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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) En una instal·lació elèctrica es disposa de 4 línies, cada una de les quals alimenta 
un sistema elèctric. Els sistemes elèctrics consumeixen 2kW, 4kW, 6kW i 8kW respectivament. 
Cada línia disposa d’un sensor, de manera que:  
— El sensor línia 1 proporciona sortida a=1 quan el sistema elèctric està activat (2kW) 
— El sensor línia 2 proporciona sortida b=1 quan el sistema elèctric està activat (4kW) 
— El sensor línia 3 proporciona sortida c=1 quan el sistema elèctric està activat (6kW) 
— El sensor línia 4 proporciona sortida d=1 quan el sistema elèctric està activat (8kW) 
 
Es vol dissenyar un sistema digital que, quan el consum total de les quatre línies sigui igual o 
superior a 10kW, activi un senyal d’alerta (out=1). Es demana: 
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) Realitzam un assaig de Brinell a una determinada peça. La duresa Brinell de la 
peça és de 400 HB, i s’ha obtingut una empremta de superfície 2 mm2 i profunditat 55 µm. 
Determina el diàmetre de l’empremta, el diàmetre de la bolla emprada com a penetrador i la 
càrrega aplicada en l’assaig.  
 
Qüestions 
 
1. Un circuit oleohidràulic s’alimenta amb una canonada de diàmetre D=25mm que 
subministra oli a una velocitat de 3.5m/s i una pressió de 10MPa. Determina el cabal 
subministrat i la potència absorbida si el rendiment total és del 75%.  
 
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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OPCIÓ B 
 
Problemes 
 
 
1. (4 punts) Es disposa d’un motor de 4 
temps que desenvolupa el cicle que 
apareix a la figura.  
 
a) Determina el treball desenvolupat en 
cada cicle. (2.5 punts) 
b) Quina seria la potència del motor si 
giràs a 3000 rpm? (1.5 punts) 
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2. (3 punts) Disposam d’un gat hidràulic per aixecar vehicles. El diàmetre de l’èmbol petit és 
de 50 cm, la pressió a l’èmbol és de 50 kPa. Si el diàmetre de l’èmbol gros és d’1 m,  
 
a) quina força es fa a l’èmbol petit?, quina massa té el vehicle situat a l’èmbol gros? (1 punt) 
b) si l’èmbol petit fa un recorregut de 60 cm, quina alçada puja el vehicle? (1punt) 
c) si amb 30 manxades aixecam el vehicle 70 cm, quants de litres s’injecten al gat en cada 
manxada? (1 punt) 
 
Qüestions  
 
1. Disposam de tres barres de les mateixes dimensions de tres materials diferents, les 
característiques dels quals podeu veure a la taula.  

Aplicam la mateixa tensió (σ) sense sortir de la zona elàstica de funcionament a dues de les 
tres barres i obtenim que la segona barra s’allarga el doble que la primera.  
Podries dir de quin material és la primera i de quin material és la segona barra? 
A continuació agafam la tercera barra i hi aplicam una tensió que fa que surti de la seva zona 
elàstica de funcionament. Què ha de valer aquesta tensió com a mínim? Quin comportament 
observarem? 
 

Material Ferro Coure Fosa 
Mòdul d’elasticitat (E) 2 104 kp/mm2 1.3 104 kp/mm2 1 104 kp/mm2 
Tensió de límit elàstic 18 kp/mm2 5 kp/mm2 6 kp/mm2 

 
2. Comenta les diferències que hi ha entre un circuit combinacional i un circuit seqüencial. 
Posa un exemple de cada un.  


