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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 dissenyar un circuit per indicar en un vehicle si el conductor i 
l’ocupant de l’altre seient davanter porten el cinturó de seguretat. Per això es disposa de 
dos sensors de pes (a i b) que indiquen mitjançant un “1” que hi ha qualcú al seient del 
conductor i de l’acompanyant respectivament, i dos sensors més (c i d) que indiquen si 
el cinturó està enganxat al passador corresponent, “1”, o no, “0”. La sortida ha d’estar a 
“1” (alarma que sona) quan algun dels dos no porta el cinturó. 
 
a) Representa la taula de veritat. (1 punt) 
b) Escriu la funció lògica no simplificada. (1 punt) 
c) Simplifica la funció lògica. (1 punt) 
d) Implementa el circuit amb portes AND, OR i NOT. (1 punt) 
 
2. (3 punts) Es vol dissenyar un cilindre de doble efecte amb un diàmetre del cilindre de 
10 cm i un recorregut del pistó de 90 cm, tal que realitzi una força d’avanç de 4000 N i 
una de retrocés de 3500 N. 
 
a) Calcula la pressió de treball i el diàmetre de la tija. (1 punt) 
b) Calcula el cabal d’aire comprimit necessari si el pistó realitza 10 cicles per minut. (1 
punt) 
c) Calcula el cabal d’aire a pressió atmosfèrica necessari (aproximació, Patm = 1 bar). (1 
punt) 
 
Qüestions 
 
1. Es disposa d’una molla d’un bolígraf que té una longitud de 3 cm. Aquesta molla 
s’estira un poc, i torna a la seva longitud inicial de 3 cm. A continuació s’estira més, i 
en amollar-la passa a mesurar 4 cm. Podries explicar què ha passat ? 
 
 
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. (4 punts) Es vol fer un circuit per a l’avaluació dels resultats d’una votació binària 
(sí/no) d’un equip directiu format per un president (a), un vicepresident (b), un secretari 
(c) i un vocal (d). El circuit ha de proporcionar a la sortida (out) el resultat de la votació, 
considerant que, en cas d’empat, el vot del president decideix.  
 
a) Escriu la taula de veritat del circuit. (1 punt) 
b) Escriu la funció lògica no simplificada. (1 punt) 
c) Representa el mapa de Karnaugh corresponent i escriu la funció lògica simplificada. 
(1 punt) 
d) Implementa la funció amb portes AND, OR i NOT. (1 punt) 
 
2. (3 punts) Es necessita una grua elèctrica en una obra per poder pujar els distints 
materials de construcció necessaris. La grua en qüestió ha de ser capaç de pujar una 
càrrega de 600 kg fins a una alçada de 70 m. La velocitat de pujada és de 0.6 m/s i 
s’obté aquesta velocitat després d’1 segon d’iniciar la pujada. El rendiment de la grua és 
del 80%. Determina: 
 
a) Treball que realitza la grua per pujar la càrrega. (1.5 punts) 
b) Potència que ha de tenir el motor. (1 punt) 
c) Consum del motor (grua) després d’una jornada de 8 h de feina, suposant que la grua 
està pujant material el 60% de la jornada. (0.5 punts) 
 
 
Qüestions  
 
1. Es disposa d’un bloc de níquel de 100 kg i d’un altre bloc de ferro també de 100 kg. 
Ambdós blocs es troben a una temperatura ambient de 25 ºC. Si els volem fondre, en 
quin dels dos necessitarem més energia? 
Dades:  
Temperatures de solidificació: Ni = 1455 ºC, Fe = 1536 ºC  
Calors latents de fusió: Ni = 72.1 kcal/kg, Fe = 65.0 kcal/kg 
Calors específiques: Ni = 105 cal/(ºC kg), Fe = 110 cal/(ºC kg)  
 
 
2. Donat el diagrama de blocs de la 
figura, determina la funció de 
transferència H que relaciona la sortida 
Xout amb l’entrada Xin.  
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