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OPCIÓ B 
 
Problemes 
 
1. (4 punts) Es vol dissenyar un circuit que tingui com a entrada un nombre (de 0 a 15) 
codificat amb 4 bits (ABCD) (A és el bit més significatiu) i que proporcioni a la sortida un 1 
si el nombre és primer i major que 4, i un 0 en cas contrari. 
 
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) Un motor subministra una potència de 130CV a 5000rpm. El vehicle puja un 
pendent que fa que hagi de desenvolupar una força de 1800N en la direcció del moviment. 
La transmissió del motor cap a les rodes presenta un rendiment del 70%. Les rodes tenen 
un radi de 28cm. Determina:  
a) La velocitat màxima de pujada. (0.5 punts) 
b) El parell motor en cada una de les rodes amb tracció (el vehicle té tracció en dues 
rodes). (1 punt) 
c) La velocitat angular a les rodes i la relació de transmissió. (0.5 punts) 
d) Si el motor presenta un rendiment tèrmic del 25%, i el combustible un poder calorífic de 
10000kcal/kg i una densitat de 0.8kg/dm3, determina el consum de combustible per hora 
en les condicions del problema. (1 punt) 
 
 
Qüestions  
 
1. Donat el diagrama de blocs de la 
figura, determina la funció de 
transferència H que relaciona la 
sortida Xout amb l’entrada Xin.  

 
 
 

2. El cilindre hidràulic de la figura és alimentat per 
una bomba que és capaç de subministrar un cabal q1 
a l’entrada 1 i un cabal q2 a l’entrada 2. Considera 
diàmetrepistó = 30 mm i diàmetretija = 10 mm.  
 
Si en la posició d’avanç (entrada a 1), el cabal 
q1=0.25 litres/min, determina la velocitat d’avanç. 
Si volem que en el retrocés (entrada a 2) la velocitat 
sigui el doble, què ha de valer el cabal q2? 

 

 

 


