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Tecnologia Industrial II 
Model 2 

 
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 que té com a entrada dos nombres binaris de dos 
bits (A0-A1) i (B0-B1) tal que la sortida sigui 1 quan el valor absolut de la diferència 
entre ells sigui igual o superior a 2.   
 
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) Tenim una peça de 0.6 m de llargària i de secció quadrada que està sotmesa 
a una càrrega màxima de tracció de 20000 N.  
a) Si la peça és d’un material amb mòdul d’elasticitat de 2·104 kp/mm2, tensió del límit 
elàstic 18 kp/mm2 i densitat 7870 kg/m3, quines haurien de ser les dimensions de la peça 
sense sortir del límit elàstic? Què val la massa de la peça? (1 punt) 
b) Si ara volem treballar amb un coeficient de seguretat de n = 4, quina ha de ser la 
secció de la peça? Quina seria la seva massa si segueix sent de 0.6 m de llargària? (1 
punt) 
c) Si ara consideram una peça de 50 cm de llargària i secció quadrada de 25 mm de 
costat, amb les condicions de n = 4, calcula la Fmax aplicable en Newtons. Si aplicam 
una força de 15000 N, quant s’allargarà la peça? (1 punt) 
 
Qüestions 
 
1. Per una canonada de diàmetre 25 mm hi circula un cabal de 35 l/min. Determina la 
velocitat del fluid. Si ara el diàmetre augmenta a 40 mm, quina serà la velocitat del 
fluid?  
 
2. Donat el diagrama de 
blocs de la figura, 
determina la sortida Xout 
en funció de l’entrada Xin.  
 

 
 



 

 
 

 
OPCIÓ B 
 
Problemes 
 
 
 
 
 
1. (4 punts) Donada la següent taula de veritat,  
 
a) Escriu la funció lògica no simplificada. (1 punt) 
b) Representa el mapa de Karnaugh i escriu la funció 
lògica simplificada. (2 punts) 
c) Implementa el circuit amb portes AND, OR i NOT. 
(1 punt) 
 
 

 
a b c d f 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 1 1 
0 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 
1 0 1 0 0 
1 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 
1 1 0 1 1 
1 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 

 

 
 
2. (3 punts) Un motor de dos temps produeix 30 J nets per cada cicle de treball i gira a 
3500 rpm,  
 
a) quina serà la seva potència? (1 punt) 
b) quin consum de benzina en litres per hora té si presenta un rendiment del 40%?  
(1 punt) 
c) quin serà el parell motor desenvolupat? (1 punt) 
 
Dades: Poder calorífic de la benzina: 45000 kJ/kg i densitat de la benzina de 700 kg/m3 
 
 
Qüestions  
 
1. En un assaig de Brinell d’un cert material que té HB = 400, s’ha emprat com a 
penetrador una bolla de diàmetre 12 mm. S’ha obtingut una profunditat d’empremta de 
55 µm. Determina el diàmetre de l’empremta i la càrrega aplicada.  
 
2. Donat el diagrama de blocs de 
la figura, calcula la funció de 
transferència H que relaciona la 
sortida Xout amb l’entrada Xin. 
Expressa el resultat en forma de 
quocient de polinomis de s.   

 

 
 
 


