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Tria una de les dues opcions i contesta només les qüestions i el problema corresponents a l’opció 
seleccionada. Cada qüestió val 1.5 punts, i els dos problemes, un total de 7 punts. Els errors de 
concepte invalidaran la resposta, i ja no es puntuarà, encara que hi hagi encerts parcials.  
 
OPCIÓ A 
 
 
Problemes  
 
1. (4 punts) Es vol implementar un circuit lògic tal que detecti si els dos primers bits 
d’un nombre binari de 4 bits són un nombre binari (de 2 bits) menor que els dos darrers 
bits, i en tal cas donar un “1” a la sortida. 
 
a) Escriu la taula de veritat. (1 punt) 
b) Escriu la funció lògica no simplificada. (1 punt) 
c) Representa el mapa de Karnaugh i escriu la funció lògica simplificada. (1 punt) 
d) Implementa la funció amb portes AND, OR i NOT. (1 punt) 
 
2. (3 punts) Tenim 7 mols d’un gas ideal que es comprimeix de manera adiabàtica (γ = 
1.5) des de 5 bar a 20 ºC fins a 10 bar. 
 
a) Calcula l’energia que intervé en el procés i la temperatura final. (1 punt) 
b) Calcula l’energia que intervindria en el procés si en lloc d’un procés adiabàtic 
s’hagués considerat un procés isotèrmic. (1 punt) 
c) Representa en un diagrama PV els dos processos. (1 punt) 
 
[Nota: R = 0.082 (atm·L/(K·mol)] 
 
Qüestions 
 
1. Explica per què varia la velocitat d’un fluid circulant a cabal constant per una 
canonada de secció variable. 
 
2. Donat el diagrama de blocs 
de la figura, determina la 
funció de transferència H que 
relaciona la sortida Xout amb 
l’entrada Xin.  

 
 

 



 

 
 

OPCIÓ B 
 
 
Problemes 
 
1. (3 punts) Per dur a terme un assaig de Vickers s’empra una càrrega de 50 kg. 
L’empremta que s’obté és un quadrat de 0.6 mm de costat. Què val la duresa en graus 
Vickers? Què val la diagonal de l’empremta? 
 
 
2. (4 punts) Es disposa d’un motor 
de 4 temps que desenvolupa el cicle 
que apareix a la figura.  
 
a) Determina el treball desenvolupat 
a cada cicle. (2,5 punts) 
b) Quina seria la potència del motor 
si giràs a 4000 rpm? (1,5 punts) 

 
 
Qüestions  
 
1. D’una presa situada a una alçada de 100 m sobre la zona de turbines baixa una 
canonada de diàmetre 25 cm. Si no hi ha pèrdues i es vol que se subministri una 
potència de 1000 kW, quin ha de ser el cabal d’aigua? A quina velocitat ha de baixar 
l’aigua? 
 
2. Escriu la taula de veritat de la funció XOR (OR-Exclusive) i implementa un circuit 
amb portes AND-OR-NOT que faci la funció XOR. 
 
 


