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Tecnologia Industrial II 
Model 1 

 
 
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 una alarma que es dispari en funció de l’estat de 4 
sensors digitals. Per això es vol dissenyar un circuit lògic que realitzi aquesta tasca. 
L’alarma s’ha de disparar (1 a la sortida del circuit lògic), quan: 
1) el primer sensor (a) i el tercer sensor (c) estan activats (1) 
2) el quart sensor (d) està activat (1) i tots els altres desactivats (0) 
3) el segon sensor (b) està activat (1) i tots els altres desactivats (0) 
4) el segon (b) i el quart sensor (d) estan activats (1) i el primer (a) i el tercer (c) 
desactivats (0). 
 
a) Representa la taula de veritat. (1 punt) 
b) Escriu la funció lògica no simplificada. (1 punt) 
c) Representa el mapa de Karnaugh i simplifica la funció lògica. (1 punt) 
d) Implementa el circuit amb portes AND, OR i NOT. (1 punt) 
 
2. (3 punts) A una peça amb duresa Brinell de 400 HB s’ha aplicat una càrrega de 600 
kp. Si com a penetrador s’ha emprat una bolla de 12 mm de diàmetre, quin serà el 
diàmetre de l’empremta produïda? 
 
Qüestions 
 
1. El cilindre hidràulic de la figura és alimentat per 
una bomba que subministra un cabal q = 0.18 L/min. 
Determina la velocitat de la tija en mòdul i sentit si 
l’alimentació està connectada a l’entrada 1 o a 
l’entrada 2. 

diàmetrepistó = 25 mm, diàmetretija = 8 mm 

 

 

 
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) Un mol d’un gas ideal s’expandeix de forma adiabàtica (γ = 1.5) des d’una 
pressió P1= 1 MPa i una temperatura T1 = 5 ºC fins a una pressió P2 = 300 kPa.  
Determina: 
 
a) Els volums inicial i final. (1 punt) 
b) La temperatura final. (1 punt) 
c) El treball W realitzat pel gas durant l’expansió. (1 punt) 
 
[Nota: R= 8.314 J/(K·mol) = 0.082 atm·L/(K·mol)] 
 
2. (4 punts) Disposam d’un gat hidràulic per aixecar vehicles. El diàmetre de l’èmbol 
gran d’elevació és de 80 cm i el del petit de 40 cm. Si es vol aixecar un vehicle de 3000 
kg, 
 
a) quina força s’ha de fer a l’èmbol petit? (1.25 punts) 
b) si el volem pujar 10 cm, quin recorregut haurem de fer a l’èmbol petit? (1.25 punts) 
c) si cada manxada injecta al gat 10 litres de líquid, quantes manxades s’han de fer per 
aixecar el vehicle 0.5 metres? (1.5 punts) 
 
Qüestions  
 
1. Una barra d’alumini de 200 mm de longitud i secció quadrada de 10 mm de costat és 
sotmesa a una força de tracció de 12300 N i s’allarga 0.34 mm. Suposant que s’està a la 
zona elàstica, determina el mòdul d’elasticitat (E) de l’alumini. 
 
2. Què val la suma dels tres nombres següents expressats en codificació hexadecimal?  
N1 = A03F, N2 = CB11 i N3 = FA7C.     
(Dóna el resultat en codificació hexadecimal i també en decimal.) 


