko.  

Transduktorea operadoreari  airearen hezetasun-maila hautatzeko aukera ematen 

dion potentziometroa da. 

 

Prozesu-osagaiak eta osagai eragileak: lehortegiko airearen hezetasunaren balioa 

jaisteko gaitasuna daukan elementua hezetasun-kengailua da. Lanean ari denean, 

sartzen zaion aireari ura kendu, eta aire lehorra igortzen du, aretoko airearen 

hezetasun-maila jaitsiz.  

Berrelikatze-osagaiak: hezetasun-sentsorea eta seinale-egokitzailea dira. Sentsoreak 

airearen  hezetasunaren magnitude fisikoa seinale elektriko bihurtzen du, eta seinale- 

egokitzaileak seinale elektriko haren balioak normalizatzen ditu sartze-seinalearekin 

alderatuak izan ahal izateko. 
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M

Aire atmosferikoa

ErabileraPKonpresorea

Perref

Depositua

Presostatoa

Sistemaren funtzionamendua: sistema honen eginkizuna lehortegi industrial bateko 

airearen hezetasun-maila kontrolpean izatea da. Aireari hezetasuna kentzeko jardulea 

hezetasun-kengailua izaki, sistemak lanean jarriko du edo ez, aretoko unean uneko 

hezetasun-mailaren arabera. Nahi den baliotik gorakoa bada, martxan ipiniko da, eta 

beherakoa bada, berriz,  gelditu. 

 

2. ARIKETA (2011ko ekaina/V-A) 

 

Aire konprimatuko instalazio baten kontrol-sistema osatzen dute osagai hauek: 

- Airea metatzeko depositua (badu irteerarik, aire konprimatua banatzeko). 

- Konpresore bat. 

- Manometro bat. 

- Presostato bat (zirkuitu elektriko bat ixten edo irekitzen du presioaren 

arabera). 

- Motor elektriko bat, konpresoreari eragiteko. 

- Energia elektrikoko iturri bat. 

 

EGINKIZUNA. Sistemaren bloke-diagrama marraztea (begizta itxia). Koka eta 

azal itzazu bertan osagai hauek: 

- Sartze- eta irtete-seinalea 

- Akats-seinalea. 

- Kontrol eta erregulazio-osagaiak. 

- Prozesu-osagaiak (amaierakoak edo eragileak). 

- Berrelikatze-osagaiak. 

 

EBAZPENA: 
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Deposituko presiopeko airearen presioarentzat guratako balioa presostatoaren 

erregulazio-torlojuaren bidez jakinarazten zaio sistemari. Uneko presioaren balioa 

balio horren azpitik egonez gero, motor elektrikoa elikatu, eta konpresorea martxan 

jarriko da presioa handitzeko. Deposituko presioa ezarritako balioaren azpitik 

dagoenean, ordea, motorraren elikatze-sistema itzali, eta konpresorea gelditu egiten 

da. 

Sistema honetan, presostatoak funtzio bat baino gehiago betetzen du: 

konparadorearena, erreguladorearena eta berrelikadura-osagaiarena. 

 

Bloke-diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sartze-seinalea: presostatoak duen doitze-torlojuaren bitartez, deposituaren barruko 

airearen presio egokia zein den zehazten zaio sistemari (Perref). 

Irtete-seinalea: kontrol elementuak, presostatoak, igortzen duena da, eta kontrolatzen 

duen elementuan, motorrean, eragiten du. Sistema honetan presostatoaren eta 

motorraren artean tarteko elementurik ez dagoenez (errelerik ez dago eta), bat eta 

bera dira irtete- eta akats-seinaleak. 
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Akats-seinalea: deposituaren barruan nahi den presioaren (Perref) eta unean uneko 

presioaren (P) arteko aldea. 

Kontrol- eta erregulazio-osagaia presostatoa da. Hark egiten ditu konparazio lanak, 

hots, presioen arteko kenketak, eta hark doitzen du motorreraino heltzen den 

korronte elektrikoa. 

Prozesu-osagaiak: motorra eta konpresorea dira, haiek baitute deposituaren barruko 

airearen presioa aldatzeko ahalmena. 

Berrelikatze-osagaia. Presostatoa da. Deposituaren barruko airearen unean uneko 

presioaren balioaren arabera konektatu edo deskonektatzen du motorraren elikatze-

iturria. 

 

3. ARIKETA (2012ko ekaina/V-B) 

 

Hozkailu-gela baten tenperatura kontrolatzen duen sistema agertzen da irudi 

honetako kontrol-eskeman. 

 

EGINKIZUNA. Marraztu ezazu sistemaren bloke-diagrama (begizta itxia). Koka 

eta azal itzazu bertan osagai hauek: 

- Sartze-seinalea eta irtete-seinalea. 

- Akats-seinalea. 

- Kontrol- eta erregulazio-osagaiak. 

- Prozesu-osagaiak (amaierakoak edo eragileak). 

- Berrelikatze-osagaiak. 
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EBAZPENA: 

 

 

Erreferentziako seinalearen bidez jakinarazten zaio sistemari zein den hozkailu-gelaren 

barruko tenperatura egokia. Sistemak, berriz, une oro du gela barruko tenperaturaren 

berri, sentsoreak bidalitako informazioari esker. Bien artean alderik izanez gero, gelako 

hotz-iturriari (hozte-zirkuitu bateko lurrungailua izan daiteke) eragiten zaio 

tenperatura igo edo jaisteko. 

Sartze-seinalea: sartze-seinalearen bitartez sistemari zehazten zaio zein den hozkailu-

gelaren barruan nahi den tenperatura. Eskemako erreferentzia-seinalea da. Elektrikoa 

izaten da, eta  potentziometro batek sortu ohi du. 

Akats-seinalea: sarrerako potentziometroak sortutako erreferentziazko seinalearen 

eta berrelikatze-seinalearen arteko diferentzia da, elektrikoa, eta konparadoreak 

sortzen du. 

Irtete-seinalea: akats-seinalea  da, baina anplifikatua, eta kontrol elementuak 

(anplifikadoreak) jarduleari (gelako hotz-iturriari) igortzen dio.  

Kontrol- eta erregulazio- osagaiak konparadorea eta anplifikadorea dira. 

Konparadoreak sarrera positiboko eta negatiboko seinaleen arteko kenketa egiten du, 

eta anplifikadoreak diferentziari potentzia nahikoa ematen dio jardulea (gelako hotz-

iturria) gobernatu ahal izateko. Konparadore gisa anplifikagailu operazionalak erabili 

ohi dira, eta anplifikadore-lanak egiteko transistoredun zirkuituak.  
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Prozesu-osagaiak: hozte-zirkuitu bateko lurrungailua izan daiteke gelako hotz-iturria, 

eta ezarriko duen hozte-maila hozte-zirkuituko konpresorearen motor elektrikoak 

jasotako potentzia elektrikoaren araberakoa izango da. 

Berrelikatze-osagaiak: sentsorea eta seinale egokitzailea dira. Sentsorea NTC motako 

erresistentzia bat izan daiteke, gelako tenperatura-aldaketen ordainetan haren 

erresistentzia elektrikoaren balioa aldatuko duena. Seinale-egokitzailea, ordea, zirkuitu 

elektroniko bat izango da, sentsoreak emandako seinale elektrikoaren maila doituko 

duena, erreferentziazko seinalearekin konparatzeko modukoa izan dadin. 

 

4. ARIKETA (2013ko ekaina/V-B) 

 

Osagai eta egoera-adierazle hauek osatzen dute garbigailu baten 
funtzionamendu-sistema: 

- Garbiketa programaren hautatzailea (posizioa). 
- Programagailua. 

- Garbigailua: danborraren motorra, ura sartzeko balbula, detergente-

dosifikagailua, berotze-erresistentzia, eta abar. 

- Garbigailu barruko arropa-garbiketa. 

- Lohitasun mota eta maila. 

- Arroparen garbitasun-maila. 

 

EGINKIZUNA. Hauexek dira eginkizunak: 

a) Marraztu ezazu sistemaren bloke-diagrama. Koka eta azaldu itzazu 

bertan osagai hauek: 

- Sartze-seinalea eta irtete-seinalea. 

- Kontrol-osagaiak. 

- Prozesu-osagaiak eta osagai eragileak. 

b) Zer sistema mota da? Begizta itxikoa ala irekikoa? Arrazoitu ezazu 

erantzuna. 

 

EBAZPENA: 

a) Garbigailu batek erabiltzaileak aurrez aukeratutako programa baten arabera 

garbitzen du arropa. Programa horretan hainbat urrats zehazten dira: aurre-garbiketa, 

garbiketa, urberritzeak eta zentrifugatua, besteak beste, eta hori guztia ur hotza edo ur 

beroarekin egingo da. Garbiketa-programa bukatutakoan, arropa garbia ateratzea 

espero izaten da, baina hori ez da gauza erabat segurua; izan ere, aukeratutako 

programarekin edo uraren tenperaturarekin asmatzen ez bada, gerta liteke arropa nahi 

bezain garbi ez ateratzea. 
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Kontua da garbigailu batek ez duela bere jarduera benetan lortzen ari den garbitasun-

mailara egokitzen. Aukeratutako programa burututakoan, prozesua amaitu egiten da, 

arropa dagoen moduan dagoela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarrera-seinalea: aukeratutako garbiketa-programa zehazten zaio programagailuari, 

programa-hautatzailearen eta sarrera-seinalearen bidez. 

Irteera-seinaleak: programagailuak jarduleei  igorritako kontrol-seinaleak dira. 

Kontrol-osagaiak: programagailua eta programaren hautatzailea dira.  

Ikuzgailu klasikoetan, motor sinkrono txiki bat zen programagailua. Espeka batzuk 

mugitzen zituen aldez aurretik ezarritako programa baten arabera, eta horiek, 

kontaktu batzuk ireki edo itxi egiten zituzten. Gaur egun, funtzio hori 

mikroprozesadore batek eta errele batzuek betetzen dute. 
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Programaren hautatzailea programagailuari egikaritu beharreko sekuentzia edo 

programa jakinarazteko erabiltzen den elementua da. Aginte birakari bat edo teklatu 

txiki bat izan daiteke. 

 

Prozesu-osagaiak edo jarduleak: garbiketa-prozesuan esku-hartze zuzena duten 

osagaiak dira, hau da, motorra, erresistentzia elektrikoa, elektrobalbula eta 

detergente-dosifikagailua. Garbiketa-danborra, aldi berean, prozesu-osagaia eta 

prozesua gertatzen den tokia da (planta).  

b)  Sistema hau begizta irekiko kontrol sistema bat da, zeren eta sistemak ez dauka 

irteera-seinalearen balioaren berri. Beraz, espero den emaitza (nahi den arroparen 

garbiketa-maila) eta irteeraren benetako balioaren artean (ateratako arroparen 

garbiketa-maila) desbideratze bat izanez gero, sistemak ez du hura bere kabuz 

zuzentzeko modurik. 

 

5. ARIKETA (2014ko ekaina/V-B) 

 

Ur-andel baten tenperatura kontrolatzen duen sistema azaltzen da irudiko 

kontrol-eskeman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EGINKIZUNA. 

a) Marraztu ezazu sistemaren bloke-diagrama. Koka eta azal itzazu bertan 
osagai hauek: 
- Sartze-seinalea eta irtete-seinalea. 
- Kontrol-osagaiak. 

- Prozesu-osagaiak eta osagai-eragileak. 

b) Sistema, begizta itxikoa edo irekikoa da? Arrazoitu ezazu erantzuna. 

  



 Teknologia Ariketen Bilduma  

267 

Jon Arana Urtiaga 

EBAZPENA: 

a) Ur-andeleko ura epeltzeko ur-lurruna pasarazten da lurrun-zirkuitu batetik. Zirkuitu 

horrek badauka hodibihur bat ur-andelaren barruan lurrunaren beroa ur hotzari 

igortzeko.  

Andeletik ateratzen den uraren tenperatura termometro batek adierazten du, eta 

operadoreak badauka eskura balbula bat andelean sartzen den lurrunaren emaria 

gobernatzeko. Andeleko uraren tenperatura balio jakin batetik beherakoa izaten 

denean, operadoreak balbula irekiko du; gorakoa izaten denean, berriz, itxi. 

 

 

Sartze-seinalea: operadoreak ur-andelaren barruan nahi eta ezartzen duen 

tenperatura.  

Irtete-seinaleak: operadorearen beso eta eskuek irabiagailua eta balbula era egokian 

erabiltzeko egin behar duten mugimenduen segidaren seinale biologikoak dira.  

Kontrol-osagaia operadorearen burmuina da. Horrek sartze- eta berrelikatze-seinaleak 

konparatu, euren arteko aldeaz jabetu, eta akats-seinalea sortuko du. Seinale hori 

erabiliko da, ostera, osagai eragileak gobernatzeko. 
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Prozesu-osagaiak: balbula eta irabiagailua dira. Balbularen bitartez kontrolatzen da 

tangako ura berotzeko sartzen den lurrunaren emaria, eta irabiagailuren bidez 

lurrunaren eta uraren arteko bero-transferentzia. 

Osagai aurre-eragileak: operadorearen besoak eta eskuak dira. 

Berrelikatze-osagaiak: sentsorea (termometroa) eta kaptadoreak (operadorearen 

begiak) dira. Termometroak uraren unean uneko tenperaturaren berri ematen du, eta 

operadorearen begiek informazio hori burmuinak prozesatzeko moduko seinale 

elektriko-biologiko bihurtzen dute. 

b) Sistema begizta itxikoa da, zeren eta sistemak badauka irteera-seinalearen balioaren 

berri, sentsore eta kaptadoreen bitartez; gainera, espero den emaitza (nahi den uraren 

tenperatura) eta benetan dagoenaren artean (unean uneko tenperatura) lerratzerik 

izanez gero, sistemak badu hura bere kabuz zuzentzeko gaitasunik. 

Oharra: esan behar da sistema honetako funtzio batzuek esku-lana behar dutela, eta, 

horregatik, ezin daitekeela sistema automatikotzat hartu. 

 

6. ARIKETA (2015eko ekaina/V-B) 

 

Osagai hauek automobil baten direkzioaren funtzionamendu-sistema osatzen 

dute: 

- Nahi den norabidea. 

- Bolantea. 

- Direkzio-zutabea. 

- Direkzioaren engranajea. 

- Direkzioaren artikulazioa. 

- Gurpilen norabidea. 

- Gidaria. 

 

EGINKIZUNA. Eman urrats hauek: 

a) Marraztu sistemaren bloke-diagrama. Kokatu eta azaldu bertan osagai 

hauek: 

- Sartze-seinalea eta irtete-seinalea. 

- Kontrol-osagaiak. 

- Prozesu-osagaiak eta osagai-eragileak. 

b) Sistema begizta itxikoa ala irekikoa da? Arrazoitu erantzuna. 
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EBAZPENA: 

a) Gidariaren eginkizuna da autoa errepidetik ez ateratzea, eta horregatik etengabe 

zaintzen du bien kokapena, autoarena eta errepidearena. Informazio hori burmuinari 

igortzen dio, eta desbideratzerik izanez gero, elementu eragileei agintzen die akatsa 

zuzen dezaten. Horretarako, eskuek bolanteari eragingo diote automobilaren 

norabidea zuzenduz.  

Sartze-seinalea: errepidearen norabidea da. 

Irtete-seinalea: gidariaren beso eta eskuek bolantea era egokian erabiltzeko egin 

behar duten mugimenduen segida. 

Berrelikatze-seinalea: gidariaren begiek etengabe lagintzen dute autoaren unean 

uneko norabidea, eta informazio hori bidaltzen diote konparadoreari (burmuinari) 

nerbio-bulkada bihurtuta. 

Kontrol-osagaia konparadorea da, eta funtzio hori gidariaren burmuinak betetzen du. 

Burmuinak alderatzen ditu bi norabideak, nahi dena eta dagoena, eta, alderik 

antzemanez gero, aginduak igortzen ditu elementu eragileei gurpilen norabidea 

errepideari egokitzeko. 

Prozesu-osagaiak eta eragileak: konektatutako mekanismo multzo bat da, hala nola 

bolantea, direkzio-zutabea, engranajea eta artikulazioa.  

Osagai aurre-eragileak:  gidariaren besoak eta eskuak dira. 

Berrelikatze-osagaiak: gidariaren begiak dira. 

  



 Teknologia Ariketen Bilduma  

270 

Jon Arana Urtiaga 

b) Emandako sistema begizta itxikoa da, zeren eta sistemak badauka irteera-

seinalearen balioaren berri, kaptadoreen bitartez;  gainera, espero den emaitza 

(errepidearen norabidea) eta benetan dagoenaren artean (autoaren norabidea) 

lerratzerik izanez gero, sistema bada gauza hura bere kabuz zuzentzeko. 

Oharra: sistema honetako funtzio batzuk gizaki batek betetzen dituenez, ezin daiteke 

sistema automatikotzat hartu. 

 

7. ARIKETA (2016ko ekaina/V-B) 

 

Etxe bateko berokuntza-sistema elementu hauek osatzen dute: 

- Tenperatura-hautagailua. 

- Galdara eta galdarako ponpa. 

- Etxea. 

- Termostatoa. 

 

EGINKIZUNA. Eman urrats hauek: 

a) Marraztu sistemaren bloke-diagrama. Kokatu eta azaldu bertan osagai 

hauek: 

- Sartze-seinalea eta irtete-seinalea. 

- Kontrol-osagaiak. 

- Prozesu-osagaiak eta osagai-eragileak. 

- Hartze-osagaiak. 

Irudikatu sistemaren perturbazioak. 

b) Sistema begizta itxikoa ala irekikoa da? Arrazoitu erantzuna. 

 

EBAZPENA 

a) Erabiltzaileak etxerako nahi duen tenperatura aukeratzen du tenperatura-

hautagailuaren bitartez eta termostatoak sistemari adierazten dio zein den unean 

unekoa. Bien artean alderik izanez gero, edo galdarako ponpak azkartuko du uraren 

zirkulazio abiadura berokuntza zirkuituan zehar etxeko tenperatura igotzeko, edo 

moteldu, tenperatura jaisteko. 

Sartze-seinalea: tenperatura-hautagailuak sortua da, elektrikoa, eta erabiltzaileak 

haren bitartez zehazten dio  sistemari etxean izan nahi duen tenperatura. 

Irtete-seinalea: akats-seinale anplifikatua da, anplifikadoreak  galdarako ponpari 

igortzen diona.  
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Akats-seinalea: sarrerako tenperatura-hautagailuak sortutako erreferentziazko 

seinalearen eta berrelikatze-seinalearen arteko diferentzia da. Elektrikoa da eta 

konparadoreak sortua.  

Kontrol-osagaiak konparadorea, anplifikadorea eta sarrerako transduktorea dira. 

Konparadoreak (anplifikagailu operazionala) sarrera positiboko sartze-seinalearen  eta 

sarrera negatiboko berrelikatze-seinalearen arteko kenketa egiten du. Anplifikadoreak 

kenketa-seinale horri potentzia nahikoa emango dio galdarako ponpa gobernatu ahal 

izateko.Transduktorea operadoreari etxeko tenperatura hautatzeko aukera ematen 

dion potentziometroa da, berak sortzen baitu sistemako sartze-seinalea. 

 

Prozesu-osagaiak eta osagai eragileak: etxeko bero-iturria erradiadoreak dira. 

Berokuntza-zirkuitutik zirkulatzen duen urak erradiadoreak berotzen ditu, eta galdarak 

ura, horretarako energia-mota jakin bat kontsumituz. Galdarako ponpari zenbat 

energia elektriko ematen zaion, ur beroak arinago edo mantsoago ibiliko da zirkuituan 

barrena,  eta horren arabera,  erradiadoreen bero-transferentzia erregulatuko da.  

  



 Teknologia Ariketen Bilduma  

272 

Jon Arana Urtiaga 

Hartze-osagaiak (sentsoreak eta kaptadoreak): kasu honetan termostatoa da, NTC 

motako erresistentzia bat izan daitekeena. Etxeko tenperatura-aldaketen ordainetan 

haren erresistentzia aldatuko da, eta bertatik pasatzen den korronte elektrikoaren 

balioa ere bai; korronte hori, jarraian, sartze-seinalearekin alderatuko da. 

 

b) Sistema begizta itxikoa da, zeren etengabe lagintzen baitu kontrolatutako 

prozesuaren egoera, hau da, etxeko tenperatura; eta haren balioaren arabera, 

berokuntza-sistemako uraren zirkulazio-abiadura aldatzen du, akats-seinalea 

murriztuz. 
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6.3 BLOKE-DIAGRAMEN BAKUNTZEA 

 

8. ARIKETA (2010eko uztaila/VI-B) 

 

Erraztu ezazu irudiko bloke-diagrama eta lor ezazu G(s) = C(s) / R(s) 

transferentzia-funtzioaren adierazpena. 

 

 

 

 

 

 

EBAZPENA: 

Lehenik,  A eta B blokeen eta D eta E blokeen arteko paraleloak ebatziko ditugu 

paralelo bakoitzeko blokeen transferentzia-funtzioak batuz: 

 

 

 

 

 

 

Ondoren, C blokea barnebiltzen duen berrelikadura negatiboko begizta ebatziko dugu, 

formula hau erabiliz: 

�	 = 	 31 + 32 = 	 11 + « 

non 3  = 1 eta 2 = C diren. 
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Honenbestez, aurreranzko adarreko blokeen seriea bakundu behar da; horretarako, 

euren transferentzia-funtzioak biderkatu, eta oinarrizko begizta hauxe lortuko dugu:  

 

 

 

 

 

Azkenik, begiztaren transferentzia-funtzioaren formula (� = éUêéë	, non  α = A+B/1+C , 

eta β = D+E diren) erabiliz, emandako bloke-sistemaren transferentzia-funtzioa 

kalkulatuko dugu:   

 

«(�)6(�) = � + #1 + «
1 + (� + #)(( + �)1 + «

= � + #1 + «1 + « + �( + �� + #( + #�1 + « = 

= � + #1 + « + �( + �� + #( + #� 
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9. ARIKETA (2011ko uztaila/V-B) 

 

Erraztu ezazu irudiko bloke-diagrama, eta lor ezazu G(s) = S(s) / E(s) 

transferentzia-funtzioaren adierazpena. 

 

 

 

EBAZPENA: 

Lehenengo eta behin, GU eta HU blokeek osatutako paraleloa ebatziko dugu, euren 

transferentzia-funtzioen batuketa eginez; eta GL eta HL blokeak barnebiltzen dituen 

berrelikadura negatiboko begizta, dagokion formula erabiliz:  � = lUêlm . 

 

Ondoren, HU+GU blokeak eta G*-k osatzen duten seriea bakunduko dugu, biderketa 

eginez: 
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Honenbestez, berrelikadura negatiboko barneko begiztaren transferentzia-funtzioa 

kalkulatu behar da; horretarako, 	� = lUêlm formula erabiliko dugu berriro: 

 

 

�			 = 	 î*(îU + "U)1 + î*"*(îU + "U) = 		 îUî* + î*"U1 + îUî*"* + î*"U"* 

 

 

 

 

Eta aurreranzko adarreko blokeen seriea bakundu behar da; horretarako, euren 

transferentzia-funtzioak biderkatu, eta oinarrizko begizta hauxe lortuko dugu:  

 

 

Azkenik, berrelikadura negatiboko oinarrizko begiztaren transferentzia-funtzioa izango 

da sistema osoarena: 
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î(�) =
îL(îUî* + î*"U)(1 + îL"L)(1 + îUî*"* + î*"U"*)1 + îL"K(îUî* + î*"U)(1 + îL"L)(1 + îUî*"* + î*"U"*)

 

 

î(�) =
îL(îUî* + î*"U)(1 + îL"L)(1 + îUî*"* + î*"U"*)

		(1 + îL"L)(1 + îUî*"* + î*"U"*) + îL"K(îUî* + î*"U)	(1 + îL"L)(1 + îUî*"* + î*"U"*)
 

 

î(�) = îL(îUî* + î*"U)(1 + îL"L)(1 + îUî*"* + î*"U"*) + îL"K(îUî* + î*"U) 

 

î(�) = (îUî*îL + î*îL"U)/(1 + îUî*"* + î*"U"* + îL"L + îUî*îL"*"L+ î*îL"U"*"L + îUî*îL"K + î*îL"U"K) 

 

10. ARIKETA (2012ko uztaila/V-A) 

 

Bloke-diagrama sistema baten ezaugarria da hurrengo hori. Erraztu ezazu 

bloke-diagrama eta lortu G(s) = C(s) / R (s) transferentzia-funtzioaren 

adierazpena. 
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EBAZPENA: 

Aurrena, GU eta G* blokeak barnebiltzen dituen berrelikadura negatiboko begizta 

ebatziko dugu, � = lUêlm  formula erabilita, eta GK-ren eta GZ-en arteko paraleloa, 

euren transferentzia-funtzioak batuz: 

 

 

 

 

 

 

Hurrena, aurreranzko adarreko seriearen baliokidea kalkulatuko dugu, biderketa 

eginez: 

 

 

 

 

 

Eta azkena, � = lUêlm	 formularen bidez ebatziko dugu azken begiztaren sistemaren 

transferentzia-funtzioa: 

 

«(�)6(�) =
îUîL1 + îUî*1 +	îUîL(îK + îZ)1 + îUî*

= îUîL1 + îUî* + îUîLîK + îUîLîZ 
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11. ARIKETA (2013ko uztaila/V-A) 

 

Bakundu ezazu bloke-diagrama hau, eta lor ezazu G(s) = S(s) / E(s) 

transferentzia funtzioaren adierazpena. 

 

 

EBAZPENA: 

Lehenik, GU eta HU blokeak dituen barneko begizta ebatziko dugu, � = lUêlm formula 

erabiliz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurrena, seriez dauden bi blokeen baliokidea kalkulatuko dugu, euren transferentzia-

funtzioak biderkatuz: 
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Honenbestez, goiko berrelikadura-begizta ebatzi behar dugu � = lUêlm formula 

erabiliz: 

�		 = 	
îUî*1 + îU"U1 +	 îUî*"*1 + îU"U

=	
îUî*1 + îU"U	1 + îU"U + îUî*"*1 + îU"U

=	 îUî*1 + îU"U + îUî*"* 

 

 

 

 

 

 

Eta, azkenik, berrelikadura negatiboa eta unitarioa duen azken begiztaren 

transferentzia-funtzioa izango da sistema osoarena. Erabili beharreko formula 

 � = 	 lUêl  izango da, B = 1 delako.  

$(�)�(�) =
îUî*1 + îU"U + îUî*"*1 + îUî*1 + îU"U + îUî*"*

= îUî*1 + îU"U + îUî*"* + îUî* 
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12. ARIKETA (2014ko uztaila/V-A) 

 

Erraztu ezazu bloke-diagrama eta lor ezazu G(s) = C(s) / R(s) transferentzia-

funtzioaren adierazpena. 

 

 

 

 

 

 

 

EBAZPENA 

Hasteko, A-ren eta B-ren, eta C-ren eta D-ren arteko paraleloak ebatziko ditugu, 

transferentzia-funtzioen batuketak eginez. 

 

 

 

  

 

 

Ondoren, erdiko begizta ebatziko dugu. Kontuan izan behar da aurreranzko adarreko 

blokea kable bat dela. Beraz, begiztaren transferentzia-funtzioa kalkulatzeko � = éUêéë   

formula erabiliko dugu, non 3 = 1 eta 2 = « + (	 baitira. 
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Horrenbestez, aurreranzko adarreko seriea ebatziko dugu: 

 

 

 

 

 

Amaitzeko, 	� = éUêéë  formula berriro erabiliz (non 3 = 
ï(lêm)Uênêð 	  eta 2 = � diren), 

sistema osoaren transferentzia-funtzioa lortuko dugu: 

«(�)6(�) = �(� + #)1 + « + (
1 + ��(� + #)1 + « + (

= �� + �#1 + « + ( + ��� + #�� 

 

 

13. ARIKETA (2015eko uztaila/V-A) 

 

Bakundu ezazu bloke-diagrama hau, eta lor ezazu G(s) = C(s) / R(s) 

transferentzia- funtzioaren adierazpena.  
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EBAZPENA 

Lehenengo eta behin, G*	eta	H* blokeak barnebiltzen dituen begizta ( � = lUêlm 

formula erabiliz) eta GL	eta	GK blokeek osatutako seriea (transferentzia-funtzioak 

biderkatuz) ebatziko ditugu. Honela: 

 

Jarraian, GU	eta		G*/1+G*H* blokeek osatzen duten seriea ebatziko dugu, 

transferentzia-funtzioak biderkatuz: 

 

 

 

 

 

 

 

Aurrera egiteko, beharrezkoa da hiru sarreradun batugailua bi sarreradun bi 

batugailutan zatitzea: 
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Ondoren, barruko begizta ebatziko dugu, � = lUêlm formula erabiliz: 

�U 	= 	
îUî*1 + î*"*1 + îUî*"U1 + î*"*

=
îUî*1 + î*"*1 + î*"* + îUî*"U1 + î*"*

= îUî*1 + î*"* + îUî*"U 

 

 

Erdiko seriea ebatziz gero, hauxe da emaitza:  

 

Berrelikadura positiboko begizta ebatziko dugu, � = lUJlm formula erabiliz: 

 

�* 	= 	
îUî*îLîK1 + î*"* + îUî*"U1 − îUî*îLîK"L1 + î*"* + îUî*"U

=
îUî*îLîK1 + î*"* + îUî*"U1 + î*"* + îUî*"U − îUî*îLîK"L1 + î*"* + îUî*"U

= 

= îUî*îLîK1 + î*"* + îUî*"U − îUî*îLîK"L 
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Amaitzeko, falta den serie nagusia ebatziz, gure xedea lortuko dugu, hau da, 

transferentzia-funtzioa: 

 

«	(�)6(�) = 	 îUî*îLîKîZ1 + î*"* + îUî*"U − îUî*îLîK"L 

 

 

14. ARIKETA (2016ko uztaila/V-A)   

 

Bakundu ezazu bloke-diagrama hau, eta lor ezazu G(s) = C(s) / R(s) 

transferentzia-funtzioaren adierazpena. 

 

 

EBAZPENA: 

Lehen urratsa B eta C blokeek osatzen duten seriea ebaztea da. Horretarako, biderkatu 

egingo ditugu euren transferentzia-funtzioak:  
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Ondoren, BC blokeak eta A blokeak osatzen duten paraleloa ebatziko dugu, euren 

transferentzia-funtzioen batuketa eginez. 

 

 

 

 

 

 

Honenbestez, A+BC blokea eta E blokea barnebiltzen dituen begizta ebatziko dugu � = éUêéë erabiliz, non 3 = � + #«  eta 2 = E baitira: 

�	 = 	 � + #«1 + �(� + #«) = � + #«1 + �� + #«� 

 

 

 

 

 

 

Amaitzeko, paraleloa ebatzita, emandako bloke-diagramaren transferentzia-funtzioa 

lortuko dugu: 

«(�)6(�) = 	( + � + #«1 + �� + #«� = ((1 + �� + #«�) + � + #«1 + �� + #«� = 

= ( + �(� + #«(� + � + #«1 + �� + #«�  
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