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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. (3 punts) Un motor de benzina consumeix 10 l/h. El poder calorífic del combustible 
és de 10000 kcal/kg, i la seva densitat, de 0.68 g/cm3. Si el rendiment global del motor 
és del 30%, calcula: 
 
a) L’energia extreta del combustible per unitat de temps. (1 punt) 
b) La potència del motor en watts. (1 punt) 
c) El parell motor quan gira a 3000 rpm. (1 punt) 
 
2. (4 punts) Per la canonada de la figura circula un oli d’ús industrial de densitat 800 
kg/m3. Les seccions 1 i 2 es troben al mateix nivell, mentre que les seccions 3 i 4 es 
troben a 3 i 4 metres respectivament per damunt de l’horitzontal. Suposant que l’oli es 
comporta com un fluid ideal en règim estacionari (l’equació de Bernouilli és aplicable), 
calculau: 

a) Les velocitats a les seccions 1 i 4. (1.5 punts) 
b) La pressió a la secció 3. (1 punt) 
c) La velocitat i la pressió a la secció 2. (1.5 punts) 

 

 

Dades 
Seccions: A1 = 0.025m2, A2 = 0.008m2 i 
A3 = 0.005m2 
Cabals: Q1 = 150 l/s, Q4 = 80 l/s 
Velocitats: v3 = 3m/s 
Pressions: P1 = 50 kPa, P4 = 6 kPa 

 

Qüestions 
 
1. Per al circuit de la figura, determina la 
taula de veritat, el diagrama de Karnaugh i 
la funció simplificada. 
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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 dissenyar un circuit per comparar dos nombres de dos bits, (A0-A1) 
i (B0-B1), de manera que doni un 1 a la sortida quan el primer nombre (A) sigui menor 
que el segon (B).  
 
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) 
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2. (3 punts) Un motor de benzina consumeix 12 litres de combustible per cada 100 km 
recorreguts pujant un pendent del 10% a 70 km/h. Si la capacitat calorífica del 
combustible és de 12000 kcal/l, la massa del cotxe, de 1400 kg, i el diàmetre de les 
rodes, de 70 cm, calcula: 

a) El parell de gir de cada roda (suposant tracció a dues rodes). (0.5 punts) 
b) La velocitat de gir de les rodes i potència útil desenvolupada. (1 punt) 
c) El rendiment. (0.5 punt) 
d) Quin seria el consum del vehicle si estigués pujant un pendent del 4% a la 
mateixa velocitat? (1 punt) 

 
 
Qüestions  
 
1. Calcula la duresa Brinell en kp/mm2 d’un material si una bolla d’acer de diàmetre 2 
cm sotmesa a una força de 800 N hi deixa una empremta de profunditat 2.1 mm. 
 
2. Representa el símbol d’una vàlvula distribuïdora 2/2, i explica el seu funcionament. 


