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Exercicio 1. (2 puntos) 

Un edificio de vivendas ten as seguintes características:
 6 vivendas de grao de electrificación básica (IGA 2x25 A), 3 vivendas de

grao  de  electrificación  elevada  nivel  mínimo  e  1  vivenda  de  grao  de
electrificación elevada de 14.450 W con calefacción eléctrica e tarifa D.H.

 Na planta baixa disponse de 4 locais comerciais de 15, 20, 50 e 100 m²
respectivamente.

 No soto hai  un garaxe de 600 m² con ventilación forzada e instalarase
infraestrutura  para  a  recarga  de  vehículos  eléctricos  en  3  prazas  de
aparcamento sen SPL.

A previsión de potencia para os servizos xerais do edificio é de 10,5 kW.
A liña xeral de alimentación (LXA) será aérea e realizarase con condutores illados
unipolares de Cu en tubos empotrados en obra con tensión asignada de 0,6/1 kV.
A tensión de alimentación é trifásica con neutro 400/230 V e as caídas de tensión
serán as máximas permitidas polo regulamento. Os contadores do edificio están
concentrados nun único punto.

Calcular:

1. A previsión de potencia do edificio.
2. A  sección  da  liña  xeral  de  alimentación  (LXA),  tendo  en  conta  que  a

lonxitude é de 20 m. (Supoñer f.d.p de 0,9 e condutividade de 44). Debe
designarse a liña.

3. A  designación  da  caixa  xeral  de  protección  e  o  calibre  dos  fusibles  a
instalar. (Só a protección contra sobrecargas).

Exercicio 2. (2 puntos) 

Calcula  e  realiza  o  esquema  dun  bobinado  dun  motor  trifásico  fraccionario,
concéntrico,  de 30 ocos, sabendo que a súa velocidade nominal é 1500 r.p.m. a
50 Hz. Debuxa con frechas como quedarían os polos.
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Exercicio 3. (2 puntos)

Realiza os cálculos dunha instalación ICT para distribución de TDT situada en
Oleiros,  o edificio consta de tres plantas con dúas vivendas por planta. Cada
vivenda consta dun salón comedor, dúas habitacións, unha cociña, dous baños e
un trasteiro.

Pídese:

1. Calcular  o  nivel  máximo  e  mínimo  de  sinal  TDT  en  toma  de  toda  a
instalación, indicando se cumple o estipulado no Anexo I da ICT.

2. Calcular o nivel de C/Ni e o  C/N0 na toma máis desfavorable.
3. Realiza o esquema  de captación, adaptación e distribución de sinais de

radiodifusión  sonora  e  televisión  do  edificio  que  se  adapte  á  ICT,
especificando todas as  partes,  compoñentes  e tramos mencionados no
Anexo I da ICT.

Datos:
- O nivel de ruido nun canal dixital  é de 4dBµV.

Canles a distribuir:
Canal Sinal á entrada do amplificador

22 65 dBµV
25 67 dBµV
28 63 dBµV
30 66 dBµV
48 62 dBµV

 
Distancia do equipo de captación  --- Amplificadores monocanles = 12 m.

• O nivel de sinal á saída dos amplificadores monocanles  axustámolo a 90 
dBµV.

• Distancia amplificadores (Conxunto repartidor – mezclador) ao RS da 
planta P2 --- 3 m.

• Distancia entre RS de plantas  --- 3 m.
• Distancia entre RS e RTR --- 12 m.
• Distancia entre RTR e BAT (para todas as BAT de cada vivenda) --- 10 m.
• Atenuación do cable coaxial (482 MHz) =0,12 dB/m.
• Atenuación do cable coaxial (666 MHz) = 0,15 dB/m.

Empregar os compoñentes listados no anexo.
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Exercicio 4. (2 puntos) 

Deseña o circuíto  dun equipo móbil que arrinca cando se preme un pulsador (S2)
e cando chega ó final da súa viaxe é detectado por un interruptor de límite (S4)
de  tal  xeito  que  fai  unha  pausa  durante  30  segundos  antes  de  reverter  o
movemento.
Ao chegar de novo ao punto de partida, o equipo móbil parará por medio doutro
interruptor de límite (S3).
O  proceso  debe  poder  deterse  en  calquera  momento  mediante  un  botón  de
parada (S1).
Debe  sinalizarse  o  sentido  de  xiro  do  motor  (H1  e  H2)  e  cando  se  detén
automaticamente por avaría (H3).
Pídese:

1. O  esquema  de  potencia  e  mando,  indicando  referencias  cruzadas
tabuladas directas e inversas, así como a numeración dos condutores polo
método potencial. 

2. O equipo móbil dispón dun motor asíncrono trifásico de gaiola de esquío
de tensións nominais 230/400V, se a tensión de alimentación é 400V e
realízase un arranque directo, explica como conectarías a caixa de bornes
do motor e debuxa un esquema de dita conexión.

3. Os esquemas dos regleteiros correspondentes, tanto de mando como de
forza.

Exercicio 5. (2 puntos)

Preténdese programar a secuencia dun sistema que realiza dous estampados
nunha peza e que consta de catro actuadores. 

 Un primeiro actuador (A) suxeita a peza pola parte posterior. 
 Un segundo actuador (B) suxeita a peza polo lateral. 
 A continuación prodúcese a primeira estampación mediante un actuador

(D), que permanece accionado 10 s. 
 Despois o actuador ( C) despraza a peza ata unha segunda posición e

prodúcese  un  segundo  estampado  pola  acción  do  actuador  (D)  que
permanece accionado 10 s de novo.

A secuencia dispón dun pulsador de marcha e unha parada de emerxencia na
que, independentemente da etapa na que se atope, retornará á etapa inicial con
todos os actuadores en posición de repouso.
Pídese:

1. GRAFCET de segundo nivel e o programa para un autómata en linguaxe
KOP.

2. Conexionado da alimentación e das E/S a un autómata de 230 V, que
incorpora unha fonte de alimentación interna de 24V DC, e saídas a relé.
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Marxe de
Frecuencias

MHz 47...790 950...2400

Atenuador
entre etapas

IN TER  OUT dB 4 >30
IN TER  OUT A
IN TER  OUT B
IN SAT  OUT

IN SAT A OUT
SAT B

IN SAT B  OUT
SAT B

dB >28 1

Perdas de
Retorno

dB >10 >10

Corrente máx
entradas

V/A - 50/0.5

Número de saídas 2
Plantas A Plantas 2 y 3

Marxe de Frecuencia MHz 47...862 950...2150
Perdas Paso dB 1,2 2

Perdas Derivación dB 16 16
Rechazo entre

derivación
dB >30 >30
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Número Saidas 2
Plantas TA –Planta 1

Marxe de Frecuencia MHz 47...862 950...2150
Perdas de Paso dB 2,2 2,6

Perdas Derivación dB 13 13
Rechazo entre

derivación
dB >30 >30

Número Saidas 4
Marxe de Frecuencia MHz 5...862 950...2400

Perdas Paso dB 7,5 10
Rechazo entre

Salidas
dB >20 >20

Tipo T4 SAT
Banda MATV SAT-FI
Perdas Derivación dB 0,6 1

Marxe Frecuencias MHz 470...890
Ancho Banda MHz CCIR 856

NTSC 648
Ganancia dB 50
Regulación Ganancia dB 30
Nivel saida dbµV 118102
Figura Ruido dB 9
Consumo Corrente mA 95
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Exercicio 1. (1,5 puntos)   
a) Calcula, dimensiona e debuxa a previsión da demanda con cable de fibra 
óptica dun edificio coas seguintes características: 
 - Vivendas: 4 plantas de 4 vivendas por planta 
 - Locais: 2 locais na planta baixa de 90m2 e 75m2. 
 -Estancias comúns: si. 
 -RITI: No soto 
 -Estancias / vivendas: 3 dormitorios, 2 baños, 1 sala de estar, 1 cociña. 
    b)Que tipo de fibra empregouse na instalación anterior? ¿Para que se 
utilizan os fíos de Kevlar que envolven a fibra óptica? 
 
Exercicio 2.  (1,5 puntos)  
Desexamos domotizar co sistema KNX o acendido de dous puntos de luz cun 
pulsador dobre e unha saída binaria de dúas canles. 
Condicións de traballo: 

 A tecla alta do pulsador esquerdo acenderá L1. 
 A tecla baixa do pulsador esquerdo apagará L1. 
 A tecla alta do pulsador dereito acenderá L2. 
 A tecla baixa do pulsador dereito apagará L2. 

LISTADO DOS MATERIAIS 
 Fonte de alimentación KNX 
 Bus KNX 
 Interface RS232/KNX 
 Pulsador dobre (Siemens ) : 

Produto : 5WG1 211-2AB11 
 Saída binaria de 2 canles (Siemens ) : 

Produto : 5WG1 562 – 1AB01 
a) Completa as direccións físicas e de grupo na táboa de funcións: 
 

Aparato 
Dirección 
física 

Elemento Obxectos 
Dirección de 
Grupo 

Parámetros 

Pulsador 
dobre 
 

 

Pulsador 
esquerdo 

Tecla superior  ACENDER (L1) 

Tecla inferior  APAGAR (L1) 
Pulsador 
dereito 

Tecla superior  ACENDER (L2) 
Tecla inferior  APAGAR (L2) 

Saída 
binaria de 
dúas 
canles 
 

 

CANLE A 
 (L1) 

  CONMUTAR: (L1)  

CANLE B  
(L2) 

  CONMUTAR: (L2) 

 
   b) Debuxa o esquema lóxico da instalación, empregando simboloxía 
normalizada. 
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                    c) Debuxa como se realizaría o conexionado da instalación no panel didáctico da imaxe. 
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Exercicio 3. .(2 puntos)  
 Quérese construír un transformador monofásico alimentado a 230V, cuxo 
primario dispón de tres tomas que nos permitirán obter 24, 20 e 16V na saída 
do seu secundario, segundo a posición do selector S1: posición 1 -> 24V, 
posición 2 -> 20V e posición 3 -> 16V 

 
O transformador construirase a partir dun núcleo de 3x4 cm, e admítese unha 
sección neta do 90%  da sección xeométrica. Si a indución máxima no núcleo é 
de 12.000 Gs. Calcular considerando o transformador ideal: 

a) Número de espiras das tres tomas do primario N11 - N12 - N13 e do 
secundario N2 

b) Potencia aparente do transformador e diámetro dos condutores do 
primario e secundario (a máis desfavorable) admitindo unha densidade 
de corrente de 3 A/mm2. 

c) Considerando o rectificador ideal, tensións de continua en baleiro e a 
mínima tensión inversa que debe soportar cada díodo. 

 
Exercicio 4.(2,5 puntos)  
Realice  en lóxica cableada unha automatización electrohidráulica coa seguinte 
secuencia: 
 A +, A -, B +, B -, funcionará segundo as seguintes condicións: 
Temos catro pulsadores (P1, P2, P3, P4) dos cales P1 move o cilindro A cara 
adiante, P2 move o cilindro A cara atrás, P3 move o cilindro B cara adiante e 
P4 move o cilindro B cara atrás, tendo en conta que, se deixamos de pulsar 
calquera deles, o cilindro correspondente deterase e non se poderá mover. 
Só en caso de fallo de enerxía podemos usar un botón "RE" para recuperar o 
estado inicial dos cilindros. 
O grupo de presión é de 100Kp/cm2. A presión que precisamos para 
automatización é de 70 Kp/cm2. En ausencia de carga, funcionará en baleiro. 
Seguridade: os cilindros deben ter elementos que non lles permitan moverse en 
caso de rotura da mangueira a presión. 
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Exercicio 5. .(2,5 puntos)  
 Quérese realizar a instalación eléctrica dunha nave industrial coas seguintes 
liñas e receptores: 
 

Denominación 

da liña 

Lonxitude  

(m) 

Potencia 

(W) 

Tensión 

(V) 
cos  

Alumeado L1 Taller (Vapor de sodio) 45 475 230 1 

Alumeado L2 Taller (Vapor de sodio) 48 400 230 1 

Alumeado L3 Taller (Vapor de sodio) 45 400 230 1 

Alumeado oficinas, aseo e almacén 

(Fluorescentes) 
25 486 230 1 

Liña de tomas monofásicas aseo, 

oficina e almacén 
20 2500 230 1 

CS1 (Cadro secundario 1) 32 11810 400 0,87 

CS2 (Cadro secundario 2) 42 12426 400 0,85 

CS3 (Cadro secundario 3) 54    

 

C  CS3 (Cadro Secundario 3)  

Potencia  

(W) 

Tensión 

(V) 
Cos  

Lonxitude  

(m) 

Esmeriladora1 

1250 W 
400 0,85 8 

Esmeriladora2 

1250 W 
400 0,85 8 

Trade de columna 

1500W 
400 0,87 10 

Toma industrial trifásica 

3275 W 
400 1 

Sita 

no CS3 

 

Aplicarase un factor de simultaneidade (Fs) de 0,8 á instalación, xa que non 
é probable que todas as cargas funcionen ao mesmo tempo. 
Utilizaranse condutores unipolares de cobre H07V-K baixo tubo en montaxe 
superficial. 
A maior potencia soportada polos cadros secundarios CS1 e CS2 son dous 
motores trifásicos de 5060 W e 6600 W respectivamente, e están alonxadas 
6 m de CS1 e CS2. 
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As liñas que alimentan os cadros secundarios 2 e 3 comparten a mesma 
canalización para unha lonxitude de 40 m. A partir de aí as liñas sepáranse, 
cada unha na súa propia canle. 
As tres liñas de alumeado, L1, L2 e L3, tamén compartirán a mesma canle 
nunha parte da instalación. 
 
Pídese: 
 

a) Realizar o esquema unifilar do CXMP, dimensionando todas as 
proteccións e indicando as seccións dos condutores de todas as liñas. 

b) Realizar o esquema unifilar do CS3. 
c) Calcular o IXA do CXMP, realizalo só por Imax. 
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ANEXOS  

 
MATERIAL 

       Conductividad del conductor (K) 

20 ºC TERMOPLÁSTICOS  
 70 ºC 

TERMOESTABLES 90  
 90ºC 

Cobre 58 48,5 45,5 
Aluminio 35,7 29,7 27,8 
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