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Korronte zuzena

1

1.1. ZIRKUITU ELEKTRIKOA
Instalazio elektrikoetan, elektroiak sorgailuaren borne batetik irten eta beste bornera joaten
dira. Beraz, elektroiek desplazatzeko egiten duten bidea da zirkuitu elektrikoa.
ATALAK: zirkuitu elektriko bateko atal garrantzitsuenak hauek dira:

1.1.1. SORGAILUA
Elementu honek elektrizitatea sortzen du, hau da, bi punturen artean potentzial-diferentzia
mantentzen du.
Bi eratako sorgailuak daude: dinamoak (korronte zuzena sortzeko) eta alternadoreak
(korronte alternoa sortzeko).

1.1.2. HARGAILUA
Elementu honek korronte elektrikoa xurgatzen du; beraz, energia elektrikoa erabiltzen duen
tresna da. Hargailutzat ditugu honako hauek: lanparak, motorrak, garbigailuak...

1.1.3. LINEA
Sorgailua eta hargailua elkarren artean lotzen dituen elementua da. Gehienetan kobrezko
eroalea izaten da, baina aluminiozko eroaleak ere asko erabiltzen dira, bereziki garraio-lineetan.

7

Sorgailua

S

Linea

Hargailua

Beraz, goiko irudian ikusten denez, hargailu elektriko guztiek ezinbestekoa dute
funtzionatzeko bi haritatik –gutxienez– jasotzen duten indarra.
Bestalde, zirkuitu elektrikoa –itxita badago– zeharkatzen duen elektroien mugimenduari
korronte elektrikoa deritzo.

1.2. ZIRKUITU ELEKTRIKO BATEKO
MAGNITUDEAK
Zirkuitu elektrikoak aztertzeko, zenbait magnitude hartu behar dira kontuan. Horietatik
garrantzitsuenak hauek dira: tentsioa, intentsitatea, erresistentzia eta dentsitatea.

1.2.1. TENTSIOA
Sorgailu baten bi borneen arten dagoen karga-diferentzia da, hau da, bi borneen arteko
potentzial-diferentzia. U letraz adierazten da, eta voltetan (V) neurtzen da. Erabiltzen diren
beste unitate batzuk honako hauek dira: 1 kV = 1.000 V eta 1 mV = 0,001 V.

1.2.2. INTENTSITATEA
Eroale batetik segundoko iragaten den elektrizitate-kopurua da. I letraz adierazten da eta
amperetan (A) neurtzen da. Beste unitate hauek ere erabiltzen dira: 1 kA = 1.000 A, eta
1 mA = 0,001 A.

8
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1.2.3. ERRESISTENTZIA
Eroale batek elektroien mugimenduari jartzen dion oztopoa edo zailtasuna da. R letraz
adierazten da eta ohmetan (Ω) neurtzen da. Erabiltzen diren beste unitate batzuk hauek dira:
1 kΩ = 1.000 Ω, 1 MΩ = 1.000.000 Ω eta 1 mΩ = 0,001 Ω.

1.2.3.1. ERRESISTIBITATEA
Erresistibitatea ezin har genezake, bete-betean, magnitudetzat. Baina hainbat materialen
erresistentzia adierazteko, ezinbestekoa da erresistibitatea zer den jakitea.
2
Erresistibitatearen definizioetako bat hau dugu: metro bateko luzera eta mm bateko
azalera duen eroale batek 20 ºC-tan duen erresistentzia. Edo beste hau: material batek,
bere osaera molekularraren eraginez, korronte elektrikoari jartzen dion oztopoa. Material
bakoitzak bere erresistibitatea du. ρ –‘rro’ ahoskatzen da– letraz adierazten da.

Eroale baten erresistentzia kalkulatzeko honako formula erabiltzen da:

R=

ρ ⋅L
S

Non
R = erresistentzia, ohmetan (Ω).
2
ρ = erresistibitatea, Ω. mm /m-tan.
2
S = sekzioa, mm -tan.
L = luzera, m-tan.

1.2.3.2. TENPERATURAREN ERAGINA ERRESISTENTZIAN
Erresistentzia elektrikoaren balio ohmikoa tenperaturaren arabera aldatzen da. Gehienetan,
tenperatura igotzean erresistentzia ere igo egiten da.
Material baten tenperatura gradu bat (1 ºC) igotzean, erresistentzia-unitateak (1 Ω) jasaten
duen balio aldaketari material horren tenperatura-koefizientea (α) deitzen zaio.
Material batek tenperatura jakin batean (t ºC) zer erresistentzia izango duen jakiteko, honako
formula hau erabiltzen da (betiere, material horrek 0 ºC-tan duen erresistentziatik abiatuta
egiten da kalkulua):
Rt = R0 + R0 w α w t = Rt = R0 (1 + α w t)
R0 = erresistentzia, 0 ºC-tan.
α = tenperatura-koefizientea.
t = tenperatura-igoera.
Rt = erresistentzia, t ºC-tan.
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1.2.4. DENTSITATEA
Eroale baten sekzio-unitatetik, mm2 bakoitzetik, pasatzen den intentsitate-kopurua da.
A/mm2-tan adierazten da.

δ =

I
S

1.3. OHM-EN LEGEA
Ohm-en legeak honela dio: “Zirkuitu elektriko batetik iragaten den intentsitatea tentsioarekiko
zuzenki proportzionala da, eta erresistentziarekiko alderantziz proportzionala”.

I=

U
R

I = intentsitatea, amperetan.
U = tentsioa, voltetan.
R = erresistentzia, ohmetan.

Ariketak
1.

2O Ω-eko erresistentzia bat 220 V-eko tentsio bati konektatu diogu. Kalkulatu hortik
iragaten den intentsitatea.
I = 11 A

2.

Hargailu batetik iragaten den intentsitatea 5 A-koa da. Hargailu horren erresistentzia
20 Ω-ekoa bada, kalkulatu zein tentsiori konektatua dagoen.
U = 100 V

3.

Eroale baten luzera 15 m-koa da, eta azalera 4 mm2-koa Kobrezkoa dela jakinik, kalkulatu
haren erresistentzia. Erresistibitatea, berriz, ρ = 0,0172 Ωwmm2/m-koa da.
R = 0, 0645 Ω

4.

Eroale baten luzera 2 km-koa da; erresistentzia, 8,5 Ω, eta sekzioa, 4 mm2-koa. Kalkulatu
erresistibitatea.
ρ = O,Ol7 Ωwmm2/m.

5.

Eroale baten luzera 2.540 cm-koa da; erresistentzia, 2.800 mΩ-ekoa, eta sekzioa,
400 cm2-koa. Kalkulatu erresistibitatea.
ρ = 4409,44 Ωwmm2/m
10
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6.

200 m-ko luzera eta 2 mm2-ko azalera duen kobrezko eroale bat (ρ = 0,0172 Ωwmm2/m)
220 V-eko tentsio bati konektatu diogu. Kalkulatu intentsitatea.
I = 127;9 A

7.

2 km-ko luzera duen eroale bat 200 V-eko tentsioari konektatu diogu; 16 A-ko intentsitatea
iragaten da hortik. Eroale horren sekzioa 4 mm2-koa bada, kalkulatu dentsitatea.
δ = 4 A/mm2

8.

3 km-ko luzera duen aluminiozko eroale bat (ρ = 0,030 Ωwmm2/m) 300 V-eko tentsio bati
konektatu diogu; 30 A-ko intentsitatea iragaten da hortik. Kalkulatu sekzioa.
s = 9 mm2

9.

8 km-ko luzera eta 2 mm2-ko azalera duen kobrezko eroalea (ρ = 0,017 Ωwmm2/m)
2 kV-eko tentsio bati konektatu diogu. Kalkulatu intentsitatea.
I = 29,4 A

10. 20 Ω-eko erresistentzia 400 V-eko tentsio bati konektatu diogu 2 orduz. Eroale horren
sekzioa 8 mm2-koa da. Kalkulatu dentsitatea.
δ = 2,5 A/mm2
11. Eroale batek, 20 ºC-tan, 60 Ω-eko erresistentzia du. Zenbateko erresistentzia izango du,
tenperatura 150 ºC-tara igotzen bada. (α = 0,004 )?
R150º = 91,2 Ω
12. Plastikozko hodi zirkular batean 0,5 mm-ko diametroa duen kobrezko hari bat bildu eta
2.000 bira eman dizkiogu. Espira bakoitzaren batez besteko luzera 15 cm-koa da, eta
erresistibitatea ρ = 0,018 Ωwmm2/m. Zein izango da horrela osatutako harilaren
erresistentzia? Erresistentzia hori 0 ºC-takoa dela joz gero, zein izango da 75 ºC-tako
erresistentzia? (α = 0,004 ).
R0 = 27,5 Ω ; R75º = 35,75 Ω

1.4. POTENTZIA ELEKTRIKOA
Potentzia elektrikoa: tentsioaren eta intentsitatearen arteko biderkadura.
P=UwI
Ohmen legea aplikatuz:
P = R w I2
P=

U2
R

Potentzia elektrikoa neurtzeko unitatea watta (W) da. Erabiltzen diren beste unitate batzuk:
1 kW = 1.000 W eta zaldi-potentzia (1 zp = 736 W).
Hargailu elektriko batean hiru potentzia-mota hartu behar dira kontuan:
Potentzia xurgatua (Px): hargailuak lineatik xurgatzen duen potentzia.
11

Potentzia erabilgarria (Pe): makina horrek erabiltzen duena, hau da, guk aprobetxatzen
duguna edo makinak ematen diguna.
Potentzia galdua (Pg): erabiltzen ez dena, alferrik galtzen den potentzia.
Makina guztietan honako berdintza gertatzen da.
Px = Pe + Pg

1.4.1. ERRENDIMENDUA
Potentzia erabilgarriaren eta potentzia xurgatuaren arteko erlazioa edo zatidura da.
Ehunekotan adierazten da. Adibidea: motor honen errendimendua % 78koa da.

η=

Pe
Px

1.5. ENERGIA ELEKTRIKOA
Potentzia jakina duen hargailu batek denbora jakin batean egiten duen lanari energia deitzen
zaio.
Beraz, lana eta energia gauza berbera dira.
Energia = Potentzia ° Denbora
E=PwT
Energia neurtzeko erabiltzen diren unitateak Joulea (J) edo watt-segundoa (Ws) eta kilowatt-ordua (kWh) dira.

Ariketak
1.

200 Ω-eko erresistentzia batek 2.000 kWh-ko energia bat xurgatzen du 20 minutuan.
Instalazio elektrikoa egiteko erabili den eroalearen sekzioa 2 mm2 bada, kalkulatu
dentsitatea.
δ = 86,6 A/mm2

2.

Motor batek 5 A-ko korrontea xurgatzen du 220 V-eko linea bati konektatuta. Motor hori
egunean 2 orduan konektatzen bada eta kWh bakoitza 0,08 € kostatzen bada, kalkulatu 2
asteko kostua.
Kostua = 2,464 €

3.

7 zp-ko motorra 200 V-eko linea bati konektatu diogu. Kalkulatu intentsitatea eta sekzioa.
I = 25,76 A; S = 5,15 mm2
12
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4.

150 Ω-eko erresistentzia batek 360.000 joule gastatzen ditu 10 minutuan, 300 V-eko linea
bati konektatuta. Kalkulatu xurgatutako intentsitatea.
I=2A

5.

10 zp-ko motor baten errendimendua % 75 da. Kalkulatu zein intentsitate xurgatuko duen
380 V-eko tentsio bati konektatuta. Eta egunero 8 orduz konektatzen bada, zenbat
kostatuko da egun bateko energia, kWh-ren prezioa 0,09 € bada.
I = 25,82 A ; 7,066 €

6.

200 Ω-eko erresistentzia duen berogailu bat 220 V-eko tentsio bati konektatu diogu
egunean 4 orduz. Kalkulatu hilabetean (30 egun) ordaindu behar duguna, kWh bakoitzak
0,09 € balio badu.
2,614 €
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Babes-tresnak

2

2.1. SARRERA
Instalazio elektrikoak eta horiek egiteko behar diren babes-elementuak sartzen dira atal
honetan, baita instalazio elektrikoek eragin ditzaketen arriskuetatik gizakia babesteko erabiltzen
diren elementuak ere.
Babes-elementua, beraz, gizakia eta instalazio elektrikoak babesteko erabiltzen da.
Hona hemen babes-tresnen sailkapen bat:

2.1.1. INSTALAZIOAK BABESTEKO
– Etengailu termikoak.
– Etengailu magnetikoak.
– Etengailu magnetotermikoak.
– Intentsitate erreleak.
– Fusibleak.

2.1.2. PERTSONAK BABESTEKO
– Etengailu diferentzialak.
– Lurrerako lineak.
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2.2. FUSIBLEAK
Gainkarga edo zirkuitu laburra badago, instalazioko intentsitatea handitu egiten da; hori
dela-eta, fusibleak erre egiten dira, eta horiek dauden zirkuitua ireki egiten dute.
Fusibleen funtzionamendua Joule efektuan oinarritzen da, hau da, eroale batetik iragaten
den korronteak sortzen duen beroan. Funtzionamendu normalean, intentsitate nominalak
sortzen duen beroa ez da nahikoa izaten fusiblea urtzeko. Korronte hori handitzen bada, ordea
–zirkuitulaburra gertatu delako, adibidez– korronteak sortzen duen beroa izugarri handitzen da
(Q = 0,24wRwI2wt) eta fusiblearen haria urtu egiten da.
Fusiblearen haria urtze-puntu baxua duten materialez egina egoten da. Horregatik, haria
erraz urtzen da eta arkua hedatzen ez du uzten. Bestalde, zenbait fusibletan –batez ere
intentsitate handikoetan– fusiblearen haria hondar berezi batez egindako materialean jartzen
da, arkua errazago itzaltzeko.
Babes-gailu horrek bi atal ditu:

2.2.1. FUSIBLEA
Arazoren bat egonez gero urtzen den zatia.

2.2.2. FUSIBLE-ETXEA
Fusiblea egoten den kaxa edo lekua.

CRADY etxeko fusiblea eta fusible-etxea
Eskemetan adierazteko erabiltzen diren ikurrak honako hauek dira:
Fusible-etxea:

Fusiblea:
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2.3. ETENGAILU TERMIKOA
Gainkarga bat gertatzen denean, horren eraginez desitxuratu edo okertzen den xafla
bimetaliko batez osatuta dago. Nominala baino handiagoa den intentsitate batek xafla hori
zeharkatzen duenean, horrek sortzen duen beroak xafla okertu egiten du eta, ondorioz,
kontaktua ireki.

Egoera normalean

Gainkarga dagoenean

2.4. INTENTSITATE-ERRELEAK EDO ERRELE
TERMIKOAK
Etengailu termikoaren aplikaziorik ezagunenetakoa da. Motorrak gainkargetatik babesteko
erabiltzen da.

A

B

R

S

T

R
U

V

W

d

C

ATALAK:
A = kontaktu irekia.
B = kontaktu itxia.
C = bakelita edo plastikozko plaka.
d = bimetalak.
R = berotze-erresistentziak
Funtzionamendua: R erresistentziatik pasatzen den intentsitatea nominala bada, horrek
sortzen duen beroa ez da nahikoa d bimetalak okertzeko. Baina gainkarga baten eraginez
intentsitatea handitzen bada, intentsitate horrek sortzen duen beroa ere asko handitzen da
(Joule efektua). Bero horren eraginez d plaka bimetalikoak okertu egiten dira, eta C plaka
mugiarazi egiten dute. Plakak, mugitzean, hari itsatsita dauden kontaktuen egoera aldarazi
egiten du –sistema mekaniko baten bidez–, A kontaktu irekia itxiz eta B kontaktu itxia irekiz.
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Lehengo egoerara itzultzeko, arazoa konpondu ondoren betiere, botoi bat aktibatu behar da.
Honako ikur hauek erabiltzen dira:
1

3

5

2

4

6

Indarreko zatia

95

97

96

98

Kontaktu itxia

Kontaktu irekia

2.5. ETENGAILU MAGNETIKOA
Etengailu hauen funtzionamenduak hauxe du oinarria: haril batetik intentsitate bat iragatean
sortzen den eremu magnetikoaren eragina.
Funtzionamendua: etengailuaren E hariletik intentsitate izendatua iragaten denean, horrek
sortzen duen eremu magnetikoa ez da nahikoa izaten B topea kentzeko. Zirkuitulabur batek
edo beste arrazoiren batek intentsitatea handitzen badu, ordea, harilean sortzen den
eremuaren indarra ere asko handitzen da; ondorioz, A armadura erakarri egiten du eta B topea,
kendu. Hori dela eta, M malgukiaren eraginez C kontaktua ireki eta intentsitatearen bidea moztu
egiten da.
Berriro lehengo egoerara itzultzeko, arazoa konpondu ondoren, palankatxo bat eskuz igo
behar da.
Etengailu polobakarrak, bi polokoak, hiru polokoak eta lau polokoak daude.

M

B
A
C
I

E

Intentsitatearen arabera, berriz, honako sailkapen hau egiten da: 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A,
15 A, 20 A, 25 A, 30 A...
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2.6. ETENGAILU MAGNETOTERMIKOAK
Gainkarga eta zirkuitulaburretarako babesik hoberena, eraginkorrena, hauxe dugu. Etengailu
honen funtzionamendua lehenago aipatu ditugun bi etengailuen funtzionamendu-printzipioetan
oinarritzen da, hau da, babes termikoa eta babes magnetikoa ematen duten etengailuetan.
Zirkuitulaburra gertatzen denean, harilak sortzen duen eremu magnetikoak ireki egiten du C
kontaktua; gainkarga dagoenean, berriz, P plaka bimetalikoaren eraginez mugitzen da A
armadura.

I
M
B
P
A

C
I

E

Etengailu magnetotermikoa

2.7. ETENGAILU DIFERENTZIALAK
Pertsonak elektrizitatearen eragin kaltegarrietatik babestea da horien eginkizun nagusia, hau
da, instalazioetan egon daitezken isolamendu-akatsen eraginez sor daitezkeen arazoetatik
babestea.
Isolamendu-akatsa tarteko, indarra daraman eroale batek gailu elektrikoaren burdinazko zati
bat edo pertsona bat ukitzen badu, arazoak izan ditzake ukitutako horrek. Etengailu
diferentzialak, ordea, ireki egiten du zirkuitua hori gertatzen denean.
Diferentzialaren barrutik doazen harietako batetik lurrera ihesa badago, ihes horrek harietan
sortzen duen intentsitate-diferentziak zirkuitua irekiarazi egiten du.
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Askoz ere hobea izaten da babesa etengailuarekin batera lurrerako sare bat jarriz gero.
ATALAK:
y
y
y
y
y

Eraztun-erako erdigune edo nukleo bat (B).
Harila (H).
Anplifikadorea.
Zirkuitua irekitzen duen errelea.
Etengailua (A).

I = 10 A

I = 10 A

H

B

Anplifikadorea

Errelea

A

Etxebizitza
Funtzionamendua: egoera normalean, diferentzialaren sarrerako eta irteerako intentsitateak berdinak izaten dira; ondorioz, A etengailua itxita egoten da.
Baina aipaturiko intentsitate horiek ezberdinak badira –elektroiren batzuk lurrera joan
direlako edo–, H harilean indar elektroeragile bat sortzen da. Indar hori txikia denez,
anplifikadoretik iragan ondoren errelea aktibatu, A etengailua zabaldu eta babestu nahi den
zirkuitua ireki egiten da.
Etengailu diferentzialak zirkuitua irekitzeko beharrezkoa duen intentsitate-diferentziari
diferentzialaren sentikortasuna deitzen zaio.
Honela sailkatzen dira, sentikortasunaren arabera:
– Txikikoak: 500 mA Industrian erabiltzen dira.
– Ertainekoak: 300 mA
– Handikoak: 30 mA Etxebizitzetan erabiltzen dira.
Bi, hiru eta lau polokoak fabrikatzen dira.
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2.8. LURRERAKO KONEXIOA
Instalazio elektriko bat lurrera konektatzea: instalazio horretako tresnen atal metalikoak
lurrerako sarera konektatzea. Honako atal hauek ditu lurrerako konexioak:

2.8.1. LUR-KONEXIOKO PIKA
Lurrean sartzen den 1'5, 2, 2'5, edo 3 m-ko kobrezko aleazio batez eginiko barra bat da.

2.8.2. LURRERAKO LINEA
Pikari eransten zaion eroale biluzia da, gutxienez 35 mm2-ko sekzioa duena. Horri eransten
zaizkio gero etxebizitza bakoitzera doazen eroaleak.

2.8.3. LURRERAKO LINEA NAGUSIA
Lurrerako lineari erantsita doan eta 16 mm2-ko sekzioa duen eroale isolatua da. Horri
ezartzen zaizkio etxebizitza bakoitzera doazen babes-eroaleak.

2.8.4. GAILUETARA DOAN LURRERAKO EDO BABESERAKO
LINEA
Isolatutako eroalez egiten da konexio hau. Helburua da tresna bakoitzaren zati metalikoa
etxetik lurrera doan eroaleari lotzea.

2.9. INSTALAZIOETAKO EROALEEN KOLOREAK
Instalazioetan erabiltzen diren eroaleen koloreak honako hauek dira (araututa dago horrela
izatea):
Hiru faseak, indarra duten hiru hari aktiboak (R, S, T): beltza, marroia eta grisa.
Neutroa (N): urdina
Lurrerakoa: berdea/horia.
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3

Korronte alternoa

3.1. DEFINIZIOA
Aldian-aldian noranzkoz eta balioz aldatzen den korronte elektrikoari korronte alternoa
deritzo. Beraz, polaritatea etengabe aldatu egiten du. Aldaketa hori funtzio sinusoidal baten
mendekoa da. Korronte alternoak duen abantaila handienetakoa garraioan datza. Era honetako
korronteak tentsio handiak onartzen ditu garraiatzen denean eta, ondorioz, bideko galerak
txikiak izaten dira, garraiatzeko distantzia handia izan arren. Sinusoidala da gehien erabiltzen
den korronte alternoa.
Irudi honetan dituzue dauden korronte-motak:
U/I

U/I

a)

t

b)

t

U/I

U/I

t

t

c)

d)
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Goiko irudian ikusten denez, a) eta b) irudietakoak ez dira korronte alternoak. Izan ere;
balioa aldakorra duten arren, argi ikusten da noranzkoa beti positiboa dela, hau da, behin ere
ez direla (t) marratik behera pasatzen.
c) eta d) irudietan, aldiz, garbi ikusten da kontrakoa, balioa eta noranzkoa aldakorrak direla.
Azkenik, d) irudiak erakusten du korronte alterno sinusoidal baten itxura.
Pila batek sortzen duen korronte zuzen purua ondoko irudikoa izan daiteke.
U/I

t

3.2. KORRONTE ALTERNO SINUSOIDALAREN
SORRERA
Espira bat eremu magnetiko uniforme batean biraraziz lortzen da korronte alterno
sinusoidala.
Nolako itxura duen jakiteko, nahikoa izaten da espira horretan eremu magnetikoko posizio
guztietan sortzen den indar elektroeragilea irudikatzea (ikus ondoko irudia):
I
1

I

I

1

2
H

2
H

I

I

1 2

1

2
H

I

H

H

1
H
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I

2

2
1

2

I

1
H

I

2
1
H

2
1
H
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I = Ipar-poloa.
H = Hego-poloa.
1 = Espiraren muturretako bat.
2 = Espiraren bigarren muturra.
Horrela sortutako i.e.e.-a aztertuz gero, hainbat ondorio atera daitezke:
a) Tentsioa eta horrek sortzen duen intentsitatea etengabe aldatzen ari dira, denboraren
arabera.
b) Alternantzia positiboa: kurba horren zati bat da (tentsioa nahiz intentsitatearen aldiuneko
balioak positiboak dira).
c) Alternantzia negatiboa: aldiuneko balioak negatiboak diren kurbaren zatia.
d) Periodoa (T): bi alternantzia horiek lortzeko behar den denbora, edo ziklo bera
errepikatzeko behar den denbora.
e) Frekuentzia (f): segundo batean egiten duen ziklo-kopurua da. Hertzetan adierazten da.
f =

1
T

f = Hertz (Hz)

3.3. KORRONTE ALTERNOAREN OINARRIZKO
ZENBAIT BALIO
3.3.1. ALDIUNEKO BALIOA
Kurbaren edozein unetan tentsioak edo intentsitateak hartzen duen balioa da. Letra xeheaz
(v edo i) adierazten da. Osziloskopio bidez bakarrik ikus daiteke.
v

Denbora ‘t1’ bada, tentsioaren balioa ‘v1’ da.
v1
t1
t2

t

v2

Denbora ‘t2’ bada, tentsioaren balioa ‘–v2’ da.

3.3.2. BALIO MAXIMOA
Aldiuneko balio guztietatik handienari deitzen zaio. V0 edo I0 letraz adierazten da.
v

v

Vmax = V0

Vpp
t

t
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Ziklo bakoitzean bi balio maximo daude: bata positiboa, bestea negatiboa. Bi balio
maximoen arteko balioari erpin arteko (piko-piko) (Vpp) balioa deitzen zaio.

3.3.3. BATEZ BESTEKO BALIOA
Periodo erdian tentsioak edo intentsitateak hartzen dituen aldiuneko balio guztien batez
bestekoa da. Im edo Vm ikurrez adierazten da. Balio matematikoa, berriz, formula honen bidez
kalkulatzen da.
v
Vm

Vm =

2 ⋅ V0
π

t
Non:
V0 = balio maximoa
π = ‘pi’ zenbakia (3,14159…)
Ziklo osoa kontuan hartuz gero, seinale alterno baten batez besteko balioa zero da.

3.3.4. BALIO EFIKAZA
Balio guztietan garrantzitsuena eta gehien erabiltzen dena. Hizkera arruntean tentsioa edo
intentsitatea deitzen zaio. V eta I letra larriekin adierazten da. Definizioa: erresistentzia batetik
iragatean bero-kantitate berdina sortzen duen korronte zuzenaren balioa duena.
v

V=

V

V0
2

Non V0, I0 = balio maximoa

t

I=

I0
2

Ariketa
220 V-eko balio efikaza duen tentsio baten balio maximoa eta batez bestekoa aurkitu.
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3.4. KORRONTE ALTERNO BATEN ADIERAZPEN
BEKTORIALA. FRESNEL-EN DIAGRAMA.
Orain arte ikusi dugunez, korronte alternoaren zenbait magnitude (V, I) sinusoidal baten
bidez adierazten dira. Baina irudikatze-mota hori zaila denez, beste modu batera (errazagoa)
egiten da irudikatze hori, bektoreen bidez hain zuzen ere. Bektore horien tamaina, berriz,
adierazi nahi dituzten magnitudeekiko proportzionala izaten da. Gehienetan balio efikaza
irudikatzen da.
v

t

Magnitude bakarraren ordez gehiago adierazten badira, bektorezko adierazpen hori grafiko
bakar batean egiten da. Grafiko horri FRESNELen diagrama deitzen zaio.
*Demagun tentsio sinusoidal batekiko 90º desfasea duen intentsitatea dugula, ondoko
irudian azaltzen den moduan.
V

v

i
t
90º
360º
Bi magnitude hauek Fresnelen diagrama batean irudikatuz gero, hauxe da emaitza:
V
V
90º
90º

I

I
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V eta I balioen arteko desfase angelua ‘ϕ’ letraz (‘phi’ irakurri) adierazten da. V eta I-ren
balioak, berriz, balio efikazak dira.
Korronte alternoko zirkuituetan angelu hau oso garrantzitsua da.

3.5. KORRONTE ALTERNOAREN EFEKTUAK
3.5.1. BERO-EFEKTUA
JOULE efektuaren eraginez, erresistentziatik iragaten den korronte alternoak beroa sortzen
du, korronte zuzenak sortuko lukeenaren antzekoa. Dena den, korronte alternoaren balioa
aldakorra denez, korronte horrek sortzen duen beroa ere aldakorra izaten da. Hala ere, korronte
alternoak edo zuzenak sortzen duten beroa berdinak direla esan daiteke, apenas nabaritzen
baita beroaren aldaketa.

3.5.2. EFEKTU MAGNETIKOAK
Gogoratu haril bat tentsio batera konektatuz gero eremu magnetiko bat sortzen dela, hortik
iragaten den intentsitatearen eraginez; beraz, imana bailitzen jarduten du. Haril hori tentsio
alterno bati konektatuz gero korrontea (intentsitatea) ere alternoa da. Ondorioz, intentsitate
horrek sortzen duen eremu magnetikoa ere alternoa da, eta polaritatez aldatuz joango da,
korrontea aldatzen den adina aldiz. Aldaketa horiek zirkuitu magnetikoa berotu egiten dute,
histeresiaren eta Foucaulten korronteen eraginez.
Dena den, korronte alternoek haril batean sortzen duten eremu magnetikoak izan ditzakeen
eraginak aztertzeko, haril horren parean zer dagoen jakin behar da. Bi egoera ezberdin gerta
daitezke:

3.5.2.1. IMAN IRAUNKORRA
Korronte alternoaz elikatutako bobina horren aurrean iman iraunkorra badago, elkarren
artean sortzen diren indarrak etengabe aldatzen dira, korrontearen arabera. Aldaketa hori hain
azkarra denez (segundo batean 100 aldiz, Europan) eta inertzia handia duenez, imana ez da
mugitzen; ezer nabaritzekotan, dardara edo bibrazioak atzematen dira. Beraz, iman hori
erakarri edo aldaratu nahi bada, ezin da harila korronte alternora konektatu.

3.5.2.2. BURDINA EDO ZIRKUITU MAGNETIKOA
Korronte alternoak elikatutako haril horren aurrean burdinazko pieza bat badago, haril horrek
sortutako eremu magnetikoa aldakorra izan arren bobinaren eta burdinaren artean erakarpen-indarra sortzen da. Beraz, burdin hori erakarri egiten du bobinak.
Korrontea 0-tik iragaiten denean, ordea, ez da ez eremu magnetikorik ez erakarpen-indarrik
sortzen. Efektu hori zenbait tresnatan erabiltzen da, elementuak funtzionarazteko
(burrunbagailuak, txirrinak...).
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Beste batzuetan (kontaktoreak), aldiz, kaltegarria da. Korrontea segundoko 100 aldiz
iragaten denez 0-tik, kontaktorea etengabe konektatu eta deskonektatuko litzateke eta haren
kontaktuak hondatu egingo lirateke. Hori saihestearren, kontaktoreetako elektroimanaren
poloetan zirkuitu laburreko espirak edo itzal-eraztunak jartzen dira. Espira horien helburua hau
da: korrontea zerotik iragaten denean, armadura itxita mantentzeko beharrezkoa den eremu
magnetiko laguntzailea sortzea.

3.5.3. EFEKTU KIMIKOAK
Fenomeno elektrokimikoetan korrontearen noranzkoa ezin da aldatu; beraz, polaritateak beti
berdina izan behar du. Horregatik, prozesu elektrokimikoetan korronte alternoak ezin dira
zuzenean erabili. Efektu horren erabilpen ezagunenetakoa metagailuak (bateriak) kargatzea da.
Korronte alternoa horrelako aplikazioetan erabili aurretik korronte zuzen bihurtu behar da. Lan
hori egiteko artezgailuak erabiltzen dira.

3.5.4. EFEKTU FISIOLOGIKOA
100 Hz bitarteko frekuentzia duen korronte alternoa zuzena baino arriskutsuagoa da. Izan
ere, korronte handiek sor ditzaketen erredura sakonaz aparte, bihotza gelditzea ere eragin
dezakete, eta, ondorioz, heriotza.

3.6. KORRONTE ALTERNOKO HARGAILUAK
Orain arte ikusi ditugun korronte zuzeneko hargailuetan, erresistentzia-efektua bakarrik
hartzen genuen kontuan, hau da, hargailu horiek soilik erresistentzia zeukaten. Korronte
alternokoek, ordea, erresistentzia-efektuaz aparte indukzio-efektua edo kapazitate-efektua izan
dezakete. Eta zenbait hargailutan efektu bakar bat baino gehiago ere gerta daiteke.
Efektu bakarra duen hargailua hutsa, garbia, edo purua dela esaten da. Hiru eratako
hargailu hutsak daude eta ikur hauen bidez irudikatzen dira:
Erresistentzia hutsa

R

L

Indukzio hutsa
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C

Kapazitate hutsa

Praktikan, hargailu hutsa lortzea oso zaila da. Beraz, efektu bat baino gehiago azaldu ohi
dira hargailuetan. Dena den, hargailu huts horiek banan-banan aztertzen hasiko gara lehenbizi,
gero elkarren arteko erlazioak ikusteko.

3.7. ERRESISTENTZIA HUTSEZ OSATUTAKO
ZIRKUITUA
Zirkuitu honetan –korronte zuzenarekin gertatzen zen modura– Ohmen legea bete egiten da.
Oso erabiliak ez izan arren, aldiuneko eta balio maximoekin ere betetzen da Ohmen legea.
I=

V
R

i=

v
R

I0 =

V0
R

Osziloskopioa erabiliz zirkuitu horretako tentsioa eta intentsitatea begiratuz gero, irudi
honetan ageri direnen antzekoak ikusten dira:

v
i
t

Eta FRESNELen diagrama ezagutu ondoren:

V

I

Oro har, tentsioa eta intentsitatea ‘fasean’ egoten dira, hau da, biak aldi berean mugitzen
dira: bata zero bada, bestea ere zero da; batek balio maximoa badu, besteak ere bai. Lehen
aipatu dugun tentsioaren eta intentsitatearen arteko desfase-angelua, bestalde, ‘ϕ’ da. Bada,
kasu honetan haren balioa zero da (ϕ = 0).
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Ariketa
60 Ω-eko erresistentzia hutsa 220 V eta 50 Hz-eko tentsio alterno bati konektatu diogu.
Kalkulatu:
a)
b)
c)
d)

Hortik iragaten den intentsitatea.
10 minutu igaro ondoren erresistentzia horretan sortzen den beroa.
Bektore-diagrama.
Desfase-angelua.

3.8. INDUKZIO HUTSEZ OSATUTAKO ZIRKUITUA
Kasu honetan, haril edo bobina huts bat (hau da, erresistentziarik gabeko harila)
konektatzen da zirkuitu alternora. Erabat ezberdin jarduten du harilak korronte zuzeneko
zirkuitura edo korronte alternokora konektatu.
Korronte zuzenera konektatuz gero, hasiera eta bukaerako momentuetan izan ezik
autoindukzio bat zirkuitulabur baten modura aritzen da, ez duelako ez erresistentziarik ez
autoindukzio-efekturik.
Haril bera ‘f ’ frekuentziako korronte alternora konektatzen bada, hortik igarotzen den I
korronteak balio jakin bat duela ikusten da. Hau da, U/I balioa duen erresistentzia bat bailitzen
diharduela esango genuke.
Baina haril honek erresistentziarik ez duenez, ezin zaio ‘erresistentzia’ izena eman; horren
ordez, erreaktantzia induktiboa deitzen zaio. XL laburduraz adierazten da eta ohmetan neurtzen
da.

+

V–KZ

–
A

V–KA

I

I≈∞

A
XL

R=0

XL = 2π ⋅ f ⋅ L
f = frekuentzia (Hz).
L = autoindukzio-koefizientea (H) (Henry).
XL = erreaktantzia induktiboa (Ω).
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Aurreko kasuan bezala, osziloskopio baten bidez tentsioa eta intentsitatea aztertuz gero,
fasean ez daudela eta intentsitateak tentsioarekiko 90º-ko atzerapena darabilela ikusten da.
Desfase-angelu hori ‘ϕ’ angelua da. Diagrama sinusoidala eta bektoriala, berriz, hauek dira:
V

v
i
V

ϕ

t

ϕ

I

ϕ

I

Ariketa
50 mH-ko autoindukzio-koefizientea duen haril bat 100 V-eko eta 50 Hz-eko tentsio bati
konektatu diogu. Kalkulatu intentsitatea.

3.9. KAPAZITATE HUTSEZ OSATUTAKO
ZIRKUITUA
Zirkuitu honetan kapazitate hutsa –hau da, kondentsadorea– konektatzen zaio korronte
alternoko sareari. Kondentsadore hutsa korronte zuzeneko linea bati konektatzean, lehenengo
momentuan izan ezik (kargatu arte) ez du korronterik xurgatzen eta zirkuitu ireki baten modura
funtzionatzen du.
+

V–KZ

–
A

V–KA

I

I=0

A
XC

C

Baina kondentsadore hori korronte alternoko linea bati konektatuz gero, korrontearen
noranzkoa etengabe aldatzen ari denez amperemetrotik korrontea pasatzen ari dela ikusiko
genuke.
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Beraz, kondentsadorea U/I balioko erresistentzia baten modura aritzen da; baina
kondentsadore hutsak erresistentziarik ez duenez, balio horri ere ez zaio ‘erresistentzia’
deitzen, erreaktantzia kapazitiboa baizik. Xc hizkiaz adierazten da, eta, besteak bezala,
ohmetan neurtzen da.
Xc =

1
2 ⋅π ⋅ f ⋅C

Xc = erreaktantzia kapazitiboa, ohmetan
C = kapazitatea (F), farad-etan
f = frekuentzia (Hz)
Hurrengo irudian ikusten denez, zirkuitu honetako intentsitatea tentsioarekiko 90º aurreratua
dago. Hauek dira horren adierazpen sinusoidala nahiz bektoriala:
I

v

ϕ

I
i

ϕ

V

t

90º

V

Ariketa
220 V-eko eta 50 Hz-eko korronte alterno batera 30 µF-eko kapazitatea duen
kondentsadorea konektatu dute. Kalkulatu:
a)
b)
c)
d)
e)

Lineatik xurgatzen duen intentsitatea.
Bektore-diagrama.
Desfase-angelua.
Intentsitatearen balio maximoa.
Batez besteko balioa.

3.10. TRIGONOMETRIAKO KONTZEPTU BATZUK
Trigonometrian ikasitako zenbait kontzeptu gogoratuko ditugu ondoren, oso beharrezkoak
baititugu korronte alternoko zirkuituak kalkulatzeko. Badakigu triangelu angeluzuzen batean
–90º-ko angelu bat duena– printzipio hauek (besteak beste) betetzen direla.
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3.10.1. PITAGORASEN TEOREMA
Honela dio: Triangelu angeluzuzen batean, bi katetoen berbiduren batura eta hipotenusaren
berbidura berdinak dira. Alboko irudian, beraz:
C
h

c1
90º

B

A

c2
h 2 = c12 + c 22

3.10.2. ARRAZOI TRIGONOMETRIKOAK
Triangelu angeluzuzen batean, aldeen arteko zatiketei arrazoi trigonometrikoak deitzen zaie.
Angelu jakin batentzako garrantzitsuenak direnak aipatuko ditugu horietatik. Honako hauek
dira:

3.10.2.1. ANGELU ZORROTZ BATEN SINUA (sin)
Angeluaren bestaldeko katetoaren eta hipotenusaren arteko zatidura da. Formula honen
bidez adierazten da:
C
sin B =
h

C1
h

c1
90º

B

c2

A

3.10.2.2. ANGELU ZORROTZ BATEN KOSINUA (cos)
Angelu zorrotz baten kosinua kalkulatzeko, haren ondoko katetoaren eta hipotenusaren
arteko zatiketa egin behar da. Matematikoki, honela adierazten da:
cos B =
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3.10.2.3. ANGELU BATEN TANGENTEA (tan)
Angelu baten tangentea kalkulatzeko, haren bestaldeko katetoaren eta ondokoaren arteko
zatiketa egin behar da. Horrenbestez, B angeluarentzat ondoko balioa izango du:
tan B =

C1
C2

3.11. HAINBAT ELEMENTU SERIEAN
KONEKTATUTA
Hargailuek, normalean, lehen aipatu ditugun elementuetatik bat baino gehiago izan ohi
dituzte. Hurrengo adibideko hirurak seriean konektatuta daude, hau da, erresistentzia bat,
kondentsadore bat eta bobina huts bat elkarri konektatuta ageri dira, irudian ikusten duzuenez.

V – KA

I
R

XL

VR

VL

XC

VC

Zirkuitu hori tentsio alternoko linea bati konektatzen bazaio, I balio efikaza duen intentsitate
alterno eta sinusoidala agertzen da, eta, horrekin batera, elementu bakoitzean VR, VC eta VL
tentsioak.
Zirkuitua V/I balioa duen erresistentzia bailitzen aritzen da, baina, efektu erresistiboaz aparte
efektu induktiboa eta kapazitiboa ere badituenez, balio horri ezin zaio erresistentzia deitu;
beraz, era horretako zirkuituetan inpedantzia deitzen zaio. Balio hori Z batez adierazten da eta
Ω-etan neurtzen da.
Z=

V
I

Elementu bakoitzaren tentsioa, berriz, hauxe da, Ohmen legearen arabera:
VR = R ⋅ I

VC = XC ⋅ I

Hortaz, tentsio guztia hiru tentsioen batura da.
&
&
&
&
Vt = VR + VL + VC
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VL = XL ⋅ I

Batura hori egiteko kontuan izan behar da ezin dela batura aritmetiko soila egin, baizik eta
bektore bidez egina behar duela izan, tentsio guztiak ez baitaude fasean; beraz, tentsio
bakoitzak bere desfasea du. Tentsio horien irudikapen bektoriala irudi honetan ageri da:
VL
V
(VL - VC)

ϕ
VR

I

VC
Autoindukzioa eta kondentsadorearen tentsioak elkarren aurkakoak direnez, baliokidea bien
arteko kenketa da; balioa, berriz, ‘VL–VC’. Ondorioz, VR eta VL–VC katetoak dituen triangelu
angeluzuzenaren hipotenusa da tentsio osoa, aurreko irudiak erakusten digunez.
Pitagorasen teorema gogoratuz kalkula dezakegu tentsio horren balioa:
V = VR2 + (VL − VC )

2

eta triangeluaren alde bakoitza intentsitateaz zatitzen bada:

V
=Z
I
VL − VC
= X L − XC
I

ϕ

I

VR
=R
I

Aurreko triangeluak angeluzuzena izaten jarraitzen duenez, Pitagorasen teorema aplikatuz
agertzen da inpedantziaren balioa:
Z = R 2 + (X L − X C )

2

Era berean, tentsioaren eta intentsitatearen arteko desfase-angeluaren kosinua (cos ϕ)
kalkula daiteke:
cos ϕ =

VR
R
=
V
Z

‘cos ϕ’ balio honek izugarrizko garrantzia du –gerora ikusiko dugunez– korronte alternoko
zirkuituetan. ‘Potentzia-faktore’ deitzen zaio.
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Ariketa
16 Ω-eko erresistentzia bat, 30 Ω-eko autoindukzio bat eta 18 Ω-eko kondentsadore bat
220 V-eko tentsio alterno bati, seriean, konektatu dizkiogu. Frekuentzia 50 Hz-koa da.
Kalkulatu:
a)
b)
c)
d)
e)

Zirkuituaren inpedantzia.
Xurgatzen duen intentsitatea.
Elementu bakoitzak izango duen tentsioa.
Potentzia-faktorea.
Bektore-diagrama.
220 V – 50 Hz

I
R = 16 Ω

XL = 30 Ω

VR

VL

XC = 18 Ω

VC

3.12. POTENTZIA KORRONTE ALTERNOKO
ZIRKUITUETAN
Lehen ikusi dugun tentsioen triangeluaren aldeak intentsitateaz biderkatuz gero, triangelu
hau da emaitza:

V·I

(VL – VC) · I

ϕ

I
VR · I

Triangelu honetan argi ikusten da korronte alternoko zirkuituan hiru potentzia ezberdin
ageri direla:
h Hipotenusari dagokion potentzia. Itxurazko potentzia deitzen zaio, W ikurraz adierazten
da eta volt-amperetan (VA) neurtzen da.
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h Kateto horizontalari dagokion potentzia. Potentzia aktiboa deitzen zaio eta WATTetan
(W) neurtzen da. Potentzia hauxe da hiruretatik garrantzitsuena, honek sortzen baitu
energia erabilgarria. Potentzia hau adierazteko Wa ikurra erabiltzen da.
h Kateto bertikalari dagokion potentzia da. Potentzia erreaktiboa deitzen zaio eta Wr
ikurraren bidez adierazten da; neurtu, ordea, volt-ampere erreaktiboetan (VAr).
Potentzia hauek kalkulatzeko honako formula hauek erabiltzen dira (ikus aurreko irudia),
sareko tentsioa eta guztizko intentsitatea lehendik jakinik betiere:
Wa = V w I w cos ϕ

(W)

edo

(kW)

Wr = V w I w sin ϕ

(VAr)

edo

(kVAr)

W=VwI

(VA)

edo

(kVA)

Espresio hauen bidez korronte alterno monofasikoko zirkuituan bakarrik kalkula daiteke
potentzia. Sistema trifasikoetan, berriz, aldaketa txiki bat jasaten dute formula hauek.
Formula hauetako batean –potentzia aktiboari dagokionean– ‘cos ϕ’ balioa ageri da.
Balio horri ‘potentzia-faktore’ deitzen zaio.
Aurreko triangelu horrek honako hau frogatzen du:
W = W r2 + W a2

Ariketa
Kalkulatu, aurreko ariketan, potentzia aktiboa, potentzia erreaktiboa eta itxurazko potentzia.

3.13. POTENTZIA-FAKTOREA
Lehenago ikusi dugunez, potentzia aktiboaren formulako ‘cos ϕ’ faktoreari potentzia-faktorea
deitzen zaio. Korronte alternoko zirkuituetan, faktore honen balioa unitatetik, 1etik, ahalik eta
hurbilen egotea komeni izaten da.

ϕ = 0º denean lortzen da desfase-angelua –cos ϕ = 1–, korronte alternoko zirkuitu bateko
potentzia aktiborik handiena. Bestalde, ϕ = 90º denean –cos ϕ = 0– ez dago potentzia aktiborik.
Hori guztia dela eta, potentzia aktibo handiena lortzeko, erresistentzia hutseko hargailua
konektatu edo erreaktantzia induktiboak eta kapazitiboak balio berekoak izan behar dute.
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Ariketak
1.

16 Ω-eko erresistentzia huts bat, 30 Ω-eko erreaktantzia induktibo bat eta 52 Ω-eko
erreaktantzia kapazitiboa seriean konektatu zaizkio 220 V eta 50 Hz-eko linea bati.
Kalkulatu:
a)
b)
c)
d)
e)

2.

Zirkuituak xurgatzen duen intentsitatea.
Elementu bakoitzak duen tentsioa.
‘ϕ’ angelua.
Bektore-diagrama.
Zirkuituak duen inpedantzia (Z).

Korronte alterno baten intentsitatearen balio efikaza 5 A-koa da. Kalkulatu:
a) Intentsitate horren batez besteko balioa.
b) Balio maximoa.

3.

Korronte alternoko zirkuitu batean elementu hauek konektatu ditugu: 20 Ω-eko
erresistentzia eta 15 Ω-eko erreaktantzia kapazitiboa. Tentsioa 220 V-ekoa da; frekuentzia,
60 Hz-koa. Kalkulatu:
a)
b)
c)
d)
e)

4.

16 Ω-eko erresistentzia huts bat, 30 Ω-eko erreaktantzia induktibo bat eta 52 Ω-eko
erreaktantzia kapazitiboa seriean konektatu zaizkio 220 V eta 50 Hz-eko linea bati.
Kalkulatu:
a)
b)
c)
d)
e)

5.

Inpedantzia (Z)
Zirkuitu horrek xurgatzen duen intentsitatea.
Elementu bakoitzari dagokion tentsioa.
cos ϕ
Bektore-diagrama.

Zirkuituak xurgatzen duen intentsitatea.
Elementu bakoitzak duen tentsioa.
ϕ angelua.
Bektore-diagrama.
Zirkuituak duen inpedantzia (Z).

Korronte alterno baten intentsitatearen balio efikaza 5 A-koa da. Kalkulatu:
a) Intentsitate horren batez besteko balioa.
b) Balio maximoa.

39

Korronte alternoa.
Zirkuitu paraleloak

4

4.1. SARRERA
Aurreko gaian, banaka edo seriean konektaturiko zirkuituen ebazpena landu dugu.
Errealitatean, ordea, tresna horien konexioa ez da gehienetan seriean egiten, paraleloan
baizik.
Adibide bat: jo dezagun etxebizitza bateko sukaldean gaudela. Labea, lanpara bat eta
xurgagailu baten motorra korronte alternoko sare bati, paraleloan, konektatu dizkiogu, ondoko
irudian ikusten den moduan. Zirkuitu hauetan garrantzitsua izaten da jakitea hargailuak sarera
konektatzen direnean xurgatzen duten intentsitatearen balioa.
IT ≠ IH + IL + IM
&
&
& &
IT = I H + I L + I M
IT
L1
L2
Lurrera

IM

IL

IH

M
Labea

Lanpara
41

Xurgagailua

Gogoan izan, korronte alternoaz ari garenez, ezin dela intentsitateen batuketa aritmetikoa
egin, hau da, elementu bakoitzak xurgatzen duen intentsitatea hartu eta zuzenean batu. Tresna
bakoitzak xurgatzen duen intentsitateak –tresnaren osaketaren arabera– desfase bat izaten du
tentsioarekiko; beraz, batuketa bektoriala egin behar da.

4.2. INTENTSITATEAREN KALKULUA KORRONTE
ALTERNOARI PARALELOAN
KONEKTATURIKO ZIRKUITUETAN
Jakinak izaten dira, gehienetan, hargailu elektriko baten potentzia, potentzia-faktorea eta
funtzionamendurako beharrezkoa duen tentsioa.
Beraz, korronte alternoko zirkuituan dagoen intentsitatea jakitea oso erraza da. Horretarako,
nahikoa dugu aurreko gaian aztertu dugun potentzia-triangeluan ikasitakoak aplikatzea. Gogora
dezagun, bada, zer gertatzen zen triangelu hartan:
Wa = V · I · cos ϕ
Wr = V · I · sin ϕ
W=V·I

W

Wr

ϕ

W = Wa2 + W r2
Wa

Horrenbestez, itxurazko W potentzia kalkulatzeko gai garenez, erraza zaigu hortik guztizko
intentsitatea kalkulatzea. Formula hau erabili behar da horretarako: I = W/V. Hala ere, itxurazko
potentzia kalkulatzeko, hainbat baldintza izan behar dira kontuan:
a) Zirkuitu horretan dauden hargailuen potentzia aktiboak aritmetika bidez batu daitezke,
guztien desfase-angelua berbera baita. Hau da, denak potentzia-triangeluaren kateto
horizontala dira.
b) Bestalde, hargailuek xurgatzen duten potentzia erreaktiboa ere batu daiteke –edo
kapazitiboak badira, kendu–, horiek ere kateto berean baitaude. Hortaz, ez dago desfaserik
horien artean.
c) Lehenago ikasi ditugun arrazoi trigonometrikoak erabiliz, eta potentzia aktiboa eta desfase-angelua (ϕ) jakinik, potentzia erreaktiboa kalkula daiteke.
tan ϕ =

Wr
Wa

⇒

Wr = Wa w tan ϕ

d) Guztizko potentzia aktiboa eta erreaktiboa kalkulatu ondoren, itxurazko potentzia kalkulatzen
da; hortik, berriz, xurgatutako intentsitatea.
W = Wa2 + W r2

orduan
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I=

W
V
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Ikus dezagun, adibide baten bidez, nola kalkula daitekeen xurgatutako intentsitatea:
Adibidea: Demagun korronte alternoko instalazio monofasiko batek ondoko tresna hauek
dituela: 1.800 W eta cos ϕ = 1 duen labea; 100 W eta cos ϕ = 0,6 duen fluoreszentea; eta
azkenik, 1,1 kW eta cos ϕ = 0,8 duen motorra. Kalkulatu: a) saretik xurgatzen duen
intentsitatea, b) instalazioaren guztizko cos ϕ, c) bektorezko diagrama. Sareko tentsioa: 220 V.
IT
L1
L2
Lurrera

3
2
M

1
Labea

Lanpara

Motorra

a)

1

2
3

Wa = 1.800 W
Wr = Wa · tan ϕ = 1.800 · tan 0º = 1.800 · 0 = 0 VAr
Wa = 100 W
Wr = Wa · tan ϕ = 100 · tan 53,13º = 100 · 1,33 = 133 VAr
Wa = 1.100 W
Wr = Wa · tan ϕ = 1.100 · tan 36,86º = 1.100 · 0,75 = 825 VAr
WaG = 1.800 + 100 + 1.100 = 3.000 W
WrG = 0 + 133 + 825 = 958 VAr

WG = W a2G + W rG2 = 3.000 2 + 958 2 = 3.149,34 VA
I=

WG
3.149,34
=
= 14,31 A
V
220

b) cos ϕ =

Wa
3.000
=
= 0,9525
W
3.149,34

c)
ϕ = 17,73º

V

I
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W

Wr

ϕ
Wa

4.3. POTENTZIA-FAKTOREAREN GARRANTZIA
Potentzia-faktorea edo cos ϕ korronte alternoko zirkuitu bateko tentsioa eta intentsitatearen
arteko desfase-angeluaren kosinua da. Faktore horren garrantzia ikusteko, egoera jakin bat
aztertuko dugu:
Lantegi batek 250 kW-eko potentzia aktiboa kontratatu du. Eta elikadura –kalkuluak
erraztearren monofasikoa dela joko dugu– 500 V-ekoa da. Kalkuluak egiteko, bi egoera aztertu
behar dira: bata, cos ϕ = 1 bada; bestea, cos ϕ = 0,7 bada.
Lehenengo egoera: cos ϕ = 1
Wa = V · I · cos ϕ

⇒

I=

Wa
250.000
=
= 500 A
V ⋅ cos ϕ
500 ⋅ 1

Lantegi hori elikatzen duen transformadorearen itxurazko potentzia ondoko hau litzateke:
W = V · I = 500 · 500 = 250.000 VA = 250 kVA
Transformadorea

Lantegia
V = 500 V

250 kVA

250 kW

I = 500 A

Bigarren egoera: cos ϕ = 0,7
Wa = V · I · cos ϕ

⇒

I=

Wa
250.000
=
= 714 A
V ⋅ cos ϕ
500 ⋅ 0,07

Oraingoan, transformadorearen itxurazko potentzia beste hau litzateke:
W = V · I = 500 · 714 = 357.000 VA = 357 kVA
Transformadorea
357 kVA

Lantegia
V = 500 V

250 kW

I = 714 A

Argi ikusten da, hortaz, kontrataturiko potentzia aktibo berarentzat xurgatutako intentsitatea
potentzia-faktorearen araberakoa dela. Beraz, zenbat eta txikiagoa izan ‘cos ϕ’ orduan eta
handiagoa izaten da xurgatutako intentsitatea; ondorioz, transformadore eta alternadore
handiagoak behar dira. Egoera hori ez da egokia inorentzat, ez erabiltzailearentzat ez enpresa
hornitzailerentzat. Arrazoi hori dela eta, tasa bat kobratzen dute enpresa hornitzaileek,
potentzia-faktorea 0,90etik gorakoa ez bada.
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Potentzia-faktore txikia duten instalazioetan, kontsumitutako potentzia berdinerako
xurgatutako intentsitatea handitu egiten da; beraz, instalazio horretako galerak ere handitu
egiten dira, eta, gainera, hura egiteko kable handiagoak behar izaten dira.
Hortaz, egoera hori konpontzeko, potentzia-faktorearen balioa aldatu (hobetu) egin behar
da. Nola, ordea? Bada, kondentsadoreak erabiliz –gehienetan, kondentsadore-multzoak–.

4.4. POTENTZIA-FAKTOREAREN HOBEKUNTZA
Kondentsadoreen erabilera ohikoena potentzia-faktorearen hobekuntzarena da. Horretarako,
potentzia-faktorea (cos ϕ) hobetu nahi zaien hargailuekin paraleloan konektatzen dira
kondentsadoreak. Batzuetan kondentsadore bat baino gehiago jartzen da (kondentsadore-bateria).
Kondentsadoreak kalkulatzeko, potentzia-faktorea hobetzeko behar diren kondentsadoreen
potentzia kalkulatu behar da lehenbizi; ondoren, kondentsadore horien kapazitatea.

W

Wr

ϕ1
Wa
Kalkulu horiek egiteko, har dezagun, hobekuntza egin aurretik, zirkuitu horretako potentziek
osatzen duten triangelua (ikus alboko irudia). Ondorio hauek aterako ditugu:
tan ϕ 1 =

Wr
Wa

⇒

Wr = Wa · tan ϕ1

Potentzia-faktorea hobetzeko, ‘ϕ1’ angelua txikiagotu egin behar da. Horretarako,
kondentsadoreak behar dira (gogoratu korronte alternoko zirkuitu batean kondentsadoreek
zuten eragina).
Kondentsadoreak kokatu ondoren, potentzien triangeluaren irudia aldatu egiten da (ikus
hurrengo irudia). Ondorioak, berriz, hauek dira:

W

tan ϕ 2 =

Wc

W r − Wc
Wa

Wr

ϕ1

ϕ2

(Wr – Wc)

Wr – Wc = Wa · tan ϕ2
W c = Wr – Wa · tan ϕ2

Wa
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Lehenengo triangelutik ateratako ‘Wr’ potentzia erreaktiboaren balioa kontuan hartuz gero,
honako formula hauek ageri zaizkigu:
Wc = Wa · tan ϕ1 – Wa · tan ϕ2
‘Wa’ faktore komuna atereaz gero, berriz:
Wc = Wa · (tan ϕ1 – tan ϕ2)
Non: Wc = Kondentsadoreen potentzia. VAr-etan.
Wa = Potentzia aktiboa W-etan.
ϕ1 = Hasierako desfase-angelua.
ϕ2 = Bukaerako desfase-angelua.
Kondentsadoreen potentzia kalkulatu ostean, horien kapazitatea kalkulatu behar da.
Horretarako, gogoratu:
Wc = V · I · sin 90º = V ⋅

V
V2
⋅1=
Z
Xc

Zeren eta: kondentsadoreetan, Z = Xc eta I =

⇒

Xc =

V2
Wc

V
⋅
Z

‘Xc’ erreaktantzia kapazitiboa jakinez gero, kondentsadorearen kapazitatea kalkula daiteke.
Xc =

1
, eta, hortik,
2 ⋅π ⋅ f ⋅ Xc
C=

1
2 ⋅π ⋅ f ⋅ X c

Adibidea: 1.350 W-eko potentzia aktiboa duen hargailuaren potentzia-faktorea cos ϕ = 0,6
da. Potentzia-faktore hori 0,95era igo nahi da. Kalkulatu erabili behar diren kondentsadoreen
potentzia eta kapazitatea. Sareko tentsioa, 220 V; frekuentzia, 50 Hz.
Wc = Wa · (tan ϕ1 – tan ϕ2)
220 V-50 Hz

220 V-50 Hz

1.350 W
cos ϕ = 0,6
1.350 W
cos ϕ = 0,6

C
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cos ϕ1 = 0,6

⇒

tan ϕ1 = 1,33333

cos ϕ2 = 0,95

⇒

tan ϕ2 = 0,32868

Wc = 1.350 · (1,33333 – 0,32868) = 1.356,28 Var
Xc =

C=

V2
220 2
=
= 35,685 Ω
Wc
1.356,28

1
1
=
= 0,00008924 F
2 ⋅π ⋅ f ⋅ Xc
2 ⋅ 3,14 ⋅ 50 ⋅ 35,685
C = 89,24 µF

Ariketak
1.- 220 V eta 50 Hz-eko frekuentzia duen tentsioari tresna hauek konektatu dizkiogu:
y
y
y
y

2.000 W eta cos ϕ = 1 duen berogailu-plaka.
680 W eta cos ϕ = 0,75 duen motorra.
Goritasun-lanpara multzoa (guztira 1.300 W; cos ϕ = 1).
Hainbat lanpara fluoreszente (guztizko potentzia, 750 W; cos ϕ = 0,4).

Kalkulatu: a) saretik xurgatutako guztizko intentsitatea; b) instalazioaren cos ϕ; c) bektore-diagrama.
a) I = 23,93 A; b) cos ϕG = 0,8981; c)

ϕ = 26,08º

V

I

2.- 220 V eta 50 Hz-eko frekuentzia duen tentsioari tresna hauek konektatu dizkiogu:
y 2,5 kW eta cos ϕ = 1 duen termo elektrikoa.
y 750 W-eko potentzia eta cos ϕ = 0,8 duen motorra.
y Guztira 800 W-eko potentzia eta cos ϕ = 0,7 duten lanpara-multzoa.
Kalkulatu: a) saretik xurgatutako guztizko intentsitatea; b) instalazioaren cos ϕ; c) bektore-diagrama; eta d) potentzia-faktorea hori izateak badakar errekargurik fakturan?
a) I = 19,44 A; b) cos ϕG = 0,9466; c)

ϕ = 18,79º

I
3.- 220 V eta 50 Hz-eko frekuentzia duen tentsioari tresna hauek konektatu dizkiogu:
y
y
y
y

920 W eta cos ϕ = 0,83 duen motorra.
1.100 W-eko potentzia eta cos ϕ = 1 duen lisaburdina.
700 W-eko potentzia eta cos ϕ = 0,78 duen motorra.
Guztira 950 W-eko potentzia eta cos ϕ = 0,7 duen fluoreszente multzoa.
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V ; d) ez

Kalkulatu: a) saretik xurgatutako guztizko intentsitatea; b) instalazioaren cos ϕ; c) bektore-diagrama.
a) I = 19,32 A; b) cos ϕG = 0,8633; c)

ϕ = 30,3º

V

I
4.- 1,5 zp-ko potentzia erabilgarria duen motor batek η = 0,8 errendimendua eta cos ϕ = 0,75
ditu. Potentzia-faktorea 0,9ra igo nahi bada, zer kondentsadore-potentzia eta -kapazitate
jarri behar zaizkio? Sareko tentsioa: 220 V; frekuentzia, 50 Hz.
a) WC = 548,68 VAr; b) C = 36,80 µF
5.- Aurreko instalazioan, kalkulatu saretik xurgatuko den intentsitatea, kondentsadoreak jarri
aurretik eta ondoren.
a) I = 8,36 A; b) I = 6,97 A
6.- Etxebizitza bateko tentsioa 220 V-ekoa da; frekuentzia, 50 Hz-ekoa. Sare horri tresna
hauek konektatu zaizkio:
y 0,8 zp-ko potentzia, η = 0,7 eta cos ϕ = 0,75 dituen motorra.
y 10 lanpara fluoreszente (bakoitzak 50 W-eko potentzia eta cos ϕ = 0,5 ditu).
y 8 goritasun-lanpara (bakoitzak 60 W-eko potentzia eta cos ϕ = 1 ditu).
Kalkulatu: a) saretik xurgatutako guztizko intentsitatea; b) instalazioaren cos ϕ; c) bektore-diagrama.
a) I = 11,03 A; b) cos ϕG = 0,7501; c)

ϕ = 41,39º

V

I
7.- Kalkulatu zein potentzia eta kapazitatetako kondentsadoreak erabili behar diren 3.
ariketako potentzia-faktorea 0,94ra igotzeko.
a) WC = 807,4 var; b) C = 53,13 µF
8.- Etxebizitza batean hargailu hauek daude:
y
y
y
y

1,5 zp, η = 0,8 eta cos ϕ = 0,70 duen motor bat.
0,75 zp, η = 0,83 eta cos ϕ = 0,74 duen beste motor bat.
Bakoitzak 60 W-eko potentzia eta cos ϕ = 0,45 dituen 4 lanpara fluoreszente.
Bakoitzak 100 W-eko potentzia eta cos ϕ = 1 dituen 10 goritasun-lanpara.

Sareko tentsioa 220 V eta frekuentzia 50 Hz bada, kalkulatu: a) saretik xurgatutako
guztizko intentsitatea; b) instalazioaren cos ϕ; c) potentzia-faktorea 0,95era igo nahi bada,
jarri behar zaizkion kondentsadoreen kapazitatea eta potentzia.
a) I = 18,72 A; b) cos ϕG = 0,7973; c) WC = 1.379,72 VAr; C = 90,8 µF
9.- Aurreko ariketari dagokion potentzia-faktorearen hobekuntza egiteko 220 V eta 25 µF-eko
kondentsadoreak baditugu, zenbat erabili behar dira? Nola konektatu behar dira elkarren
artean?
4, eta paraleloan jarrita
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10.- Instalazio batek gailu hauek ditu:
y
y
y
y

3/4 zp eta cos ϕ = 0,76 duen motor bat.
1,2 zp eta cos ϕ = 0,79 duen beste motor bat.
Zenbait lanpara fluoreszente (400 W-eko potentzia, guztira; cos ϕ = 0,4).
600 W-eko guztizko potentzia eta cos ϕ = 1 duten goritasun-lanpara multzoa.

Sareko tentsioa 220 V eta frekuentzia 50 Hz bada, kalkulatu: a) saretik xurgatutako
intentsitatea; b) instalazioaren cos ϕ; c) potentzia-faktorea 0,94ra igo nahi bada, jarri behar
zaizkion kondentsadoreen kapazitatea eta potentzia, d) potentzia-faktorea hobetu aurreko
egoerari eta ondorengoari dagokien bektore-diagrama.
a) I = 14,51 A; b) cos ϕG = 0,7626; c) WC = 1.168,89 var; C = 76,92 µF;
d)
Aurrekoa
Ondorengoa
ϕ = 40,30º

V

ϕ = 19,94º

I

I
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V

Argiteria eta
adierazgailu
akustikoak

5

5.1. SARRERA
Atal honetan, etxebizitzak nahiz lantegiak argiztatzeko erabiltzen diren hainbat instalazio
aztertuko ditugu. Bestalde, instalazio horietan erabiltzen diren txirrinen eta burrunbagailuen
funtzionamendua ere azalduko dugu.

5.2. ETENGAILUA
Etengailuaren definizioa: era iraunkorrean zirkuitu bat itxi edo irekitzen duen elementua, hau
da, eragin eta zirkuitu bat ixten du, eta horrela mantentzen da berriro eragin arte. Eta
alderantziz, zirkuitua ireki eta horrela mantentzen da berriro etengailuari eragin arte.
Etengailua adierazteko honako ikur hau erabiltzen da:

S

I

51

5.3. KOMMUTADOREA
Elementu honek sarrera bat eta bi irteera ditu. Nola funtzionatzen duen? Egoera batean,
irteeretako batekin elkartzen da sarrera; bestean, berriz, bigarren irteerarekin. Irudi honetan
ikusten denez, S-I1ekin elkartuta dago. Egoera aldatzean, S-I2rekin elkartzen da.

I1
S

I2

5.4. GURUTZAKETA-KOMMUTADOREA
Elementu honek bi sarrera eta bi irteera ditu. Sarreretako bakoitza irteeretako batekin
elkartzen du; egoera aldatzean, berriz, sarrera bat irteera batekin, baina gurutzatuz. Irudi
honetan ikusten denez, S1-I1ekin elkartuta dago eta S2-I2rekin; egoera aldatzean, berriz,
S1-I2rekin eta S2-I1ekin.

S1

I1

S2

I2

5.5. GORITASUN-LANPARAK
5.5.1. FUNTZIONAMENDU-PRINTZIPIOA
Korronte elektrikoa balio ertaineko erresistentziatik iragaten denean, erresistentzia hori
berotu egiten da. Hutsean badago –oxigenoarekin kontakturik gabe–, 2.000-3.000 ºC bitarteko
tenperaturara heltzean erresistentzia goritu egiten da; hori dela-eta, kolore zuri-gorria hartzen
du eta argia nahiz beroa ematen ditu.
Hainbat eta hainbat saiakera egin ondoren, Thomas Alba Edison iparramerikarrak ikatzezko
harizpiak erabiliz egin zuen lehen goritasun-lanpara.
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5.5.2. GORITASUN-LANPARA BATEN OSAGAIAK
5.5.2.1. HARIZPIA
Lehen aipaturiko balio ertaineko erresistentziari harizpia deitzen zaio. Korronte elektrikoak
zeharkatzen duenean, argia eta beroa ematen ditu. Lehen lanparetan, hau da, XIX. mendearen
bukaeran, ikatz-harizpiak erabiltzen ziren.

Harizpia
Anpulua

Lanpara-zorroa

Harizpi horien urtze-tenperatura altua zen: 3.700 ºC. Lurruntze-indizea ere oso altua zuten,
eta, ondorioz, berotzean, ikatz-partikulak jaurtikitzen zituzten. Harizpiaren jatorrizko sekzioa
gero eta txikiagoa bihurtzen zen eta, azkenean, apurtu.
Lurrunketaren beste eragin kaltegarri bat hau zen: harizpitik jaurtikitako partikulek lanpararen
beira belztu egiten zuten. Hori zela-eta, argi txikiagoa egiten zuten.
Eragozpen horiek lanpararen iraupena laburtu egiten zuten. Horrez gain, harizpiaren
gehienezko tenperatura 1.900 ºC ingurura mugatzen zuten eta, ondorioz, lanparen
errendimendua izugarri murrizten.
Gaur egun wolframiozko harizpiak erabiltzen dira. Harizpi horiek urtze-tenperatura handia
dute (3.400 ºC), baina lurruntze-indize txikia.
Wolframioa edo tungstenoa Euskal Herriko Adiskideen Elkarteak sortu eta mantendutako
Bergarako Erret Mintegian isolatu zuten lehendabizikoz, 1783. urtean, Elhuyar anaiek.

5.5.2.2. ANPULUA
Harizpia hutsean mantentzeko behar den ontziari anpulu esaten zaio. Beirazkoa izaten da ia
beti anpulua, udare-formakoa. Tamaina, berriz, potentziaren araberakoa izaten da, hau da,
zenbat eta potentzia handiagoko lanpara izan, orduan eta handiagoa anpulua, harizpiak ematen
duen beroa erraz barreia dezan.
Halere, nahiz eta forma estandarra udarearena izan, badaude merkatuan bestelako lanparak
ere: perretxiko-, hodi-nahiz kandela-formakoak, esferikoak...
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Hainbat eratako goritasun-lanparak

5.5.2.3. LANPARA-ZORROA
Zorroa: harizpiaren eta sarearen arteko konexio elektrikoa egiteko ezinbestekoa den
elementua.
Goritasun-lanpara gehienek zorro hariztatuak
izaten dituzte.
Potentzia eta erabileraren arabera, hainbat hari-mota daude:
15-60 W: Edison haria, E-14
25-200 W: Edison haria, E-27.
300-1.000 W: Edison haria, E-40
Hari hauek beste izen batzuk ere hartzen dituzte:
mignon edo txikia, estandarra (edo arrunta) eta
handia, hurrenez hurren.
Badago beste lanpara-zorro mota bat ere,
baionetadun zorroa deritzona, bestea baino
finkoagoa.
Dardara eta bibrazio asko izaten den lekuetan
erabiltzen dira zorro hauek: tren, autobus, automobil
eta abarretan.

5.5.3. EZAUGARRI AIPAGARRIENAK
Goritasun-lanparen ezaugarri nagusietakoak anpuluaren forma eta zorro-mota dira. Baina
beste ezaugarri oso garrantzitsu batzuk ere badaude: funtzionamendu-ezaugarriak, alegia. Lan-tentsioa eta potentzia elektrikoa dira funtzionamendu-ezaugarriak.
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Lan-tentsioaren arabera, hiru multzotan banatzen dira lanparak:
Behe-tentsiokoak (0...65 V)
Tentsio ertainekoak (70…65 V)
Goi-tentsiokoak (170……300 V)
Dena dela, gaur egun gehien erabiltzen diren lanparak honako tentsio hauetakoak dira:
1,5 V, 4,5 V, 12 V, 24 V, 48 V eta 220 V.
Potentzia aldetik, argiteriarako erabiltzen diren lanpara estandarren aukera honako hau da,
CIE arauek diotenez:
25/40/60/100/150/200/300/500/1.000/1.500 W.
25 W-etik beherako lanparak laguntza-argiterian erabiltzen dira.
Hala ere, muturretara joz gero 0,015 W eta 2.000 W-eko lanparak ere badira. Aipatu lehenak
iragartze-argiterian –pilotuetan– erabiltzen dira; bigarrenak, berriz, zineman eta telebistan.

5.6. LANPARA FLUORESZENTEAK
5.6.1. FUNTZIONAMENDU-PRINTZIPIOA
Lanpara fluoreszenteak deskarga-lanparak dira. Lanpara horien funtzionamenduak
luminiszentzia-printzipioa dute oinarri. Luminiszentzia-printzipioa, funtsean, honetan datza:
baldin eta elektroi aske bat nahíko abiaduraz atomo baten aurka jaurtikitzen bada, elektroiak
atomoa kitzikatzen du eta, horrela, atomoaren elektroi batek edo batzuk haren energia-bandatik
alde egiten dute, hurrengo goi-energia bandara pasatuz. Elektroi horiek egoera ezegonkorrean
gelditzen dira. Aipatu elektroiek egoera ez-egonkor hori uzteko joera izaten dutenez, lehengo
bandara itzultzen dira, lehen jasotako energia erradiazio-forman hedatuz.
Geruza fluoreszentea
Argon gasa

Elektroiak

Argi ikusgarria
Prozesu horretan sortzen den energia argi bilakatzen da, ekintza batzuen eraginez. Lanpara
fluoreszenteetan sortzen diren erradiazioetatik ia gehienak ezin dira ikusi, erradiazio
ultramoreak baitira. Horregatik, lanpara horien barne-azala substantzia fluoreszentezko geruza
batez estaltzen da. Substantzia fluoreszente horiek dira, hain zuzen ere, fluoreszenteetan
sortutako erradiazio ultramoreak ikusgai bihurtzen dituztenak.
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5.6.2. LANPARA FLUORESZENTEEN OSAGAIAK
Lanpara fluoreszenteen osagai nagusiak hauek dira: deskarga-hodia, konexiorako zorroak
eta elektrodoak, barne-gasa eta hauts fluoreszentea.
Merkurio-ioia

Harizpia

Elektrodoa

+
+

-

+

-

+

+

-

+

+

Elektroia

-

Merkurio-atomoa

5.6.2.1. DESKARGA-HODIA
Beirazko hodi zilindrikoa da. Potentziaren arabera aldatzen da horren luzera eta diametroa.
Bi eratako hodiak daude merkatuan: luzeak eta zirkularrak.
Hodi horien barne-azala hauts fluoreszentez estalita dago.

5.6.2.2. KONEXIO-ZORROAK
Ia beti, bi konexio-zorro izaten dituzte lanparek hodiaren muturrean. Bi hankatxo edukitzen
dituzte zorroek, elektrodoak sarera konektatzeko.

5.6.2.3. ELEKTRODOAK
Wolframiozko harizpi kiribil batzuk dira. Pantaila metaliko batez babesturik, hodiaren
barnealdeko bi muturretan jartzen dira. Elektroiak errazago jaurtikitzeko pasta berezi batez
estaltzen dira elektrodoak.

5.6.2.4. BARNE-GASA
Argona (presio txikian) eta merkurio kantitate txiki bat ditu osagaiak. Nolabait esateko, hodia
funtzionatzen hasten denean merkurioa gas bilakatzen da. Gainerakoan, egoera likidoan
egoten da.

5.6.2.5. HAUTS EDO SUBSTANTZIA FLUORESZENTEA
Lehenago ikusi dugunez, hauts horiek hodi barruan sortzen dituzten erradiazio ultramoreak
argi ikusgarri bilakatzen dira.
Normalean, hodiaren barne-azal guztia fosforo-geruza batez estaltzen dute. Geruza horren
bigarren abantaila zera da: koloreak hartzeko erraztasuna. Izan ere, oso ondo bereganatzen
ditu pigmentazio guztiak.
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Geruza fluoreszentearen konposizioaren arabera, argi-kolore aukera zabala dago. Horietako
bakoitzak bere aplikazio-eremua du. Hona hemen aplikazioen sailkapen bat:
zuri unibertsala
egun-argia
argi urdina

zuri hotza
arrosa
zuri epela

argi naturala
horia
argi beltza

Erradiazio ultramoreen bidez zenbait gorputzetan fluoreszentzia sortzeko erabiltzen da argi
beltza.

5.6.3. LANPARA FLUORESZENTE ARRUNTEN EKIPO
LAGUNTZAILEA
Deskarga-lanpara guztiek bezalaxe, lanpara fluoreszenteek ere ekipo laguntzailea behar
dute funtzionatzeko.
Lanpara fluoreszente arrunt batek honako ekipo laguntzailea behar izaten du:
y Erreaktantzia.
y Pitzarazgailua.

5.6.3.1. ERREAKTANTZIA
Xafla magnetikozko erdigunea edo nukleoa eta kobre
esmalteztatutako haria ditu osagaiak. Kaxa metaliko batean
gordetzen da. Konexio elektrikoak errazteko, kanpoan izaten
ditu terminal elektrikoak.
Bi eginkizun ditu erreaktantziak fluoreszente baten
instalazioan: bata, lanpara zeharkatzen duen intentsitatea
mugatzea; bestea, hura dagoen zirkuitua irekitzean lanpara
pizteko behar den tentsio-pultsu bat jaurtikitzea.

5.6.3.2. PITZARAZGAILUA
Distirazkoa edo lumineszentziazkoa erabiltzen da gehien.
Hauek ditu osagaiak:

A
E

Presio txikiko neonez betetako beirazko E anpulua. Horren
barruan, bi elektrodo (C eta D). Horietako bat (edo biak) xafla
bimetalikoak izaten da, hau da, beroaren eraginez okertu egiten
da. Bero-efektua bukatutakoan, lehengo egoerara bihurtzen da
(edo dira).
Elektrodoekin paraleloan konektatuta, A kondentsadore txiki
bat izaten du, irrati-interferentziak eragozteko eta kontaktuak babesteko.

D

C

B

Elementu horiek guztiak plastikozko edo aluminiozko ontzi zilindriko batean gordetzen dira.
Ontzia, berriz, bi hankatxo metaliko (B) dituen xafla isolatzaile batez estaltzen da.
Hankatxo metalikoak, pitzarazgailuaren elektrodoak, sarera konexio elektrikoa egiteko dira.
Era berean, pitzarazgailuaren euskarri fisikoa ere badira.
Pitzarazgailua seriean konektatzen da erreaktantziarekin eta lanpararen elektrodoekin.

57

5.6.4. LANPARA FLUORESZENTEA: EKIPOEN
FUNTZIONAMENDUA
Ekipoa konektatzeko, ondoko irudian ageri den moduko muntatzea egin behar da. Alegia,
erreaktantzia, pitzarazgailua eta fluoreszentearen elektrodoak seriean konektatu behar dira.
Korronte elektrikoa pitzarazgailuaren xafletara iristean, horien artean deskarga elektriko txiki bat
sortzen da. Hor dagoen gasa dela medio, xaflatxoak berotu eta –bimetalikoak direnez– okertu
egiten dira, elkar ukitu arte. Ukipen horrek zirkuitua itxi egiten du eta lanpararen elektrodoetatik
korronte elektrikoa iragaten da, elektrodoak gorituz eta horien inguruan elektroi-hodeia sortuz.
Bitartean, xaflatxoek elkar ukitzen dutenez, hoztu eta elkarrengandik aldendu egiten dira;
ondorioz, erreaktantzia dagoen zirkuitua ireki egiten da. Beraz, erreaktantziak, tentsio-pultsu
indartsua igortzen du elektrodoetara eta lanpara piztu egiten da.

Pitzarazlea

Fluoreszentea
Erreaktantzia
Lanpara piztuta dagoen bitartean, lanpararen elektrodoen eta gasaren barna iragaten da
korronte elektrikoa; pitzarazgailua, berriz, lanik gabe geratzen da. Baina lanparak –edozein
arrazoi dela medio– itzaltzeko joera balu, pitzarazgailuak berriro ere lehen bezala jardungo
luke, hau da, lanpara fluoreszentea piztu egingo luke.

Lanpara fluoreszenteak
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5.7. BESTE DESKARGA-LANPARA BATZUK
5.7.1. SARRERA
Lanpara hauen funtzionamenduak lanpara fluoreszenteen printzipio bera du oinarri. Haietatik
bereizteko, barruan daramaten
gasaren izena hartzen dute.
B

A

Lanparen argi-errendimendua
hobetzeko erabiltzen dira gas
horiek. Beraz, potentzia edo kontsumo berberak argi-kantitate
handiagoa ematen du (lm/W handiagoa).

Deskarga-hodia

Anpulua

Horrez gain, argi-kolore berezia ematen dute. Hori dela-eta,
hainbat
argiteria-sistematarako
egokiagoak dira bestelako lanparak baino.

R

5.7.2. GOI-PRESIOKO
MERKURIO-LURRUNEZKO
LANPARAK
Merkurio-lurrunetan gertatzen
den
deskargaren
argi-errendimendua
eta
horren
ezaugarriak lurrunaren presioaren
eta
arkuaren
korronte-intentsitatearen
araberakoak
izaten dira gehienbat.

Zorroa

Behe-presioetan lortzen den argi-errendi-mendu maximoaren balioa 20 lm/W-ekoa izaten
da. Baina presioa igotzen bada, errendimendua ere igo egiten da eta 60 lm/W-eko balioraino
hel daiteke.
Bestalde, merkurio-lurrunak presio txikietan emititzen dituen erradiazio gehienak ultramoreak
(ikusezinak) dira. Hortaz, erradiazio horiek ikusgarri bilakatzeko, anpuluaren barne-geruza
substantzia fluoreszentez estaltzen da.
Presioa handitzen bada, erradiazio ultramoreak txikiagotu egiten dira; ondorioz, argi txuri-urdina ematen dute lanpara hauek.
Merkurio-lurrunezko lanparak honako osagai hauek ditu:
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5.7.2.1. DESKARGA-HODIA
Kuartzoz egiten da, beirak ezin baititu jasan lurrunaren presioa handiagotzeko behar diren
tenperatura altuak. Horren barruan, berriz, bi elektrodo nagusi eta beste laguntzaile bat (edo bi),
zehatz-mehatz dosifikatutako merkurio miligramo (mg) batzuk eta deskarga errazteko argon
kantitate jakin bat.

5.7.2.2. ANPULUA
Anpuluaren eginkizun garrantzitsuena deskarga-hodia babestea da, baita funtzionamenduak
eskatzen duen oreka termikoa lortzen laguntzea ere.

5.7.2.3. ZORROA
Lanpara sareari konektatzeko erabiltzen den elementua da. Normalean zorro hariztatua
erabiltzen da.

5.7.3. MERKURIO-LURRUNEZKO
LANPAREN
FUNTZIONAMENDUA

B

Irudiko eskemaren arabera, erreaktantzian
zehar lanpara sarera konektatuz gero, oso
hurbil dauden A elektrodo nagusia eta B
laguntzailearen arteko deskarga elektrikoa
sortzen da. Deskarga horrek argona ionizatu
egiten du, hau da, eroale bilakatzen du. Beraz,
bi elektrodo nagusien arteko erresistentzia
txikiagotu egiten da, eta horien arteko deskarga
elektrikoa sortzen da. Horrek sortzen duen
berotasunak likido zegoen merkurioa lurrundu
egiten du. Hori dela-eta, deskarga-hodiko
atmosfera gero eta eroaleago bihurtzen da eta
deskargako eroale nagusi gisara jarduten du.

Deskarga-hodia

A

R

Zorroa

Tenperatura igo ahala, merkurio-lurrunaren
presioak gora egiten du, baita argi-fluxuak eta
potentziak ere. Lauzpabost minutu behar izaten
ditu lanparak bere funtzionamendu-ezaugarri
normaletara heltzeko.
Lanpara itzali ondoren, ezin da berehala
piztu, hau da, halako hozte-denbora bat itxaron
behar da lanpara berriro isiotzeko. Berdintsuak
izaten dira hozte- eta berotze-denbora.

Anpulua

kondentsadorea

Erreaktantzia

Lanpara hauetan, oso garrantzitsua da erreaktantziaren eginkizuna, korronte-mugatzaile
lana egiten baitu. Hori dela eta, lanpara hauek erreaktantzia gabe konektatuz gero erre egiten
dira.
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Merkurio-lurrunezko lanpara horien aplikazioak oso garrantzitsuak dira. Gehienbat argi bizia
behar duten instalazioetan erabiltzen dira. Goritasun-lanparak apenas erabiltzen diren jada
instalazio horietan, argi-errendimendua askoz ere txikiagoa baitaukate.
Bi multzotan banatzen dira instalazio horiek:
Kanpo-argiteria: instalazio industrialetan, kaleetan, obretan...
Barne-argiteria: industria-pabiloietan, baserri-pabiloietan...

5.7.4. HALOGENURO METALIKOZKO LANPARAK
Goi-presioko merkurio-lurrunezko lanpara hobetuak dira.
Merkurio-lurrunari lur arraroen halogenuroak erantsiz
gauzatzen da hobekuntza.
Zenbait lur arrarorekin –disprosioa (Dy), holmioa (Ho)
eta tulioa (Tm)– egiten diren halogenuroak erabiliz argi-errendimendu hobeak lortzen dira; halaber, koloreak
erreproduzitzeko ahalmena hobetu egiten da.
Lanpara hauen konposizioa eta funtzionamendu-printzipioa merkurio-lurrunezko
lanparenaren antzekoa da. Baina halogenuro metalikoak dituztenez, abio-unean 1,5 kV-etik
5 kV-era bitarteko pizte-tentsioak behar dituzte. Horretarako, berriz, pitzarazgailua edo pizte-ekipoa behar dute.
Argi-kalitate handia behar den lekuetan erabiltzen dira lanpara hauek: zineman, telebistan,
futbol-zelaietan... Argi-errendimendua oso ona dute eta, gainera, argiztaturiko gauzen
erreprodukzioa bikaina izaten da.

5.7.5. ARGI NAHASIZKO
LANPARAK

Deskarga-hodia

Merkurio-lurrunezko lanparek sortzen
duten argi urdinxka aldatzeko fabrikatu ziren
argi nahasizko lanparak.
Beraz, goritasun-harizpia erantsi zaien
goi-presioko merkurio-lurrunezko lanparak
dira.
Lanpara hauek sareari konektatzen
zaizkionean hasten da deskarga-prozesua.
Une horretan lanparak ematen duen argi
gehiena harizpiak sortzen du. Argi-fluxu hori
normalean ematen duena baino handiagoa
da, harizpiari aplikatzen zaion tentsioa ia
sareko bera baita.

Anpulua
Harizpia

Zorroa
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Deskarga-prozesuak aurrera egin ahala, harizpiak ematen duen argi-fluxua txikiagotu egiten
da, eta, aldi berean, merkurio-lurrunak ematen duena handiagotu, deskarga-prozesua
egonkortu arte.
Hortik aurrera, sistema bakoitzak aldez aurretik kalkulatu zaion argi-fluxua ematen du.
Lanpara honek ez du ekipo laguntzailerik behar funtzionatzeko, harizpiak berak egiten baitu
korronte-mugatzaile eta -egonkortzaile lana.
Horregatik da, hain zuzen ere, oso egokia barne- eta kanpo-argiterietan erabiltzeko.
Goritasun-lanparen ordez erabiltzen dira; izan ere, nahiz eta merkurio-lurrunezko lanparak
baino errendimendu txikiagoa izan, sareari zuzenean konekta dakizkioke eta, gainera,
goritasun-lanparek baino errendimendu hobea dute.

5.7.6. SODIO-LURRUNEZKO LANPARAK
Lanpara hauek dira, segur aski, deskarga-lanpara guztietatik argi-errendimendu handiena
dutenak.
Bi eratakoak daude: behe-presiokoak eta goi-presiokoak.
Konposizioari dagokionez, berriz, honako elementu
hauek dituzte:
¬
¬
¬

Deskarga-hodia.
Anpulua.
Konexio-zorroa.

Deskarga-hodiek elektrodo bana izaten dute
muturretan; barrualdea, berriz, neonez beteta. Horiez
gain, sodio tanta batzuk ere izaten dituzte.
Funtzionamendua honakoa da: lanpara itzalita dagoenean, hodi barneko sodioa egoera
solidoan egoten da. Baina lanpara hauek argia eman dezaten ezinbestekoa da sodioa
lurruntzea, eta, horretarako, ondoko prozesua jarraitu behar da:
¡

elektrodoei tentsioa aplikatuz gero –behe-presioko lanparei 480 V-etik
660 V-eraino; goi-presiokoei 2,8 kV-etik 5 kV-eraino–, deskarga elektrikoa
sortzen da neon gasean. Ondorioz, argi gorria ematen du.

Arkuak ematen duen berotasunak sodioa lurrundu egiten du pixkanaka; deskarga elektrikoa
gertatzen den hodian, beraz, gero eta sodio-kontzentrazio handiagoa egoten da. Horrexek
eragiten du, hain zuzen, argia gero eta horiagoa izatea.
Sodio-lurrunezko laparen pizte-prozesuak 6-15 minutu irauten du, behe-presiokoa bada. Goi
presiokoetan, aldiz, 3-4 minutu.
Deskarga-hodian, tenperatura igo ahala erresistentzia jaitsi egiten da; beraz, xurgatutako
intentsitatea igo egiten da. Korronte-igotze hori kaltegarria izan ez dadin, erreaktantziak, pizteko
beharrezkoa den tentsio altua emateaz aparte, intentsitatea mugatu egiten du.
Sodio-lurrunezko lanparen aplikazioak ez dira oso ugariak, nahiz eta errendimendu altukoak
diren. Koloreak oso gaizki erreproduzitzen dituzte.
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Argi bizia behar den lekuetan erabiltzen dira: autobideetan, errepideetan, karga eta
deskargarako kaietan, aparkalekuetan, meatzetan, portuetako instalazioetan...

Deskarga-hodia

Anpulua

Sodio-lurrunezko lanpara

5.8. ADIERAZGAILU AKUSTIKOAK
Korronte elektrikoa seinale akustiko bihurtzen duten tresnak dira. Ezagunenak, txirrinak eta
burrunbagailuak dira.
Osagai hauek dituzte adierazgailu akustikoek: batetik, korronte elektrikoa iragatean eremu
magnetikoa sortzen duen haril bat edo gehiago –zirkuitu elektrikoa–; bestetik, gure belarriek
sumatzen duten seinale ozena sortzen duen atal mekanikoa.

5.8.1. TXIRRINA
Hariletik korrontea pasarazten da; korronteak haril hori zeharkatzean iman gisara
funtzionatzen du: kanpaia kolpatzen duen txirrinaren atal mekanikoa erakartzen du, soinua
sortuz.
Txirrin-mota asko dago merkatuan. Hona hemen guk egin dugun sailkapena:
y KANPAIDUN TXIRRINA
Txirrin honek korronte alternoarekin nahiz korronte zuzenarekin funtzionatzen du. Zati
mugikor batek kanpai bat kolpatzean sortzen du soinua.
Gehien erabiltzen dena korronte alternoko txirrina da. Dena den, bien funtzionamendua
azalduko dugu.
Korronte zuzenak balio konstantea du eta, txirrinaren zirkuitua ixten bada, B harilak
elektroiman bihurtzen dira. Elektroiman horrek A zati higikorra C kanpairantz erakartzen du
joarazten du. Txirrinaren etengabeko soinua lortu nahi bada, zirkuituak ere etengabe ireki eta
itxi behar du. Korronte alternoko elikaduran, aldiz, ez dago zirkuitua itxi eta irekitzen bili
beharrik, korronte alternoa balioz eta noranzkoz aldatu egiten baita: lehenbizi, 0 baliotik
maximora igotzen da, eta, ondoren, berriro zerora jaisten da; gero, noranzkoz aldatzen da eta
berriro balio maximoa jotzen du, eta, azkenik, zerora itzultzen da. Prozesu hori etengabe
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gertatzen da, segundoko 50 aldiz; hori dela eta, korronte alternoa 100 aldiz pasatzen da zerotik
segundoko.
b1
R

A

B
C
S

Korronte alternoko txirrina
Gaur egungo etxebizitzetan ez dira erabiltzen txirrin horiek, zarata handiegia ateratzen
baitute; bai, ordea, telefonoetan, industrian, alarmetan....
Hainbat tentsiotan erabiltzeko fabrikatzen dira: 220, 125, 48, 24, 12 eta 6 V-ekoak.

Korronte zuzeneko txirrina
y TXIRRIN MUSIKALA
Txirrin hauek korronte zuzenarekin nahiz alternoarekin funtzionatzen dute. Honako osagai
hauek dituzte: C haril bat; haril horren barruan, malgukia duen D pibota; alboetan, berriz,
jotakoan soinu berezia ateratzen duten A eta B xaflak. Funtzionamendua, berriz, honakoa da:
pultsadorea zapaltzean, harilak pibota erakartzen du; honek, berriz, xafletako bat (A) jo eta ‘ddin’
soinua egiten du. Pultsadoreari jaregitean, berriz, harilak erakarpen-indarra galdu egiten du eta
malgukiak pibotari atzera eragiten dio: B plaka jo, eta bigarren soinua (‘ddon’) sortzen du.
–

+
D
B

A
C
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5.8.2. BURRUNBAGAILUAK
Burrunbagailuek eta txirrinek berdin funtzionatzen dute, kanpaiari dagokionez izan ezik
(burrunbagailuek ez dute kanpairik). Aparatuaren pieza higikorraren dardarak sortzen du zarata.
Tamainari eta soinuari dagokienez, txirrina baino askozaz ere txikiagoak dira
burrunbagailuak; merkeagoak ere, beraz. Etxebizitzetan eta barne-instalazioetan erabiltzen
dira.
Horietako batzuk soinu-erreguladorea izaten dute.
Hainbat tentsiotakoak fabrikatzen dira: 220, 125 eta 6 V-ekoak.

R

a = armadura higikorra
b = harila

S
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b

a

R

Motor elektrikoak

6

6.1. SARRERA
Garai bateko fabriketan, lurrun-makina batek jartzen zituen martxan lantegiko makina
guztiak. Horretarako, motor horrek ardatz handi bat mugiarazten zuen, eta ardatz horri lotutako
uhal batzuen bidez egiten zen makina guztientzako transmisioa.
Motor elektrikoak aldaketa handiak eragin zituen lantegietan: mugimendua sortzeko edo
transmititzeko fabrika osorako motor bakar bat eduki beharrean, makina bakoitzak bere motorra
edo motorrak zeuzkan. Abantaila handiak ekarri zituen horrek, makina bakoitza autonomo
bihurtu baitzen, hau da, makina bat gelditu arren gainerakoek martxan jarraitzen zuten.
Makinetan atal higikorren mugimendua eragiteko egiten den muntaketari automatismoa
deitzen zaio. Hiru eratako automatismoak daude:
h Motor elektrikoak erabiliz egiten dena.
h Zilindro eta motor pneumatikoak erabiliz egiten dena.
h Zilindro eta motor hidraulikoak erabiliz egiten dena.
Modulu honetan, motor elektrikoak erabiliz egiten diren automatismoak aztertuko ditugu,
baita motor horiek abiarazteko eta kontrolatzeko behar diren elementuak ere.

6.2. MOTOR ELEKTRIKOAK
Gaur egun, industrian erabiltzen diren makina gehienak motorrek mugiarazten dituzte.
Industrian nahiz etxebizitzetan erabiltzen diren motorrak honela sailkatu ditugu:
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KORRONTE ZUZENEKOAK

MONOFASIKOAK
MOTORRAK

KORRONTE ALTERNOKOAK
TRIFASIKOAK
UNIBERTSALAK

Definizioak dioenez, energia elektrikoa energia mekaniko bihurtzen duen makina da motor
elektrikoa, hau da, energia elektrikoa xurgatu eta energia mekanikoa ematen duen makina.
Lehen egin dugun sailkapenaren arabera, korronte zuzeneko motorrek korronte zuzena
erabiltzen dute; korronte alternokoek, aldiz, korronte alternoa. Bi haritako indarra (R, S edo F,
N), monofasikoetan, eta hiru hari aktibokoa (R, S, T), trifasikoetan, ezinbestekoa da korronte
alternoko motorrek funtzionatzeko.
Motor unibertsalek, berriz, korronte zuzenarekin edo alternoarekin funtziona dezakete.
Hortaz, bi hariko indarra nahikoa dute. Motor unibertsala daramaten tresnetako batzuk hauek
dira: eskuzko zulagailuak, lixatzeko makinak, ilea lehortzekoak...

Dena den, korronte alternoko motor trifasikoaren funtzionamen-dua aztertuko dugu atal
honetan, industrian asko erabiltzen baita.

6.2.1. ATALAK
Motor trifasikoa lau ataletan banatzen da:
h Estatorea.
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h Errotorea.
h Karkasa.
h Konexio-kaxa.

6.2.1.1. ESTATOREA
Motorraren atal finkoa da, hau da, mugitzen ez dena. Hor egoten dira motorrak
funtzionatzeko behar duen eremu magnetikoa sortzen duten hiru haril nagusiak.
Haril-multzo bakoitza haril bakar batek edo gehiagok osatzen dute. Bakoitzak bere hasiera
eta bukaera ditu.
Hasiera horiek U, V, W letrez izendatzen dira; bukaerak, berriz, X, Y, Z letrez:
U

V

W

X

Y

Z

6.2.1.2. ERROTOREA
Motorraren atal mugikorra da, hau da, biraka ibiltzen dena.
Bi errotore-mota daude:
6.2.1.2.1. HARILA
Errotore-mota honek –estatoreak bezala– hiru haril ditu, bakoitza bere hasiera eta
bukaerarekin. Haril horien hasierak bakarrik ateratzen dira kanpora, konexioak egin ahal
izateko; bukaerak, aldiz, errotorean bertan elkartzen dira, eta izar-konexioa egiten zaie.
Hasierak izendatzeko, K, L, M edo U, V, W letrak erabiltzen dira.
6.2.1.2.2. ZIRKUITULABURREAN EDO ‘URTXINTXA-KAIOLAN’
Errotore honek, harilen ordez, aluminiozko barrak ditu mutur bietan.

Burdinazko
erdigunea
Ardatza

Xafla
magnetikozko
erdigunea

Eroaleak

Matadera
Elkartze-eraztunak

Urtxintxa-kaiola

Errotorea
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Bornea
Borne-plaka

Errodamendu-euskarria

Errodamendua
Muntatze-barra

Haizagailu-tapa
Haizagailua
Errodamendua

Errotorea

Estatorea

Errodamendu-euskarria

Zirkuitulaburreko errotorea duen motor baten despiezea

Bornea
Borne-plaka
Eskuila eta
eskuila-etxea

Muntatze-barra
Errodamendua
Haizagailua

Errotorea

Estatorea
Kolektoreko
eraztunak

Haizagailu-tapa
Errodamendu-euskarria

Errodamendu-euskarria

Errotorean harilkatuak dituen motor baten despiezea
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6.2.1.3. KARKASA
Motorraren estatorea eta errotorea estaltzen dituen zatia. Beraz, motorraren kanpoko aldea
da, itxura ematen diona.

6.2.1.4. KONEXIO-KAXA
Lehen aipatu dugu motorreko harilek hasiera eta bukaerak dituztela, eta horietan zenbait
konexio egin behar izaten dela. Konexioak erraz egiteko, estatoreko harilen hasierak zein
bukaerak eta errotoreko harilen hasierak karkasako kaxa batera eramaten dira, konexio-kaxara
alegia.

6.3. MOTOR BATEN OINARRIZKO
FUNTZIONAMENDUA
Motor trifasiko baten funtzionamenduaren
oinarria hauxe da, funtsean: estatoreak
sortzen duen eremu magnetiko birakariak
errotoreko harilak zeharkatu eta hura
birarazi egiten du.

Momentua
I

Funtzionamendu hori ulertzeko, demagun
U itxura duen imana daukagula, irudikoaren
modukoa. Iman horren poloen aurrean,
ahalik eta hurbilen, material eroalez
egindako diskoa jartzen da. Disko horrek
ardatz baten inguruan biratzen du. Imana
birarazten denean, aurrean duen diskoak
ere biratu egiten du, imanaren noranzko
berean, imanak baino abiadura motelagoan
betiere.

H

Diskoaren mugimendua indukzio elektromagne-tikoak eragiten du. Imanak biratzean, diskoa
zeharkatzen duten eremu magnetikoaren lerroek ere biratu egiten dute. Ondorioz, indar
elektroeragilea (i.e.e.) sortzen da diskoan. Zirkuitulaburrean dagoenez, diskoa zeharkatzen
duen korronte elektrikoa sortzen da. Korronte elektriko horiek imanaren eremu magnetikoaren
eraginpean daudenez, indar-momentua sortzen dute diskoan, eta, ondorioz, eremu magnetikoa
iraunarazten duen mugimendua sortzen da han.
Diskoaren abiadura ez da inoiz ere imanaren abiadurara iritsi behar. Iritsiko balitz, bien
arteko higidura erlatiboa ezeztatu egingo litzateke eta, ondorioz, eremu magnetikoak
diskoarekiko aldakorra izateari utzi egingo lioke; baita induzitutako i.e.e.-a eta indar-momentua
ere desagertu egingo lirateke.
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6.4. MOTOR TRIFASIKO ASINKRONOAREN
FUNTZIONAMENDUA
Motor trifasiko baten funtzionamenduak
eremu magnetiko birakaria du oinarri.
Lehen aipatu dugunez, motor trifasiko
baten estatorean hiru haril jartzen dira, 120º
desfasatuta, ondoko irudian ikusten den
bezala. Haril horiek tentsio trifasiko batekin
elikatzen direnean, eremu magnetiko
birakaria sortzen da. Eremu magnetiko
horrek
errotorean
dauden
eroaleak
zeharkatzen dituenean, indar elektroeragilea
sortzen da. Eroale horiek sortzen duten
zirkuitua itxita dagoenez, intentsitatea
igarotzen da horietan barna. Intentsitate hori
estatoreak sortutako eremu magnetikoaren
eraginpean geratzen da. Hori dela eta,
eroale horietan indar elektromagnetikoak
sortzen dira. Indar horiek eroaleak mugiarazten dituzte. Errotoreko eroaleak zirrikitu
batzuetan daude, ordea, eta ezin dira
mugitu; hortaz, errotore osoa mugitzen da.
Errotoreko eroaleetan sortzen diren indarrak fluxu edo eremu magnetikoaren noranzko
berekoak dira; errotorearen abiadura, baina, fluxu magnetikoarena baino txikiagoa izaten da
(berdina bada, fluxu magnetikoak ez du i.e.e.-rik sortzen eroaleetan, ezta –ondorioz– indarrik
ere). Eremu magnetikoaren eta errotorearen arteko abiadura-diferentziari irristadura deritzo.

6.5. IRRISTADURA
Orain arte ikusi dugunez, motor asinkronoak eremu magnetiko birakaria behar du
funtzionatzeko. Eremu magnetikoaren abiadura polo-kopuruaren eta frekuentziaren araberakoa
izaten da. Abiadura hori kalkulatzeko, formula hau erabiltzen da:
f = frekuentzia
ns =

f ⋅ 60
p

p = polo-bikoteen kopurua
ns = sinkronismo-abiadura edo eremu magnetikoaren abiadura

Bestalde, motor asinkrono trifasiko bateko eremu magnetikoaren abiaduraren eta
errotorearen abiaduraren artean diferentzia egotea beharrezkoa da, errotore hori mugiarazteko
indarrak sor daitezen. Sinkronismo edo eremu magnetikoaren abiaduraren eta errotorearen
abiaduraren arteko diferentziari irristadura (sa) deitzen zaio. Honela kalkulatzen da:
s a = ns – ne

sa = irristadura absolutua.
ns = sinkronismo-abiadura.
ne = errotorearen abiadura.
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Eguneroko jardunean, lanean, beste irristadura-mota bat erabiltzen da: irristadura erlatiboa
(δ). Irristadura hori irristadura absolutuaren eta eremu magnetikoren abiaduraren arteko erlazioa
da. %-tan adierazten da.
ns = eremu magnetikoaren edo sinkronismoaren abiadura.
n − ne
δ = s
ns

ne = errotorearen abiadura.

δ = irristadura erlatiboa.
Abiadura-diferentzia hori ez da handia izaten. Abiadura teorikoaren % 2-8 bitartekoa izaten
da. Adibidez, 1.500 b/min-ko sinkronismo-abiadura duen motor baten irristadura 30-120 b/min
bitartekoa izaten da, motorraren eta kargaren arabera betiere. Hori dela eta, errotore horren
abiadura 1.380-1.470 b/min bitartekoa da.
Taula honetan dituzue motor trifasikoaren zenbait abiadura, polo-kopuruaren eta
frekuentziaren arabera sailkatuta:

Motorraren polo-kopurua

Abiadura, 50 Hz-etan

Abiadura, 60 Hz-etan

2

3.000

3.600

4

1.500

1.800

6

1.000

1.200

8

750

900

10

600

720

6.6. IZAR- ETA TRIANGELU-KONEXIOAK
Motor trifasikoetan, estatoreak eta errotoreak itxita egon behar dute motorrak funtziona
dezan.
Errotoreari dagokionez, bi eratara ixten da zirkuitua. Bata urtxintxa-kaioletan egiten dena
dugu: errotore horietan dauden aluminiozko barren muturrak bi eraztunez elkartzen dira
errotorean bertan. Errotore harilkatuetan egiten dena da bestea. Bukaerak errotorean elkartzen
dira; hasierak, berriz, motorraren konexio-kaxan egin elkartu behar dira. Funtsean, K, L, M edo
U, V, W borneak elkartzean datza.
Estatoreari dagokionez, zirkuitu-ixte hori bi eratara egin daiteke: izar-erara, edo triangelu-erara.
Konexio horiek motorraren konexio-kaxan egiten dira, hor egoten baitira harilen hasierak eta
bukaerak.
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6.6.1. IZAR-KONEXIOA (λ)
Harilen hiru bukaerak elkartzean datza konexio hau, hau da, X, Y, eta Z elkarrekin lotzean.
Irudian ageri zaiguna λ erako konexioa dugu:
U
U

V

W
W

Izar-konexioa
Z

X

X

Z

Y

Y
W

V

6.6.2. TRIANGELU-KONEXIOA (∆)
Konexio hau egiteko, haril baten hasiera beste bietako baten bukaerarekin elkartu behar da,
irudi honetan ikusten den bezala.
U
Z
U

V

Z

X

W
W
Triangelu-konexioa
Y

X

Y

W

V

Motor batzuek tentsio batean zein bestean funtziona dezakete (220 V/380 V-etan, adibidez).
Motor horietan konexio bat edo bestea egin daiteke, kasuan kasukoa.
Zergatik? Motorrak potentzia jakin bat sortzeko, harilek tentsio eta intentsitate berarekin
funtzionatu behar dute beti, nahiz eta konektatzen den sareko tentsioa ezberdina izan.
Badakigu egin daitezkeen konexioak izar- edo triangelu-konexioak direla. Ikus dezagun,
bada, zer gertatzen den kasu bakoitzean.
U

U

R

R

VL

Vf

Z
VL = Vf

X

Z

Vf

Y
S

V
VL

W

W

Y

X
V

S
VL = Vf
T

T
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Lehenengo kasuan –hau da, izar-konexioan– garbi ikusten da sareko tentsioa (VL) eta haril
bakoitzak duen tentsioa (Vf) ez direla berdinak. Hauxe da bien arteko bien arteko erlazioa:
Vf = VL

3

Bigarren kasuan, berriz (triangelu-konexioan):
Vf = VL
Azter dezagun motor jakin bat :
Motor baten konexio-plakak honakoa dio: 127 V/220 V. Horrek esan nahi du motor hori
127 V-eko linea bati edo 220 V-eko bati konekta dakiokeela.
Ikus dezagun zer gertatzen den egoera bakoitzean:
1) Lineako tentsioa honako hau da:
Izar-konexioa egitean,
Triangelu-konexioa egitean,

VL = 127 V
3

⇒

Vf = 127

Vf = VL

⇒

Vf = 127 V

Vf = VL

2) Lineako tentsioa honako hau da:
Izar-konexioa egitean,
Triangelu-konexioa egitean,

3 = 73 V

VL = 220 V
3

⇒

Vf = 220

Vf = VL

⇒

Vf = 220 V

Vf = VL

3 = 127 V

Bi egoera horiek alderatuz gero, hona ondorioa: motor horren harilek egoki funtzionatzeko
Vf = 127 V tentsioa behar dute, hori baita tentsio berdin bakarra bi egoeretan. Beraz, hori da
aipatu motorrak bi lineei konektatu ondoren haril bakoitzak izan behar duen tentsioa.
Hariletan tentsio hori lortzeko, linean 220 V-eko tentsioa badago izar-konexioa egin behar
da; ostera, linean 127 V-ekoa badago, triangelu-konexioa.
Oro har, motorrean adierazitako bi tentsioetako txikiena sareko tentsioaren berdina
bada, triangelu-konexioa egin behar zaio; eta alderantziz, bi tentsioetako handiena bada
sareko tentsioaren berdina, izar-konexioa.

6.7. MOTOR TRIFASIKOEN ABIOAK
Motor asinkronoak egiten duen indarra (momentu motorra) abiaduraren araberakoa da;
kargak eragiten duen indarra, berriz, momentu eragozlea da. Motor bat abiatu eta
funtzionamendu normalera iristen denean, berdinak izaten dira momentu motorra eta momentu
eragozlea –puntu nominala–. Hurrengo irudian duzue horren adierazpen grafikoa.
Motorraren ezaugarri-plakan azaltzen diren potentzia eta abiaduraren balioak grafikoaren
puntu jakin bati dagozkionak dira. Puntu hori puntu nominala da.
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Grafikoan ikusten denez, motorrari karga handitzen bazaio, gutxitu egiten da haren
abiadura.
Momentua
2,5
2

Funtzionamendu-puntua edo
puntu nominala

1,5
1
0,5

0

0,25

0,5

0,75

1 Abiadura

Motorraren momentu motor maximoa ageri da grafikoan. Motorrari momentu motor hori
baino handiagoa eskatzen bazaio, bat-batean gelditzen da.
Motorrak, abiatzean, intentsitate handia xurgatzen du (batzuetan intentsitate nominala baino
4-8 aldiz handiagoa). Hainbat abio-prozesu erabiltzen dira motorretan, abio-unean intentsitatea
txikiagotzearren. Hurrengo ataletan aztertuko ditugu prozesu ezagunenak.

6.7.1. ESTATOREAN ERAGINA DUTEN ABIOAK
h
h
h
h

Zuzeneko abioa.
Izar-triangelu abioa.
Estatoreko erresistentzia bidez egiten den abioa.
Autotransformadorearen bidezko abioa

6.7.1.1. ZUZENEKO ABIOA
Abio-sistema hau potentzia txikiko motorretan erabiltzen da. Horrelakoetan, oso handia
izaten da abio-intentsitatea (Ia), nominalarekin (In) alderatuta (ohizko balioa Ia ≈ 4 ÷ 8 · In izaten
da). Abio-momentua (Ca) ere momentu nominala (Cn) baino handiagoa izaten da beti
(Ca ≈ 1,5 · Cn). Irudi hauetan ikusten dira abio hauen abio-intentsitateari eta abio-momentuari
dagozkien grafikoak.
Abio-mota honetan, motorra zuzenean konektatzen zaio sareari, etengailu edo kontaktore
baten bidez diogu. Dena dela, konektatu aurretik, estatoreko harilak izar- edo triangelu-erara
konektatu behar dira. Alboko irudian duzue abio-mota honen indar-eskema.
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I

Momentua

Motorrak xurgatzen duen intentsitatea
7

2,5

6
2

5

1,5

4
3

1

2
0,5

1
0

0,25

0,5

0,75

1

0

Abiadura

0,25

0,5

0,75

1 Abiadura

Abio-mota hau da gehien erabiltzen dena, motor askok eta askok baitaukate instalatuta.
Abio motela eta progresiboa behar duten motorretan, ordea, ezin da erabili (igogailuetan,
garabietan, potentzia handiko zinta garraiatzaileetan...), ezta 5,5 kW baino potentzia
handiagoko motorretan ere.
R

S

T

Km1

U

V

W

M
3

6.7.1.2. IZAR-TRIANGELU ERAKO ABIOA
Kaiola-motako errotorea duten motorretan erabiltzen da abio-sistema hau. Bi baldintza
garrantzitsu bete behar dituzte motor horiek:
a) Hutsean arrankatu behar dute (abio-mota honek momentu motor txikia baitauka);
b) Motorraren estatoreko harilen konexioak triangelu-erakoa izan behar du.
Abio-mota hori egiteko, izarrean konektatzen da motorra abio-unean, hau da, izendatua
baino tentsio txikiago bati konektatzen zaizkio haren harilak. Hori dela eta, abiadura nominala
baino txikiagoan abiatzen da. Abiadura igo eta nominalera hurbiltzen denean, harilkatuen
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konexioa triangelura pasatzen da eta motorrak egoera normalean dituen ezaugarriak hartzen
ditu. Beraz, abioa bi fasetan egiten da. Hariletan, berriz, konexio hauek egiten dira (ikus irudia):

R

S

T

R
R

U

V

W

X

Y

Z

Izarra (

S

U

Z

T

T

R

W

V

X

S

Y

U

V

W

X

Y

Z

)

U

Z

Triangelua (

S

V

X

T

W

Y

)

Abio honetan, hiru aldiz txikiagoa da abiatzeko unean xurgatzen den intentsitatea eta
momentu motorra motor hori bera triangeluan abiarazita baino, grafiko honetan ikusten denez.

I

Motorrak xurgatzen duen intentsitatea

Momentua

7

2,5

6

2

2

5

4

1,5

4
3

1

1

2

3
0,5

1

5
0,25

0

0,5

0,75

1

0

Abiadura

1

Xurgatzen duen intentsitatea (izarrean).

2

3

Momentu motorra (izarrean).

4

5

Momentu eragozlea.
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0,25

0,5

0,75

1 Abiadura

Triangeluan (zuzenean), xurgatuko lukeen
intentsitatea.
Momentu motorra (triangeluan).
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Abio honen indar-eskema honako hau da:
S

R

T

Km1

U

Z

V
M
3∼
X

Km2

Km3

W

Y

6.7.1.3. ESTATOREKO ERRESISTENTZIAZ EGITEN DEN ABIOA
Abio hau egiteko, erresistentzia batzuk konektatzen dira seriean estatoreko harilekin.
Murriztu egiten ditu horrek estatoreko harilen elikadura-tentsioa eta, bide batez, xurgatzen duen
intentsitatea ere. Abiatu eta, denbora jakin bat iragatean, erresistentziak deskonektatu egiten
dira, multzoka, eta estatorea sareko tentsioari konektatuta geratzen da.
S

R

T

Km1

Km2
ERRESISTENTZIAK

U

V
M
3∼

W
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Alboko irudian ikusten da era horretako abioa nola egiten den, erresistentzia-multzo bakar
batekin. Gehienetan, erresistentzia-multzo bakar bat baino gehiagorekin egiten da abioa.
Inertzia eta potentzia handiko makinetan erabiltzen da abio-mota hau.
Abio-intentsitatea eta abio-momentua aztertuko ditugu ondoren. Alde batetik, abio-momentua (Ca) nahiko txikia izaten da (ohiko balioa: Ca ≈ 0,75 · Cn); bestetik, abioan xurgatzen
duen intentsitatea, handiegia (Ia ≈ 4,5 · In). Grafiko honetan dituzue abio-mota honen ezaugarri-kurbak:

I

Motoreak xurgatzen duen intentsitatea

Momentua

7

2,5

6

2

2

5

1

4

4

1,5

3

3

1

2
0,5

1
0

5
0,25

0,5

0,75

1

0

Abiadura

1

Xurgatzen duen intentsitatea (erresistentziekin).

2

Xurgatzen duen intentsitatea (erresistentziarik gabe).

3

Momentua (erresistentziekin).

4

Momentua (erresistentziarik gabe).

5

Makinaren momentu eragozlea.

0,25

0,5

0,75

1 Abiadura

6.7.1.4. AUTOTRANSFORMADOREAREN BIDEZ EGITEN DEN ABIOA
Abio honetan, autotransformadore batek ematen duen tentsio murriztu batez elikatzen da
motorra.
Aurreko abio-motako abio-momentua baino handixeagoak lortzen dira intentsitate
txikiagoarekin (ohiko balioa: Ia ≈ 3,25 In).
Potentzia handiko motorretan erabiltzen da. Badu, dena den, eragozpen handi bat: abio-unean bakarrik erabiltzen den autotransformadore horren kostua.
Abio-prozesua bukatzean, autotransformadorea deskonektatu egiten da (ikus irudia):
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S

T

AUTOTRANSFORMADOREA

R

U

V

W

M
3

6.7.2. ERROTOREAN ERAGINA DUTEN ABIOAK
h Errotoreko erresistentzia bidez egiten den abioa.

6.7.2.1. ERROTOREKO ERRESISTENTZIAZ EGITEN DEN ABIOA
Abio hau errotorea harilkatua duten motorretan bakarrik egin daiteke. Egiteko era, hauxe:
haril-multzo horrekin seriean erresistentzia multzo bat (edo batzuk) konektatzea. Errotoreko
erresistentzia aldatu egiten du horrek, baita –ondorioz– errotoreko intentsitatea ere. Abio-momentu beretik indar osoa behar den lekuetan (garabiak, igogailuak...) erabiltzen dira
horrelako abioa duten motorrak. Lortzen den abio-momentua eta abio-intentsitatea nominala
baino handixeagoak izaten dira (balio arruntenak honako hauek dira: Ia ≈ 1,5 · In eta
Ca ≈ 1,5 · Cn). Hurrengo irudian dituzue ikusgai.
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I

Motorrak xurgatzen duen intentsitatea

Momentua

7

2,5

6

5

6

3
2

5
4

1,5

2

3

4

1

2

1
0,5

1

Abiadura

0

1

Intentsitatea, erresistentzia guztiekin.

2

Intentsitatea, erresistentzia-multzo batekin.

3

Intentsitatea, erresistentziarik gabe.

4

Momentua, erresistentzia guztiekin.

5

Momentua, erresistentzia-multzo batekin.

6

Momentua, erresistentziarik gabe.

0,25

0

0,5

0,75

1

0,25

0,5

0,75

1

Abiadura

Abio hau irudikatzen duen indar-eskema ondoko irudian ageri da:

R

S

T

Km1

v

u

Km2

Km3

w

M
3
K

L

M

Erresistentzia
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Erresistentzia
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6.7.3. ABIO-MOTAK ETA HORIEN EZAUGARRIEN LABURPENA
Aztertu ditugun abio-mota guztiak eta horien ezaugarriak ondorengo taulan ageri dira,
laburtuta:
Errotore harilkatua
duten motorrak

Kaiolako errotorea duten motorrak
Zuzeneko
abioa

Izar-triangelu
abioa

Abioa,
estatoreko
erresistentziaz

Abioa, autotransformadoreaz

Abioa, errotoreko
erresistentziaz

Abio-intentsitatea

4-8 In

1,3-2,6 In

4,5 In

1,7-4 In

< 2,5 In

Abio-momentua

0,6-1,5 Cn

0,2-0,5 Cn

0,6-0,85 Cn

0,4-0,85 Cn

< 2,5 Cn

• Urtxintxa-kaiolako motorra, sendoa eta merkeagoa.

Abantailak

Eragozpenak

Abioaren
batez besteko
iraupena

Erabilpenak

– Abiarazgailu
sinplea.
– Abio-momentu
indartsua.

– Abiarazgailu
merkea.

– Intentsitate- – Abio-momentua oso
-erpin
handia.
txikia da.
– Sareak erpin – Ez dago
hori onar
erregulatzerik.
dezakeela
– Aldaketa
ziurtatu
beharra.
egitean,
elikadura
– Ez du abio
geldo eta
eten eta
progresihainbat
borik
fenomeno
onartzen.
iragankor
sortzen da.
– V-n tentsiorako
motorraren
konexioak
triangelu-konexioa
izan behar
du.
2-3 segundo
– Karga
osoarekin
abiatzen
diren
makina
txikiak.

– Abio-balioak
erregulatzeko
aukera.
– Abio-prozesuan ez
dago elikatze-etenik.

– Intentsitatea/
/momentua erlazio – Intentsitatea/momentua
erlazioa oso ona da.
ona.
– Abio-balioak
– Abio-balioak
erregulatzeko aukera.
erregulatzeko
– Abio-prozesuan ez
aukera.
dago elikatze-etenik.
– Abio-prozesuan ez
dago elikatze-etenik.

– Autotransforma– Eraztunak dituen
– Abio-momentuaren
dore garestia behar
motorra (garestiagoa).
murrizketa
du.
– Erresistentziak behar
txikia.
ditu.
– Erresistentziak
behar ditu.

3-7 segundo

7-12 segundo

7-12 segundo

– Hutsean
abiatzen
diren
makinak
– Potentzia
txikiko
haizagailu
eta ponpak.

– Abio-unean
momentu eta
intentsitate
arazo
gehiegirik ez
duten inertzia
handiko
makinak.

– Potentzia handiko
makinak; edo
inertzia handiko
eta intentsitate-erpina murriztu
beharra dagoen
lekuetarako.
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3 epekoetan, 2,5 s;
4 eta 5 epekoetan, 5 s.
– Karga osoaz abiatzen
diren makinak; abio
progresiboa duten
makinak...

6.8. MOTOR UNIBERTSALAK
Motor hauek korronte zuzenarekin nahiz alternoarekin funtziona dezakete. Korronte
zuzeneko serie-motorrak dira. Erabilera- edo aplikazio-adibide batzuk: irabiagailua, eskuzko
zulagailua, ile-lehorgailua...

6.9. MOTOR MONOFASIKOA
Asko erabiltzen dira motor hauek ere, etxebizitzetan batik bat: garbigailuak, hozkailuak...
Motor hauek eremu magnetikoa sortzeko haril bakarra dutenez, ez dute eremu magnetiko
birakaririk sortzen. Arazo hori dela-eta, arazoak izaten dituzte abio-unean.

Aipatu arazoei aurre egiteko, hainbat abio-sistema erabiltzen dira. Honako hauek, besteak
beste:
a) Etengailu zentrifugo batez deskonektatzen den haril laguntzailea.
b) Eremu magnetikoaren nukleoan zirkuitulaburrean jartzen den espira bat.
c) Haril laguntzailea eta kondentsadore bat.

6.10. MOTORRAREN EZAUGARRI-PLAKA
Motorraren ezaugarri garrantzitsuenak plaka txiki batean azaltzen dira. Motorraren
ezaugarri-plaka deitzen zaio horri. Gehienetan, karkasan bertan itsasten da plaka. Irudi hauetan
dituzue plaka horien zenbait adibide.
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MOTOR TRIFASIKO ASINKRONOA
Zenbakia 1318/93

Mota ELPROM – 90S.4

zp
Hz

Ampereak

1
50

220/380

Voltak

b/min 1.440

cos ϕ 0,75

3,8/2,2

Zerbitzua S1

ED % --

LETAG MOTOR ELEKTRIKOAK
ORMAIZTEGI (GIPUZKOA)

MOTOR TRIFASIKO ASINKRONOA
Zenbakia 138786

Mota 112M – 8.6.83
zp
b/min
IP 54

0,75/1

Voltak

695/930
Hz

Ampereak
50

cos ϕ

--

220/380
5,2/3
ED % --

LETAG MOTOR ELEKTRIKOAK
ORMAIZTEGI (GIPUZKOA)

6.11. MOTOR TRIFASIKO BATEN NORANZKO-ALDAKETA
Motor trifasiko baten noranzkoa aldatzeko, nahikoa da motor hori sarearekin konektatzen
duten hiru harietatik bi lekuz aldatzea, bai sarean, bai motorraren konexio-plakan. Eremu
magnetiko birakariaren noranzkoa aldatu egiten du horrek, baita –ondorioz– errotorearen
noranzkoa ere.
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Ondorengo irudian ikusten da zer konexio-aldaketa egin behar den:
R

S

U

V

T

R

S

U

W

M

V

T

W

M

3

3

Irudian ikusten denez, T-W konexioa aldatu gabe mantendu da, baina ez du nahitaez horrela
izan beharrik, R-U edo S-V ere mantendu baitzitezkeen finko. Noranzko-aldaketa egin behar
den guztietan ez dago hariak askatu eta lotu aritu beharrik: hiru posizio dituen eskuzko
kommutadorea edo bi kontaktore erabiliz egiten da. Lehenengo kontaktorea motorrak noranzko
batean funtzionatzeko da; bigarrena, berriz, beste noranzkorako.

6.12. KORRONTE ALTERNOKO MOTOR BATEN
BALAZTA-SISTEMAK
Zenbait instalaziotan (garabiak, igogailuak, bainu-prozesuak...) kontaktoreek makinari
gelditzeko agindua ematen dioten une berean gelditu behar izaten dira motorra eta makina.
Horretarako, ezinbestekoa da makina horiek mugiarazten dituzten motorrek balazta-sistema
izatea. Hona hemen gehien erabiltzen diren balazta-sistemak:

6.12.1. ESTATOREKO
HARILETAN
KORRONTE
SARTUZ EGITEN DEN BALAZTA-SISTEMA

ZUZENA

Sistema hau duten motorrei estatoreko hariletan korronte zuzena sartzen zaie estatoreko
korronte alternoa eteten den unean. Korronte horrek sortzen duen eremu magnetikoaren
barruan errotoreko eroaleek biraka jarraitzen dute, inertziaren eraginez. Hori dela eta,
errotoreko eroale horietan indar elektroeragileak sortzen dira. Zirkuitulaburrean daudenez gero,
korronteak ere sortzen dira; horien eraginez, berriz, indar elektromagnetikoak. Indar horiek
higiduraren aurkakoak dira; beraz, errotorea geldiarazi egiten dute. Balazta-sistema
konektatzen duen kontaktorea deskonektatu egin behar da motorra erabat gelditzen denean.
Batzuetan, estatorearekin seriean erresistentzia bat jartzen da, estatoreko korrontea eta
–ondorioz– gelditze-denbora mugatzearren.
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Ondoko irudian duzue balazta-sistema honi dagokion indar-eskema.

R

S

T

+

-

Km1

Km1

R

u

v w
M
3∼

6.12.2. BALAZTATZE ELEKTROMAGNETIKOA
Balazta-sistema honetan, korronte zuzena estatoreko hariletara eraman beharrean,
elektroiman bat konektatzen zaio sareari. Horri atxikitako zapata batzuen eraginez gelditzen da
motorra. Motorra elikatzen duen kontaktorea konektatzean elikatzen da elektroimana, eta
zapatak motorraren ardatza askatzen du. Kontaktoreak, gelditzeko agindua jasotzen duenean,
motorra eta elektroimana deskonektatzen ditu. Zapatak, berriz, motorraren ardatza geldiarazten
du.
T

S

R

Km1

U

V

W

M
3∼
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Elektroiman hori beste kontaktore bat erabiliz elika daiteke, baina, normalean, motorra
elikatzen duen kontaktorearekin batera sartzen da.

6.12.3. KONTRAKORRONTEZKO BALAZTATZE-SISTEMA
Balazta-sistema honek estatoreko harilean sartzen den korrontearen noranzkoa aldatuz
funtzionatzen du. Balaztatze hau oso kaltegarria izan daiteke motorrarentzat, korrontearen
norabidea aldatzean motorrarena ere aldatu egiten baita. Noranzko-aldaketa hori bat-batekoa
izaten denez, makinaren zenbait atal apurtu egin daitezke.

6.13. BI ABIADURAKO MOTORRAK
Motor trifasiko batzuek abiadura bat baino gehiago izaten dute. Egitura berezia behar dute
horretarako.
Estatoreko hariletan sortzen den eremu magnetiko birakariaren eta –ondorioz– errotorearen
abiadura jakiteko formula hau erabiltzen da:
n=

60 × f
p

Non,
n = Abiadura: b/min-tan.
f = Frekuentzia: Hz-etan.
p = Polo-bikote kopurua.
Formula hori aplikatzeko, konstanteak behar dute izan 60k eta sareko frekuentziak;
abiadurak aldatzeko, beraz, polo-kopurua aldatu behar da. Horrenbestez, bi poloko motor baten
abiadura 3.000 b/min da; zortzi poloko batena, berriz, 750 b/min.
Bi sistema daude polo-kopuruak aldatzeko: bata, haril gainjarriak edo bereiztuak deritzona;
bestea, Dahlander konexioa.

6.13.1. HARIL GAINJARRIAK
Motor hauek bi haril nagusi dituzte estatorean,
bakoitzak bere hasiera eta bukaera dituela.
Beraz, bi estatoreko harildun motorrak dira,
karkasa bakar baten barruan sartuak eta errotore
bakar bat dutenak.
Abiadura aldatzeko, haril bakoitzak polo-kopuru jakina izan behar du: bata konektatzean,
lehenengo abiadura hartzen du; bestea konektatzean, bigarren abiadura.
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U1

U2

V1

V2

W1

W2

X1

X2

Y1

Y2

Z1

Z2
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6.13.2. DAHLANDER KONEXIOAK
Motor hauek haril bakarra dute, baina berezia. Izan ere, haril horien bukaerak motorraren
barruan konektaturik daude, hau da, X, Y eta Z motor barruan elkartuta daude. Hori dela eta,
konexio-kaxara harilen hasierak eta erdiguneak ateratzen dira.
Abiadurak, berriz, honela eragiten dira: bata, hasierak sareari konektatuz; bestea,
erdiguneak sareari konektatu eta hasierak elkartuz (ikus ondoko irudia).
R

U1

V1

U2

X1

T

S

V1

U2

W2

Z1

X1

Abiadura motela

T

S

U1

W1

V2

Y1

R

W1

V2

Y1

W2

Z1

Abiadura azkarra

Bi motor hauek alderatuz gero, hona emaitza:
Lehenengo motorrean, bi abiaduren arteko erlazioa edozein izan daiteke (adibidez,
1.000 b/min eta 3.000 b/min). Bigarren motorrean, aldiz, abiadura bat bestea baino bi aldiz
handiagoa izaten da beti, elikadura-puntua aldatzean hariletako korrontearen noranzkoa ere
aldatu egiten baita. Ondorioz, polo-kopurua erdira jaisten da.
Motorren prezioari dagokionez, lehenengoa bigarrena baino garestiagoa da, bi haril
dituelako eta, jakina, kobre-kantitate handiagoa behar delako hura egiteko.

89

Automatismoen
eragiketa-elementuak

7

7.1. PULTSADOREAK
Bakarrik aktibatzen den unean zirkuitua ixten edo irekitzen duen etengailua da pultsadorea.
Bi eratakoak daude: itxiak eta irekiak. Itxiak, aktibatzen denean, zirkuitua ireki egiten du;
irekiak, aldiz, itxi.

Pultsadore irekia

Pultsadore itxia

Pultsadoreak adierazteko ondoko ikurrak erabiltzen dira; izendatzeko, berriz, ‘b’ letra,
zenbaki batekin.

b2

b1

Pultsadore irekia

Pultsadore itxia
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Pultsadorea

Bi pultsadore NC+NA

7.2. IBILTARTE-BUKAERAKO ETENGAILUA
Etengailu hau makinak berak aktibatzen duen pultsadorea da.
Makinetako atal mugikorren ibiltartea mugatzeko erabiltzen da. Erabilera horren adibide
batzuk hauek ditugu: garabi baten desplazamenduaren kontrola, ate baten irekiera eta itxiera
mugatzea...
Makinaren atala

IBE irekia

IBE itxia

IBEak adierazteko, ondoko ikur hauek erabiltzen dira, alboan IBE letrak eta zenbaki bat
jarrita.

IBE1

IBE2

IBE itxia

IBE irekia
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Ibiltarte-bukaerako etengailuak

7.3. KONTAKTOREA
Etengailu automatikoen multzoan sartu ohi da elementu hau. Funtzionamendua: harilaren
bidez zenbait zirkuitu elektrikoren irekiera eta itxiera kontrola daiteke.
Kontaktorearen atal garrantzitsuenak honako hauek dira:

Atal finkoa

Atal mugikorra

h Kontaktuak.
h Zirkuitu magnetikoa.
h Harila.

1

3

5

2

4

6

Malgukia
(d)

f

A1

a

b

A2
Harila

(e)

7.3.1. KONTAKTUA
Kontaktorearen harila elikatzean ixten edo irekitzen den elementua da.
Bi motatako kontaktuak egon ohi dira kontaktore batean: nagusiak eta laguntzaileak.
Kontaktu nagusiak potentzia-elementuak –motorrak, erresistentziak...– konektatzeko dira;
laguntzaileak, berriz, aginte-eskeman sortzen diren beharrei erantzuteko. Kontaktu horiek
guztiak, bestalde, bi motatakoak dira: itxiak edo irekiak. Harila konektatzean irekitzen dena da
itxia; irekia, berriz, harila konektatzean ixten dena. Kontaktu nagusiak irekiak izaten dira beti.
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7.3.2. ZIRKUITU MAGNETIKOA
Harilak sortzen duen eremu magnetikoa bideratzen du zirkuitu magnetikoak, eta eremu
horren arabera aldatzen du kontaktuen egoera. Kobrezko bi eraztun ere jartzen dira zirkuitu
horretan. Hauxe da eraztun horien eginbeharra: harila elikatzen duen korronte alternoaren
balioa 0-tik iragaten denean eremu magnetikoa ere zero izaten denez, eremu magnetiko
lagungarria sortzea zirkuitu magnetikoa ireki ez dadin.

7.3.3. HARILA
Kontaktoreak funtzionatzeko behar duen eremu magnetikoa sortzen duen elementua da.
Eskemetan kontaktorea adierazteko, KM letrez gain, ondoko ikur hauek erabiltzen dira.

A1
KM1

KM1

KM1

A2

Kontaktorearen harila

Kontaktu itxia

Kontaktu irekia

ATALAK:
a = Kontaktu irekia.
d = Malgukia.
b = Kontaktu itxia.
e = Harila.
f = Zirkuitu magnetikoa (armadura).

1, 3, 5 = Kontaktu nagusiak.

Funtzionamendua: kontaktorearen e harila elikatzean, haril horrek sortzen duen eremu
magnetikoak f armaduraren goiko zatia erakartzen du, d malgukiaren indarra gaindituz; hori
dela eta, armaduraren zati horri itsatsitako kontaktuen egoera aldatu egiten da: itxiak ireki
egiten dira, eta irekiak, itxi.
Harila desaktibatzen denean, kontaktuak berriro lehengo egoerara itzultzen dira,
malgukiaren eraginez.

25A – 1000 A kontaktorea

Korronte zuzeneko kontaktorea
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7.4. ERRELEA
Errelearen funtzionamendua eta egitura kontaktorearen oso antzekoak dira. Diferentzia
bakarra da erreleak ez duela kontaktu nagusirik; beraz, aginte-eskeman bakarrik erabil
daitekeen elementua da. Labur esanda, kontaktore laguntzaile bezala erabiltzen da errelea.
Adierazteko erabiltzen diren ikurrak kontaktorearen berdinak dira, baina letrak aldatuta: CA
edo RL erabiltzen dira errelea adierazteko.

Errelea

Kontaktu-blokea

Errelea + Kontaktu-blokea

7.5. TENPORIZADOREA
Automatismo elektriko askotan kontrolatu behar izaten da denbora –ate bat irekitzeko edo
karga-deskargako behar den denbora, adibidez–. Horretarako erabiltzen den tresnari
tenporizadore deitzen zaio.
Denbora kontrolatzeko erabiltzen den magnitudearen arabera, honela sailkatzen dira
tenporizadoreak: termikoak, elektronikoak, motordunak eta pneumatikoak.
Funtzionamenduaren arabera, berriz, beste
-tenporizadoreak eta deskonexio-tenporizadoreak.

sailkapen

hau

egiten

da:

konexio-

Harila konektatu eta programagarria den denbora bat iragan ostean aldatzen dituzte
kontaktuak konexio-tenporizadoreek; deskonexio-tenporizadoreek, aldiz, harila konektatzean
aldatzen dituzte kontaktuak –kontaktoreek bezala–. Deskonektatzean, ordea, programatutako
denborak iragan behar du kontaktuak lehengo egoerara itzuli aurretik.
Konexioko tenporizadoreak eta pneumatikoak aztertuko ditugu guk atal honetan.
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Tenporizadore
atalak hauek dira:

j
g
a

a

b

b

pneumatiko

baten

h Kontaktu irekia
h Kontaktu itxia
h Torlojua
h Malgukia
h Harila
h Armadura
h Haizea sartzeko zulotxoa
h Mintza
h Hagatxoa
h Denbora-erreguladorea

c

h

i

Funtzionamendua: tenporizadorearen e harila elikatzen denean, d
malgukiaren indarra gainditu eta jaitsi
egiten da f armadura; horrekin batera, i
hagatxoak ere behera egiten du. Hori
dela eta, h mintza aske gelditzen da
jasaten duen presiotik; beraz, hori ere
behera abiatzen da, zuzendu arte.
Zuzentzen denean, kontaktuak aldatzen
ditu: a kontaktua itxi egiten du, eta b
kontaktua, ireki. Zuzentzeko behar duen
denbora, berriz, luzeagoa edo laburragoa izaten da, g zulotxotik sartzen den
airearen. Haize asko sartzen bada,
azkarrago jaisten da; gutxi sartzen bada,
motelago. Haize-sarrera hori j erreguladoreak kontrolatzen du.

f
d

e
f

R
S

Ikur hauek erabiltzen dituzte, KA edo TIM letrekin batera:
55

67

56

68

KA1

A1
TIM1

Kontaktu itxia

Kontaktu irekia

Tenporizadore elektronikoa

KA1
A2

Tenporizadorearen harila

Tenporizadore pneumatikoa
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7.6. HURBILTASUN-DETEKTOREA
Elementu honek makinaren zenbait atal edo piezaren hurbiltasuna atzematen du.
Hurbiltasun-detektoretik distantzia jakin batera pieza bat iragaten denean, aldatu egiten du
haren kontaktu bakarra. Kontaktu hori irekia edo itxia izan daiteke (irekia, gehienetan).
Atzematen dituzten materialen arabera, honela sailkatzen dira:
h Induktiboak (metalak detektatzen dituzte).
h Kapazitiboak (edozein material detektatzen dute, metalak ere barne).
h Magnetikoak (iman batek aktibatzen ditu; horregatik, material magnetikoak detektatzeko
erabiltzen dira).
Hurbiltasun-detektoreak adierazteko ondoko ikurrak eta HD letrak erabiltzen dira.
+

HD2

HD1

_

Hiru hariko detektorea.
(korronte zuzeneko detektorea)

Bi hariko detektorea

Dagokion tentsioari konektatu behar zaio detektorea, eta barruko zirkuitutik iragaten den
intentsitatearekin kontuz ibili behar da, mugatua baita: intentsitatea gaindituz gero, detektorea
hondatu egiten da.
Hori dela eta, inoiz ere ez zaio detektorea paraleloan konektatu behar sareari; haril
batekin seriean konektatu behar da beti.

Hurbiltasun-detektoreak
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7.7. ZELULA FOTOELEKTRIKOAK
Zirkuitu elektrikoen irekiera eta itxiera kontrola daitezke zelula fotoelektrikoen bidez, argi-kantitatea kontrolatuz.
Zelula fotoelektrikoak honako atal hauek ditu:
h
h
h
h
h

Igorlea.
Hartzailea.
Zirkuitu elektronikoa.
Kontaktu irekia (NO)
Kontaktu itxia (NC)

Igorlea

Hartzailea

ZIRKUITU
ELEKTRONIKOA

K

NC
NO

R

S

Funtzionamendua: zelula fotoelektrikoa pizten denean, elikatu egiten da zirkuitu
elektronikoa. Igorlearen eta hartzailearen artean argi-izpizko langa bat sortzen du horrek.
Zerbaitek argi-izpizko langa hori eteten badu, aldatu egiten da kontaktuen egoera, zirkuitu
elektronikoaren eraginez: kontaktu irekia itxi egiten da; itxia, berriz, ireki.
Honako ikur hauek erabiltzen dira, ZF letrez gain, zelula fotoelektrikoak adierazteko:

ZF1

ZF-ren elikadura

ZF1

Kontaktu itxia
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ZF2

Kontaktu irekia
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Hiru eratako zelula fotoelektrikoak daude:
¬ Hartzailea eta igorlea banatuta dituztenak.
¬ Hartzailea eta igorlea tresna berean dituztenak. Igorlearen eta hartzailearen arteko
zirkuitua, berriz, izpia ispilu batean islatuz ixten da.
¬ Hartzailea eta igorlea tresna berean dituztenak. Igorlearen eta hartzailearen arteko
zirkuitua, berriz, izpia pieza batean islatuz ixten da.
Piezak zenbatzeko, segurtasun-hesietarako, ateak automatikoki ireki eta ixteko... erabiltzen
dira zelula fotoelektrikoak.

7.8. KONTAGAILUA
Zenbait automatismotako piezak zenbatzeko erabiltzen da: kaxa batean sartu beharreko
botilak, ate batetik iragaten den auto-kopurua...
Funtzionamendua: instalazioaren atalen batek edo instalazio horretan dagoen zenbait
sentsorek (IBE, ZF...) bidalitako pultsuak zenbatzen ditu. Aurrez hautatutako kopurura iristean,
kontaktuen egoera aldatu egiten du: irekia, itxi; itxia, ireki.
Egoera horretara iristen denean, kontagailuak kontatzen jarraitzen du (kontagailura pultsu
gehiago iristen badira). Kontaktuek, ordea, lehengo berean segitzen dute, hau da, ez dira
aldatzen, harik eta hasierako egoerara bihurtzeko agindua jaso arte. Agindu horri zeron
jartzeko agindua edo reset agindua deitzen zaio. Mekanikoa edo elektrikoa izaten da agindu
hori.
Honako ikur hauek erabiltzen dira kontagailua adierazteko, CNT letrez gain:

CNT1

CNT1

CNT-ren kontatzeko harila

Kontaktu itxia
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CNT1

Kontaktu irekia

TELEMECANIQUE etxeko kontagailua
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GRAFCET metodoa

8

8.1. SARRERA
Ziklo automatikoen deskripzioa egiten duen metodo grafikoa da GRAFCET. Automatismo
industrialen aginte-sistema logiko guztietan erabiltzen da, edozein delarik ere automatismo
horien konplexutasuna eta erabiltzen duten teknologia (elektrikoa, pneumatikoa, hidraulikoa,
elektronikoa edo logika kableatua).
Sekuentzialki adieraz daitezkeen sistema guztiak deskribatzen ditu diagrama funtzional
horrek. Hau da, GRAFCET metodoa erabiliz, deskonposizioa etapaz etapa egitea onartzen
duten sistema guztiak deskriba daitezke.
Automatismoetako aginteen deskripzio sekuentziala adierazten du GRAFCETek, erraz
aztertu eta ulertzeko moduan.
‘Urratsez urratseko metodoa’ ere deitzen zaio. Oro har, automatismo sekuentzialak
askatzeko erabiltzen den metodoa da.
Hona hemen metodo hori aplikatzeko era: automatismoak –funtzionamenduaren arabera–
hartzen dituen posizio edo egoera guztiei errele bat atxikitzea.

8.2. DEFINIZIOAK
Sistema honetan erabiltzen diren hainbat kontzeptu azalduko ditugu jarraian.
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8.2.1. ETAPA
Makina ororen atal baten jarduera aldaezina dela adierazten du etapak. Automatismoa
funtzionatzen ari den une jakin batean, ‘aktiboa’ edo ‘ez-aktiboa’ izan daiteke etapa. Une
horretan eragile diren etapek definitzen dute makinaren egoera.
Etapa bakoitzak hainbat eragiketa adieraz dezake: zulagailua igotzea, zulagailua jaistea,
barautsa biraraztea, motorra abiaraztea, lanpara piztea, kontagailua edo tenporizadorea
aktibatzea...
Etapa bakoitza koadro baten bidez adierazten da. Etapa adierazten duen zenbakia jartzen
da koadroaren barruan. Adibidez:

4

Lehenengo etapa –hau da, hasierakoa– karratu bikoitz batez adierazten da, marrazki
honetan ikusten den modura:

0

8.2.2. ETAPARI UZTARTURIKO EKINTZAK
Etapa bat aktibo jartzen denean zein eragiketa bete behar den adierazten dute ekintzek.
Etapari uztarturiko ekintzak bi eratakoak izaten dira: automatatik kanpo gauzatzen direnak
–makinari aginduak ematen dizkion automataren irteerak aktibatzea, adibidez– edota
automataren barruan egiten direnak –tenporizadore, kontagailu eta abarren lanak–.
Etapa bakoitzean ekintza bat edo gehiago egon daiteke.

8.2.3. TRANTSIZIOAK
Trantsizioak etapa batetik bestera iragateko aukera edo agindua adierazten du. Aginte-zikloaren barruan trantsizio bat gainditzeak egoera batetik bestera pasatzea dakar ondoriotzat.
Trantsizio
horiek
marra
batez adierazten dira. Adibidez:

4

Etapak

Ekintza(k)
Trantsizioa

IBE1
5
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Ekintza(k)
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Etapa batetik hurrengora pasatzeko baldintza hauek bete behar dira:
a) Hasierako etapak aktibatuta egon behar du. Aurreko adibidean, 4. etapak egon behar du
aktibatuta.
b) Trantsizioak ere aktibatuta egon behar du (adibidean, IBE1-ek egon behar du).
Bi baldintza horiek betetzen direnean, 5. etapa aktibatzen da.

8.3. ADIERAZPEN GRAFIKOA ETA GRAFCETEN
ARAUAK
8.3.1. IKURRAK ETA GRAFCETEN BILAKAERA
Ziklo automatikoetan izan ohi diren etapen segida erakusten du GRAFCETek. Zikloaren
etapaz etapako bilakaera etapen arteko trantsizioek erregulatzen dute. Hurrengo irudian dituzue
automatismo bati dagokion GRAFCETen bilakaera eta ikurrei dagozkien adierazpenak:

Hasierako etapa
0
Etapa-zenbakia

1

Lehen etapari
uztarturiko ekintzak

2

Bigarren etapari
uztarturiko ekintzak

Trantsizioak

Etapa bakoitzari ekintza bakarra edo gehiago dagozkio. Era berean, trantsizio bakoitzari ere
baldintza bat edo gehiago dagozkio. Trantsizioa gainditzeko, hari dagozkion egoera guztiak
bete behar dira. Gainditzen denean lortzen da etapa batetik bestera pasatzea.
Gogoratu, bestalde, GRAFCETen hasierako etapak beti aktibatuta egon behar duela
automatismoaren funtzionamendua abiarazteko.
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8.3.2. ETAPA BAKOITZARI LOTURIKO EKINTZAK
Hitzez hitz deskriba daitezke ekintzak, edota forma sinbolikoa erabiliz. Lotuta edo uztartuta
dauden etaparen eskuinera marrazten den laukizuzen baten barruan adierazten dira ekintzak.
Adibidez:

Lanpara piztea

6

6

L+

Makina batek aldi berean bi ekintza edo gehiago egin behar dituenean, dagokion
etapari lotu beharreko ekintzak adierazteko hainbat era egoten da. Alboko marrazkian dituzue
horietako batzuk:

Lanpara piztea

Lanpara piztea
Zulagailua igotzea
Barautsa biraraztea

9

9

Zulagailua igotzea

Barautsa biraraztea

Lanpara piztea

9

Zulagailua igotzea

Barautsa biraraztea

8.3.3. GRAFCETEN ARAUAK
Nahitaez gorde behar da alternantzia etapa-trantsizioan, edozein delarik ere sekuentzia. Bi
etapa ez dira inoiz zuzenean lotu behar: beti egon behar du horien artean trantsizio bat.
Adibidez:

6

6
EZ

BAI

7

7
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Bestalde, ez dira inoiz adierazi behar bi trantsizio bata bestearen jarraian: beti egon behar
du horien artean etapa bat.
6
6

BAI
7

EZ

7

8

8.4. ETAPA-JAUZIAK
Alferrikakoak gerta daitezke hainbat etapa automatismoak garatzeko, kondizio jakin
batzuetan bederen.
GRAFCTek aukera ematen du etapa baten edo batzuen gainetik jauzi egiteko. Aurrerantz
edo atzerantz egin daitezke aipatu jauziak.
Hurrengo irudian (ezkerrekoan) ageri den ‘f · e’ trantsizioa gauzatzen denean, 4. etapatik
7.erako jauzia egiten da, hau da, 5. eta 6. etapa ez ditu betetzen. Eskuinekoan, berriz, 9.
etapatik atzerantz (7. etapara) egiten du jauzia, ‘c · f ’ egoera gertatzen denean.

4

6
f·e

f·e

f·e

5

7
n

d

6

8
a

c
7

c·f
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8.5. GRAFCET BATEN ADIBIDEA
Hurrengo adibideak erakusten digu automatismoa gauzatzeko GRAFCETek duen
garrantzia. Makinaren funtzionamenduan oinarriturik, GRAFCETek zehaztu egiten du zikloa,
bete beharreko funtzioak ordenatuta eta idatzita adieraziz.

Markatzailea

Sistemaren elikadura

Eragileak (A eta B zilindroak) aukeratu ondoren, GRAFCETek mugimendu-ikurrak (A+, A–...)
eta sentsoreen erreferentziak (a0, a1...) erabiltzen ditu.

B+
B

B–

A–

b0

A+
a1

a0

A
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b1
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0
m · a0 · b0
A+

1
a1

B+

2

A–

b1 · a0
B–

3
b0

Ariketa
c

d

e

b

a
5t1s

8s

b1 pultsadorea sakatu eta eskuinera abiatzen da, 1.500 b/min-ko abiaduran; d-ra iritsi eta
jaitsi egiten da, a-ra iritsi arte; hor 5 s egon eta berriro igo egiten da; b-ra iristean, eskuinera
abiatzen da berriro, lehengo abiadura berean; e-ra iristean, jaitsi egiten da, 8 s behean
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egon eta berriro igo; bigarren aldiz b-ra iristean, ezkerrera abiatzen da, 3.000 b/min-ko
abiaduran; eta c-ra iristean, ziklo osoa errepikatzen du. Horrela jarraitzen du 10 ziklo egin
arte. Ziklo horiek bukatzean, hasiera-puntuan gelditzen da.
b2 gelditze-pultsadorea sakatuz gero, gelditu egiten da hasiera-puntura iristean.
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Automata
programagarria
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9.1. SARRERA
Automatismoak egiteko erabiltzen den tresna bat da automata.
Garai batean (automatak sortu aurretik), automatismo guztia kablez egiten zen. Horretarako
beharrezkoak ziren elementuak (erreleak, tenporizadoreak...) armairu handi batzuetan jartzen
ziren. Gaur egun ere erabiltzen da metodo hori, batez ere automatismo txikietan (ez, ordea,
automatismo konplexuetan).
Moteltasuna da horrelako automatismoen eragozpenik handiena. Izan ere, automatismo
batean aldaketarik egin nahi bada, elementu- eta kable-aldaketak ere nahitaez egin behar
izaten dira.
Automata erabiliz egindako instalazioetan, aldiz, ez da horrelakorik gertatzen. Horregatik
esaten da malgua dela automataz egindako instalazioa. Automatismoaren kontrol osoa
–programa gisara– automatan sartzean oinarritzen da malgutasun hori.
Zer den automataren programa? Bada, automatismoari eragin diezaion automatari ematen
zaion agindu-multzoa.
Programa bidez, erreleak, tenporizadoreak... kontrola daitezke. Hori dela eta, nahikoa da
programa aldatzea aipatu elementu horien funtzionamendua aldatzeko, eroale bakar bat ere
mugitu gabe.
Hauek dira makinaren atalak:
1.- Atal eragilea
Aginte-armairuak
2.- Aginte-atala

Sarrerak
Automata
Irteerak

Ondoko irudian ikusten da eskema hori.
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MAKINA
Kontaktoreak
Elektrobalbulak
Zelula
fotoelektrikoak

CPU
MAKINA

µP

IRTEERAK

SARRERAK

ZF
IBE
HD

Lanparak
Pantailak

Pultsadoreak

PROGRAMATZE-KONTSOLA

LANGILEA

Beraz, kable bidezko logika ordezkatu du automatak.

9.2. BEHARREZKOA DEN KABLEATUA
Automata erabiliz instalazioa egiteko, gutxieneko kableatua egin behar izaten da. Automatak
berak, programa bidez, instalazio horri dagokion aginte-eskema guztia egiten du, baina indar-eremua, kablez egindako automatismoen antzera, kableatu beharra dago.
Bestalde, lehenago ikusi dugunez, automata horrek kanpotik seinale batzuk –pultsadoreak,
IBEak, ...– jaso behar ditu, baita hainbat agindu bidali ere, kontaktoreak, elektrobalbulak eta
abar aktiba daitezen. Ondorioz, automata eta elementu horien artean kableatua izatea
beharrezkoa da.
Kanpotik automatak jasotzen dituen seinaleei sarrerak deitzen zaie; automatak kontrolatzen
edo aktibatzen dituen elementuei, berriz, irteerak.
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Hiru eratako irteerak daude:
¾ Erreleak.
¾ Transistoreak.
¾ Triac-ak.
Sarreretako tentsioa (ikus irudia) automata berak duen borne komun batetik ateratzen da,
kanpotik tentsiorik hartu gabe.
Hari komun hori korronte zuzeneko tentsio-iturri bat besterik ez da.
Automata batzuetan elikadura-iturri hori positiboa da; beste batzuetan, negatiboa. Hori dela
eta, hari komun hori kaptadore (pultsadorea, IBEa...) guztietara eramaten da; kaptadorearen
beste borneko haria, aldiz, automataren sarreretara eramaten da.
Irteerekin antzeko zerbait egin behar da. Normalean erabiltzen diren automatak errelezko
irteerak dituztenak dira; beraz, automataren irteera bakoitza errele txiki baten kontaktua da.
Ondorioz, automata batek irteera bat aktibatzen duenean, errele horren kontaktua baino ez du
ixten.
Irudi honetan dituzue sarrera eta irteera batzuen konexioak.

I0

S0

I1

Irteerak

n

Sarrerak

S1

A
U
T
O
M
A
T
A

S15

I15
R
R
KOMUNA

KOMUNA

Irudian ageri den bezala konektatzen dira automataren irteeretako erreleak automataren
barruan.
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I0

I0

I1

I1

I2

I2

I3

I3

KOMUNA

AUTOMATAN

KANPOAN

Automataren irteeretako hari komun bakoitza irteera-multzo batekin konektatuta egoten da.
Horrenbestez, irteera-multzo bakoitza beste hainbat tentsio-multzori konekta dakioke,
ondoko irudian ikusten den modura.
Beraz, automata bakar batekin hainbat tentsiotan funtziona dezaketen elementuak goberna
daitezke: 220 V-eko kontaktoreak, 12 V-eko lanparak, 24 V-eko elektrobalbulak...
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I0
I1
I2

I3
R
KOMUNA

220 V
S

I4
I4
I5
I5
I6

I7
R
KOMUNA

24 V
S

I8

I9
R
KOMUNA

48 V
S

AUTOMATAN

KANPOAN

9.3. AUTOMATA BATEN BARNE-FUNTZIONAMENDUA
Automataren funtzionamendua ikasteko, zein atalek osatzen duten jakin behar da lehenbizi.
Ondoko irudian dituzue garrantzitsuenak. Hor ikusten denez, hiru atal edo bloke bereizten
dira automatan:
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– Sarrera-irteerak
– CPU (Prozesu Unitate Zentrala.)
– Memoria
Atal horien arteko konexioa eta komunikazioa bus baten bidez egiten da. Busa, funtsean,
kable-multzo bat besterik ez da, hau da, blokeen arteko informazioa pasatzeko kable-multzoa.

Busa

Sarrerak
S–I
Irteerak

CPU
µP

MEMORIA

Funtzionamendua: sarreretatik automatara iristen diren seinaleak CPU-ra iristen dira.
Horrek, memorian duen programaren arabera, seinaleak aztertu ondoren, irteera batzuk aktiba
edo desaktibatzen ditu.

9.4. SARRERA-IRTEERA ATALA
Sarrerak eta irteerak kontrolatzen ditu automatak atal honen bidez.

9.4.1. SARRERAK
Hauen bidez, bere inguruan gertatzen den guztiaren informazioa jasotzen du automatak;
hots, kontrolatu nahi den makinaren egoeraren berri jakiten du.
Sarrerako tresnetatik edo kaptadoreetatik –pultsadoreak, ibiltarte-bukaerako etengailuak,
hurbiltasun-detektoreak...– jasotako seinaleak egokitu eta kodetu egiten ditu, CPU-ak uler
ditzan; beraz, sarreren atal hau ezinbestekoa da automataren funtzionamendurako. Sarrerekin
lana egiteko, sarrera bakoitzari zenbaki jakin bat ematen dio automatak. Programa egiteko,
zenbaki hori erabili behar da, sarrera jakin bat izendatzeko.
Sarreren atal honen bigarren zeregina (oso garrantzitsua, gainera) hauxe da: automataren
barneko zirkuitu elektronikoak zenbait arriskutatik babestea. Horretarako, kanpoko kaptadore
eta automataren barne-zirkuituak elektrikoki banatzen ditu. Informazioa jasotzeko, berriz, aipatu
bi atal horien artean lotura optikoa erabiltzen du.
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a) Zelula fotoelektrikoa.
b) Hurbiltasun-detektorea.
c) Ibiltarte-bukaerako etengailua.

9.4.2. IRTEERAK
CPU-aren aginduen arabera, irteera batzuk aktibatu edo desaktibatu egiten dira.
Bloke horri esker, automatak irteera bat aktibatzean, kanpokoan dauden hainbat elementuri
–kontaktorea, lanpara...– abiatzeko edo gelditzeko agindua ematen dio.

Kontaktu-irteera

Transistore-irteera

Triac-irteera

Kommutazio-abiadura
edo erantzun-abiadura

Motela

Azkarra

Azkarra

Lan-frekuentzia

Txikia

Azkarra

Erdi-mailakoa

Elementuaren bizitza

Bizitza laburra

Bizitza luzea

Bizitza luzea

Irteeraren ahalmena
(amperetan)

Korronte handia
(2 A)

Korronte txikia
(0,3 A)

Korronte txikia
(0,3 A)

Edozein
(DC edo AC)

Korronte zuzena
bakarrik (DC)

Korronte alternoa
bakarrik (AC)

Korronte-mota

9.5. PROZESU UNITATE ZENTRALA (CPU)
Nolabait esateko, sistemaren adimentzat har daiteke CPU delakoa. Funtsean,
mikroprozesadore bat da. Automataren ardatz nagusia dela esan daiteke. CPU-tik kontrolatzen
dira automatan gertatzen diren prozesu guztiak.
Mikroprozesadoreak memorian dagoen programa irakurtzen du; horko aginduen arabera,
sarrera-irteera blokea kontrolatzen du. Beraz, erabakiak hartzen dituen blokea da.
Programatzaileak, programa egiterakoan, aginduak sartzen dizkio automatari. Agindu horiek
interpretatuz eta sarreretatik jasotako informazioaren arabera eragiten du CPU-ak irteeretan.
Hona hemen CPU-aren hainbat ezaugarri: agindu-kopurua, errele-mota eta-kopurua
(erretentziozkoak, laguntzaileak...), instrukzio-zerrendaren exekuzio-denbora (SCAN denbora)
eta beste hainbat.
Omron etxeko C200H automataren CPU21 modeloaren hainbat ezaugarri dituzue hurrengo
irudian.
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Argi-adierazlea

Fusiblea

Memoria-unitatearen
konektorea

Terminalen bloke
desmuntagarria

Elementu periferikoak
muntatzeko konektorea
Programazio-kontsolaren
konektorearen estalkia
kokatzeko zirrikitua

Eskuko programazio-kontsolaren
konektorea

Programazio-kontsolarentzako konektorea
(periferikoentzako konektorea)

Osagai periferikoentzat erabilgarri diren bi konektore CPU modulu honek: bata, eskuzko
programazio-kontsolarentzako soilik; bestea, periferiko guztientzako, oro har.

9.6. MEMORIA
Funtzionamenduari dagokion programa gordetzen den lekua da. Bi motatako memoriak
daude:
– RAM
– ROM-EPROM

9.6.1. RAM (Random Access Memory)
Memoria hauetan idatzi eta irakurri egiten da. Memoria honetako datuak CPU-tik edo
programatze-kontsolatik aldatzen dira.
RAM memorian zerbait berria idatziz gero, lehenago idatzita zegoena ezabatu egiten da:
azkena idatzitakoa gelditzen da grabaturik.
Memoria baten barruan hainbat datu idatzi behar dira, ulertzeko moduan idatzi ere. Hori dela
eta, datuak memoriaren gune berezi edo jakin batzuetan idazten dira. Noranzko jakina ematen
zaie gune horiei. Memoriatik datu bat irakurtzeko edo memorian datu bat idazteko, lehenbizi
noranzko hori eman behar zaio automatari; ondoren, idazteko edo irakurtzeko agindua.
Kontsola bidez automatan programa sartzen denean, RAM memorian gordetzen da; horrela,
datu edo agindu bat aldatu nahi bada, ez da inongo eragozpenik izaten.
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Automatak ere RAM memoria erabiltzen du bere kalkuluak egiteko, edo kontagailua,
tenporiza-dorea... kontrolatzeko. Memoria-mota honen eragozpen handiena hauxe da: tentsiorik
gabe geratuz gero, dituen datuak ezabatu egiten direla. Dena den, gaur egun automata
gehienek bateriak dituzte arazo hori saihesteko.

9.6.2. ROM-EPROM
Memoria hauetan dauden datuak ezin daitezke aldatu programatze-kontsolatik grabatu
ondoren. Bakarrik irakurri egin daitezke memoria hauetako datuak, eta, ondorioz, automatismoa
egikaritu edo –izpi infragorrien bidez– ezabatu. CPU-tik ere datuak irakurri besterik ez dira
egiten. EPROM memoria batean programa bat grabatu aurretik, egiaztatu egin behar da
programa ondo dagoen ala ez; hau da, automatismo guztia makinan kokatu, beharrezkoak
diren egiaztapen guztiak egin, eta, ondoren, EPROM memoria grabatu. Tentsiorik gabe
geldituta ere ez dute programa galtzen memoria hauek.
EPROM memoria grabatzeko tresna berezi batzuk erabiltzen dira.

9.7. AUTOMATA PROGRAMAGARRIEN EGITURA
Bi atal nagusi ditu automatak: kanpo- eta barne-egitura.
Kanpo-egitura automataren itxurari dagokio. Beraz; hainbat eratako automataren artetik
begiratu hutsarekin bat bereizteko eta ezagutzeko lagungarria da. Barne-egitura, aldiz,
automataren modulu eta zatiak (eta horien funtzioak) ezagutzen laguntzen du.

OMRON etxeko PLC baten programatze-kontsola eta bien arteko konexio-haria
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9.8. AUTOMATAREN KANPO-EGITURA
Honako grafiko honetan dituzue kanpo-egiturari buruzko hainbat argibide:
KANPO-EGITURA

EGITURA TRINKOA

EGITURA MODULARRA
AMERIKARRA

EUROPARRA

9.8.1. EGITURA TRINKOA
Egitura hau duten automatek bloke bakar batean jartzen dituzte elementu guztiak –elikatze
iturria, CPU-a, memoriak, sarrerak, irteerak...–.
Programazio-kontsolari dagokionez, berriz, hiru motatakoak daude. Lehenengoa kontsola
finkoa (automatari zuzenean txertatzen zaiona) da; bigarrena, konektore eta harien bitartez
lotzen da automatarekin; hirugarrena, aurretik aipaturiko bi konexio-motak ahalbidetzen dituena
da.

Egitura trinkoa erakusten duen
OMRON etxeko C250 automata

Egitura modular amerikarra duen OMRON
etxeko C500 automata
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9.8.2. EGITURA MODULARRA
Automata honen egitura modulu edo zatitan banatzen da. Modulu bakoitzak eginkizun jakin
bat du. Egitura-mota honetan bereizketa bat egin beharra dago:

9.8.2.1. EGITURA AMERIKARRA
Sarrera-irteera modulua beste modulu guztietatik banatuta dauka: horixe da egitura honen
ezaugarri nagusia. Ondorioz, CPU-a, memoria eta elikatze-iturria bloke bakar batean
egituratzen dira.

9.8.2.2. EGITURA EUROPARRA
Funtzio bakoitzari modulu bat dagokio, besteetatik independentea. Ondorioz, moduluetariko
bakoitzak funtzio bakar bat betetzen du: elikatze-iturria, CPU-a, memoria, sarrerak, irteerak...

9.9. BARNE-EGITURA
Automata bakoitzak bere kanpo- eta barne-egitura ditu, baita bakoitzak bere programatzeko
era ere. Guztiak ikustea ezinezkoa denez, OMRON etxeko C-120 eta C-40H automatak
aztertuko ditugu atal honetan.
Automata horiek RAM memoria batez hornituak daude . Bateria bat ere badute, korrontea
kentzean memorian idatzirik dagoen programa ez ezabatzeko.
Kanal batzuk dituzte automata horiek barne-funtzionamendurako. Zer den kanal bat? Bada,
16 bit edo errele txikiz osatutako leku bat.
Sarrerak eta irteerak konektatzeko, errele laguntzaileak programatzeko eta abarretarako
erabiltzen dira kanalak.
Aipaturiko automatak estruktura trinkokoak dira: sarrera-irteerako kanal-kopuru jakina dute.
C-120 automatak, adibidez, 16 lehenengo kanalak (00.etik 15.era); beraz, 16 ¯ 16 = 256
sarrera-irteera ditu. C-40H motakoak, berriz, 40 lehenengoak (00.etik 39.era); beraz,
40 ¯ 16 = 640 sarrera-irteera ditu. Kanal horietatik hautatu egin behar da zein erabiliko diren
sarreratzat eta zein irteeratzat. Hautaketa hori norberaren beharren araberakoa izaten da;
nolanahi ere, kontuan izan kanal bera ezin dela aldi berean sarrera eta irteera izan.
Gure kasuan, bi lehenengo kanalak –00 eta 01– sarrera-kanalak dira. Beraz, hor konektatu
behar dira pultsadoreak, IBE-ak eta abar.
Aldiz, 02 eta 03 irteera-kanalak dira. Hortaz, hor konektatuko behar dira kontaktoreak,
lanparak...
Bita(k)

Kanala
Ch 00

15

14

13

12

11

10

09

08

120

07

06

05

04

03

02

01

00
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9.9.1. ERRELE LAGUNTZAILEAK (Internal relay)
Lehen aipaturiko sarrera-irteerez aparte, beste hainbat kanal ere baditu automatak errele
laguntzaile gisara erabiltzeko. Honako hauek dira:
C-120 automatak, 44 kanal (16.etik 59.era).
C-40 H automatak, 207 kanal (40.etik 246.era).

9.9.2. HR ERRELEAK (Hold Relay)
Errele hauek aurrekoen antzekoak dira, baina ez dute informazioa galtzen instalazioan
argindarra joaten bada. Hau da, argindarra joan aurretik konektatuta bazeuden, horrela
jarraitzen dute hura itzultzen denean ere. Errele hauetako bat programan erabiltzeko, HR
letrekin izendatu behar da.
C-120 automatak, 32 kanal (00.etik 31.era).
C-40 H automatak, 100 kanal (00.etik 99.era).

9.9.3. LR ERRELEAK (Link Relay)
Automaten arteko lotura eta informazio-banaketa egiteko erabiltzen dira. Automata bakar
batekin ari bagara eta lehen aipaturiko lotura ez badago, errele laguntzaile gisara erabil
daitezke. Errele hauek LR letrak aurretik idatziz programatzen dira.
C-120 automatak, 32 kanal (00.etik 31.era).
C-40 H automatak, 64 kanal ( 00.etik 63.era).

9.9.4. TENPORIZADORE ETA KONTAGAILUAK. TIM/CNT
Tenporizadoreak eta kontagailuak prozesuen iraupen-denbora kontrolatu eta pieza-zenbaketak egiteko erabiltzen dira. Tenporizadore edo kontagailu bat programatu nahi denean,
TIM edo CNT tekla sakatu eta, jarraian, dagokion zenbakia jarri behar zaio. Instalazio edo
eskema berean ezin dira zenbaki bereko tenporizadorea eta kontagailua jarri, elementu bera
baitira, hau da, elementu berak bete ditzake bi funtzioak.
Elementu hauentzako automatak galdu egiten du 16 bitez osaturiko kanal-estruktura. Hori
dela eta, automatak, tenporizadore edo kontagailuentzako hainbat kanal izan beharrean,
hainbat tenporizadore edo kontagailu ditu.
C-120 automatak 128 tenporizadore edo kontagailu ditu (00.tik 127.era).
C-40 H automatak 512 tenporizadore edo kontagailu ditu (00.tik 511.era).

9.10. AUTOMATAREN ZENBAIT ERAGIKETA
Programatze-kontsolatik automatan egin daitezkeen hainbat eragiketaren berri emango
dugu jarraian.
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9.10.1. PASAHITZA SARTZEA
Automata PROGRAM egoeran jarri eta ondorengo teklak sakatu.
MONTR

CLR

CLR

9.10.2. PROGRAMA EZABATZEA
Automata PROGRAM egoeran jarri eta ondorengo teklak sakatu.
PLAY
SET

CLR

NOT

REC

MONTR

CLR
RESET

9.10.3. ELEMENTU BATEN EGOERA IKUSTEA
Automata MONITOR egoeran jarri eta ondorengo teklak sakatu.
ELEMENTUA
MONTR

CLR
ZENBAKIA

Adibidea: CLR + TIM + 001 + MONTR  Tim 001-en egoera ikusten da pantailan.

9.10.4. KANAL BATEN EGOERA IKUSTEA
Automata MONITOR egoeran jarri eta ondorengo teklak sakatu.
CLR

SHIFT

CH
*

MOTA +
CLR
ZENBAKIA

MONTR

MONTR

SHIFT

4 digitu

16 bit

Adibidea: CLR + SHIFT + CH + HR + 16 + MONTR  HR 16 kanalaren egoera ikusten
da pantailan.

9.10.5. KANAL BATEN BALIOA SARTZEA EDO ALDATZEA
Aurretik ikasi dugun bezala, kanal hori pantailan jarri, hau da, ‘monitorizatu’. Ondoren:

CHG

BALIOA
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WRITE
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Adibidea: CLR + SHIFT + CH + HR + 16 + MONTR + CHG + 3542 + WRITE
 3542 balioa HR 16 kanalean sartzen du.

9.10.6. AGINDU BAT TARTEAN SARTZEA
Automata PROGRAM egoeran jarri eta sartu nahi den aginduaren ondorengo agindua
hautatu, horren gainean jarri eta, ondoren, tekla hauek sakatu:
INS

AGINDUA

9.10.7. AGINDU BAT EZABATZEA
Automata PROGRAM egoeran jarri eta ezabatu nahi den agindua bilatu. Ondoren, tekla
hauek sakatu:
DEL

9.10.8. ERROREA EDO ALARMA AGERTUZ GERO
Bi egoera bakarrik aztertuko ditugu:
Automata PROGRAM egoeran jarri

9.10.8.1. NO END INSTR agertzen bada, END agindua falta zaio; beraz:
FUN

CLR

01

WRITE

9.10.8.2. I/O VER ERR agertzen bada, konfigurazioa aldatuta dago; beraz:
CLR

FUN
CLR

SHIFT

CH
*

CHG

9713

9.10.9. AGINDU JAKIN BAT BILATZEA
Automata PROGRAM edo MONITOR egoeran jarri

CLR

AGINDUA
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SRCH

WRITE

Adibidea: CLR + LD HR 0012 + SEARCH +…+SEARCH…+  Pantailan, LD HR 0012
agindua dagoen noranzko guztiak agertzen dira.

9.10.10. SCAN DENBORA IKUSTEA
Automata MONITOR egoeran jarri eta

CLR

MONTR

MONTR

9.10.11. PROGRAMAREN EGIAZTAPENA
Automata PROGRAM egoeran jarri eta
CLR

……………….

SEARCH

SEARCH

END agindua azaldu arte.

9.10.12. NORANZKOA HAUTATZEA
Automata PROGRAM edo MONITOR egoeran jarri
CLR

EDO

NORANZKOA

Adibidea:
CLR

45

45. noranzkoan dagoena agertzen da.
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9.11. PROGRAMATZE-ADIBIDEAK
9.11.1. Kontaktuak seriean jarrita. AND agindua.
R

S

0000

0001

0200

LD 0000
AND 0001
OUT 0200
END

9.11.2. Kontaktuak paraleloan. OR instrukzioa.
R

S
0000

0200

0001
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LD 0000
OR 0001
OUT 0200
END

9.11.3. Kontaktu-blokeak seriean. AND LD instrukzioa.
R

S
0000

0001

0002

0200

LD 0000
OR 0001
LD 0002
OR 0003
AND LD
OUT 0200
END

0003

9.11.4. Kontaktu-blokeak paraleloan. OR LD instrukzioa.
R

S
0000

0001

0002

0200

0003
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LD 0000
AND 0002
LD 0001
AND 0003
OR LD
OUT 0200
END

Muntatze elektrikoak eta horien mantentze-lanak

9.11.5. Tenporizadoreak.TIM instrukzioa.
R

S
0000

TIM 002

TIM 002 3”

LD 0000
TIM 002
# 30
LD TIM 002
OUT 0200
END

0200

9.11.6. Kontagailuak. CNT instrukzioak.
0000

R

S

0015

CNT 005 3

CNT 005

0200
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LD 0000
LD 0015 Zeron jartzea
CNT 005
#3
LD CNT 005
OUT 0200
END

9.11.7. Kontaktore bat –pultsadorez aktibatua– eta lanpara iragarleak.
S

R
0000

LD 0000
OR 0200
AND NOT 0001
OUT 0200
LD 0200
OUT 0201
LD NOT 0200
OUT 0202
END

0200

0001

edo
LD NOT 0001
LD 0000
OR 0200
AND LD
OUT 0200
LD 0200
OUT 0201
LD NOT 0200
OUT 0202
END

0200
0201

0200

0202

0200

Balaztatze horren iraupena 2 s-koa izaten da.
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10

Muntatze
praktikoak

10.1. ARGITERIA-PRAKTIKAK
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.

Multimetro baten erabilera praktikoa.
Lanpara bat pitzarazi, etengailu bat erabiliz.
Bi lanpara seriean jarri, bi lekutatik kommutatuta. Tentsioa, erresistentzia eta
intentsitatea neurtu.
10.1.4. Bi lanpara paraleloan jarri, hiru lekutatik kommutatuta. Tentsioa, erresistentzia eta
intentsitatea neurtu.
10.1.5. Burrunbagailu bat, pultsadore batez aktibatuta.
10.1.6. Bi burrunbagailu, paraleloan jarrita; hiru pultsadore, seriean jarrita.
10.1.7. Bi burrunbagailu, paraleloan konektatuta; hiru pultsadore, paraleloan jarrita.
10.1.8. Etengailu batez fluoreszente bat pitzarazi.
10.1.9. Bi fluoreszente, paraleloan jarrita, bi lekutatik pizten direla jarri.
10.1.10. Merkurio-lurrunezko lanpara, etengailu batez aktibatuta.
10.1.11. Sodio-lurrunezko lanpara, etengailu batez aktibatuta.
10.1.12. Instalazio konposatua. Egin honako tresna hauen instalazioa: bi lanpara
–paraleloan– bi lekutatik kommutatuta, entxufe-oin bat eta burrunbagailu bat,
pultsadore batez aktibatuta. Etengailu diferentziala eta etengailu magnetotermikoa
ere konektatu behar dira.

10.2. AUTOMATISMO-PRAKTIKAK
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.

Motor trifasikoa abiarazi, eskuzko etengailua erabiliz.
Motor trifasiko baten noranzko-aldaketa, eskuzko kommutadorea erabiliz.
Izar-triangelu abioa, eskuzko kommutadorea erabiliz.
Motor trifasikoaren abioa, kontaktorez eta etengailu monofasiko batekin.
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10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.
10.2.8.
10.2.9.
10.2.10.
10.2.11.
10.2.12.
10.2.13.
10.2.14.
10.2.15.
10.2.16.
10.2.17.
10.2.18.
10.2.19.

Motor trifasikoa abiarazi, kontaktorez, abio- eta gelditze-pultsadoreekin; errele
termikoa ere ipini.
Motor trifasikoa bi puntutatik abiarazi eta, ibiltarte bukaerako etengailua eta
gelditze-pultsadorea erabiliz, gelditu.
Motor trifasikoaren noranzko-aldaketa, abio- eta gelditze-pultsadoreak erabiliz.
Lixatzeko makina.
Lanpara tenporizatuak. b1 sakatu, eta lanpara berdea pizten da. 10 segundo
pasatuta, argi hori itzali, eta lanpara gorria pizten da.
Abiada tenporizatua. b1 sakatu, eta 25 segundo barru motorra abiatu egiten da.
Gelditzeko, b2 sakatu behar da.
Izar-triangelu abioa, kontaktore bidez.
Depositua eta ur-biltegia.
Haril gainjarriak: b1 aktibatu, eta motorra abiatzen da, 1.500 b/min-ko abiaduran;
IBE1 sakatuz gero, motorrak abiadura murrizten du, 500 b/min-ra.
Dahlander konexioak: b1 aktibatu eta motorra abiatzen da, 500 b/min-ko
abiaduran. Motor hori abiatu eta 20 s iragan ostean, abiadura aldatzen du,
1.000 b/min-ra.
Automatarekin Lorategiko atea.
Automatarekin. Zulagailua.
Automatarekin. Gardentasun-kontrola. Balaztatzea.
Automatarekin. Piezen kontrol automatikoa. Balaztatzea. Zenbait matxura jarri
instalazioan, ikasleak aurki ditzan.
Artezketa.

130

Muntatze elektrikoak eta horien mantentze-lanak

10.2.8. LIXAGAILUA

m
P
m1

M1

mahaia

pieza
IBE2

IBE1
M2

FUNTZIONAMENDUA:
m pultsadorea sakatuta pizten da lixagailua. Makina piztean abiatzen da lixa, M1 motorraren
eraginez. Lixa abiatzen denean, M2 motorrak mahaia abiarazten du, ezkerrera edo eskuinera,
IBE1 edo IBE2 aktibatuta badaude betiere. Bestela –hau da, pieza erdian badago–, m1 aktibatu,
eta mahaia eskuinera abiatzen da; hor IBE1 aktibatu eta ezkerrera; hor IBE2 sakatu, eta berriro
eskuinera... Horrela jarraitzen du, P gelditze-pultsadorea aktibatu eta makina osoa gelditu arte.
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10.2.12. UR-PONPA SISTEMA

SM
B1

B2

Sm
SA

Depositua

b1
Sp

b2

Ur-biltegia
FUNTZIONAMENDUA:
Deposituko uraren maila Sm detektoreraino iristen denean, B1, ur-ponpa abiatzen da. Ponpa
horrekin nahikoa ez bada eta uraren mailak nabarmen jaisten jarraitu eta SA detektoreraino
iristen bada, bigarren ur-ponpa –B2– abiatzen da. Ponpen egoera edozein delarik ere,
deposituko uraren maila SM-ra iristen bada, lanean ari diren ur-ponpak gelditu egiten dira (bat
ari bada, bat; bi ari badira, biak).
Bestalde, ur-biltegiko uraren mailak Sp detektoretik behera egiten badu edo urik ez badago,
ur-ponpak gelditu egiten dira.
Motor bakoitzak duen errele termikoa aktibatzen bada, errele horri dagokion motorra
bakarrik gelditzen da. Errelea aktibatzean, aldizkako argi berdea pizten da.
Instalazioak b1 abio-pultsadorea eta b2 gelditze-pultsadorea ditu. Instalazio guztia martxan
jartzen edo gelditzen dute pultsadore horiek.
Detektoreek kontaktu bakarra dute. Kontaktu hori urak estaltzean bakarrik ixten da. Ez dute,
beraz, kontaktu itxirik.
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10.2.13. LORATEGI BATEKO ATE AUTOMATIKOA

FUNTZIONAMENDUA:
m pultsadorea sakatuta pizten da zelula fotoelektrikoa. Zelula piztuta dagoela, autoren batek
zelularen argia eteten badu, atea irekitzen hasten da. Irekitzean, HD1 hurbiltasun-detektorea
aktibatu eta gelditu egiten da. Irekita eta geldi minutu bat egon ondoren, berriro ixten hasten
da; IBE1 aktibatzean, berriz, gelditu egiten da. Horrela jarraitzen du beste auto bat etorri arte.
Ixten ari dela beste autoren bat etortzen bada, automatikoki itxiera gelditu eta atea irekitzen
hasten da.
Instalazioak b1 eta b2 pultsadoreak ere baditu. Horiek aktibatzean atea ireki edo itxi egiten
da. Pultsadore horiek sistema automatikoa eten egiten dute. Sakatzen ari garela bakarrik
irekitzen edo ixten da atea.
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10.2.16. BI ABIADURAKO ZULAGAILUA

IBE1

BARAUTSA
IBE2

IBE3

PIEZA

FUNTZIONAMENDUA:
b1 pultsadorea sakatu eta zulagailua behera abiatzen da, 1.000 b/min-ko abiaduran. Aldi
berean, barautsa biratzen hasten da. IBE2-ra iristean, abiadura erdira murriztu eta jaisten
jarraitzen du, IBE3-ri eragin arte. Hori aktibatzean, zulagailuak noranzkoa aldatu egiten du eta
gora abiatzen da, abiadura azkarrean –1.000 b/min–; IBE1-i eragitean, berriz, gelditu egiten da.
Egoera horretan mantentzen da berriro abio-pultsadoreari eragin arte.
da.

Zulagailua beherantz hastean abiatzean abiatzen da barautsa ere; IBE1-i eragitean gelditzen

Zulagailuak b3 larrialdietako pultsadorea ere badu; hori sakatzean, zulagailuak jaisteari utzi
egiten eta gora abiatzen da. Barautsak ere martxan jarraitzen du, eta ez da gelditzen gora iritsi
arte.
Ohiko b2 gelditze-pultsadorea ere badu.
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10.2.17. GARDENTASUN-KONTROLA

IBE2

IBE1

IBE3

KARROA

KARROA

W = 15 kW
U = 220 / 380 V
η = 0,82
VL = 380 V
cos ϕ = 0,76

Pieza

ZF1
GARDENAK

EZ-GARDENAK

FUNTZIONAMENDUA:
b1 pultsadorea sakatu eta piezak garraiatzen dituen sistema abitu egiten da. IBE1
aktibatzean, abiadura erdira murriztu eta ZF1 piztu egiten du. IBE2-ra iristean, aldiz, geratu eta
1 m egoten da, pieza gardena bada. Denbora hori iragatean, berriro abiatzen da, abiadura
azkarrean.
IBE2-ra iritsi eta, pieza gardena ez bada, abiadura motelean jarraitzen du IBE3-raino. Puntu
horretara iristean, gelditu eta 1 m egoten da. Denbora hori iragatean, abiadura azkarrean
abiatzen da.
IBE2-ra iristean, zelula fotoelektrikoa itzali egiten da, pieza gardena nahiz ez-gardena izan.
Pieza gardena izan edo ez, korronte zuzena estatorean sartuz egiten den balazta-sistema
abiatu egiten da hura gelditzen den gunean. Balaztatze horren iraupena 2 s-koa izaten da.
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10.2.18. PIEZEN KONTROL AUTOMATIKOA
1. Zinta
P = 2,5 kW
V = 380 V
cos ϕ = 0,65

Kaxa
ZF1

IBE1

1. zinta

Kaxa
2. Zinta
P = 12 zp
V = 380 V
cos ϕ = 0,8

IBE 2
Kontrol-mahaia
2.zinta

Kaxa batzuetan sartu behar den pieza-kopurua automatikoki kontrolatu nahi da.
Kontrol-mahaiak honako elementuak ditu:
h Pieza-kontagailua.
h 2. zintaren eskuzko (Ma) abio-pultsadorea.
h Zikloaren (M) abio- eta (P) gelditze-pultsadoreak.
FUNTZIONAMENDUA:
Zikloa hasi aurretik, kontagailuak aurrehautatuta egon behar du, hau da, kaxa bakoitzeko
pieza-kopurua jakinarazi behar zaio kontagailuari (zeron jarrita, hau da, reset eginda).
Kaxak 1. zintaren aurrean egon behar du, hau da, IBE2 aktibatuta. Horrela ez badago,
eskuzko pultsadorea, Ma aktibatzen da, eta 2. zintak aurrera egiten du, astiro-astiro.
Pultsadorea sakatu eta kaxak IBE2 aktibatzen duenean, sistema automatikoa abiatzen da
(sakatzeari uzten bazaio, zinta geratu egiten da).
Sistema automatikoan – IBE2 aktibatuta– abio-pultsadorea (M) sakatuz gero, 1. zinta abiatu
eta ZF1 piztu egiten da. Zelulatik iragaten diren piezak kontagailuak kontatzen ditu. Zelulatik 10
pieza iragatean, 1. zinta gelditu, zelula itzali eta 2. zinta abiatu egiten da, abiadura azkarrean
(1.500 b/min).
Hurrengo kaxak IBE1 aktibatzen duenean, 2. zintak abiadura murriztu egiten du (500 b/min).
IBE2-ra iristean, 2. zinta gelditu eta 1. zinta abiatzen da (baldin eta kontagailua reset eginda
badago), eta berriro errepikatzen da zikloa.
Kaxa IBE2-ra iristen denean, korronte zuzena erabiliz egiten den balazta-sistema abiatzen
da. Balaztatze horren iraupena 2 s-koa izaten da.
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