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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 

 

Cualificación: Preguntas 1 e 2 ata 2,5 puntos. Pregunta 3 ata 2 puntos. Pregunta 4 ata 3 puntos 
 

OPCIÓN A 
 

1. Transdutores ópticos. Tipos, usos e funcións. 
 
2.   Responder brevemente os seguintes apartados: 

 a) Sistema de numeración binario. 
 b) Relación entre o sistema binario e o sistema decimal. 

  c) Relación entre o sistema binario e o sistema hexadecimal. 
 

Cuestións (xustifica a resposta nun máximo de dúas liñas) 

3.1   Nunha máquina eléctrica de corrente continua a parte encargada de crear o campo magnético 
denomínase: 

 a) Inducido; b) Indutor; c) Colector de delgas; d) Rotor. 
 

3.2  O seguinte accionamento dunha válvula distribuidora corresponde a: 

 a) Un mando mecánico por rodete; b) Un mando manual por pedal; 
 c) Un mando mecánico por palpador; d) Un mando manual por panca. 

 
 
4.   Unha peza de aceiro sometida a unha forza de 35 kN experimenta un incremento de lonxitude de 

6,5 mm. Sabendo que a lonxitude inicial da peza é de 50 mm e que o seu diámetro mide 10 mm:   
  a) Determinar graficamente se a deformación é elástica.  
  b) Determinar a deformación unitaria. 

  c) Calcular a tensión na peza. 
   
 

OPCIÓN B 
 
1.  ¿En que consiste o ensaio de tracción? Magnitudes que se determinan e unidades delas. 
 
2.  Responder brevemente os seguintes apartados: 

 a) Funcionamento dunha válvula selectora e dunha válvula de simultaneidade. 
 b) Principal aplicación da válvula selectora e da válvula de simultaneidade. 

 c) Símbolos de ambas as válvulas. 
 
Cuestións (xustifica a resposta nun máximo de dúas liñas) 

3.1  Nun sistema de control, o sinal que se calibra en función do sinal de entrada é: 

 a) O sinal activo; b) O sinal controlado; c) O sinal de referencia; d) O sinal realimentado 
 

3.2  Os dispositivos electrónicos que son capaces de almacenar un bit son: 

 a) As portas lóxicas; b) Os biestables; c) Os codificadores; d) Os multiplexores. 

 

4. Unha vivenda precisa 4.10
5 

kJ por día para manter a temperatura de 20 ºC, cando a exterior 
ambiental é de 10 ºC. Calcular o traballo mínimo teórico por día que é necesario realizar, se para 
subministrar esa enerxía se emprega unha bomba de calor. Incluír esquema e ciclo térmico. 

 
 

 


