
 
 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

Opción A 

 

1. Os sistemas de control realizan o seu labor recibindo sinais proporcionados polos captadores e 

acondicionada para control polos transdutores. 

Os captadores oriéntanse ao tipo de sinal xerado polo equipo controlado e os transdutores oriéntanse 

ao equipo controlador/regulador. 

O captador e o transdutor poden estar unidos: o transdutor toma o sinal do sensor (captador) e 

convértea en sinal útil do regulador. 

Valórase a referencia ao sistema de control de lazo pechado e a posición neles de captadores e/ou 

transdutores. 

Tamén se valora un exemplo concreto: regulación de temperatura, apertura de portas, iluminación 

actuada por movemento, etc. 

(As respostas que resaltan o manexo de sinais -información- para o control son consideradas 

suficientes, pero a nota máxima require máis implicacións.) 

 

2. A resposta debe incorporar a expresión que relaciona presión, forza e superficie, razoando que se 

deriva do feito de que a presión é a mesma en todo o fluído. Explicar como se obteñen forzas 

maiores a partir doutras menores cun dispositivo xeometricamente axeitado: por exemplo dous 

cilindros con superficies móbiles de diferente sección. 

Valórase a inclusión dun esquema gráfico e tamén a aplicación a un gato hidráulico, a unha prensa 

ou a un actuador pneumático e como facilita a súa operación este principio ou teorema de Pascal.  

 

3. a) A isóbara indica presión constante. Aínda que baros en grego indica peso, gravidade, carga... (p. 

ex. baricentro) adoita ampliarse para indicar presión (p. ex. barómetro). 

b) Un transdutor manexa e converte sinais dun determinado tipo (velocidade, temperatura, luz) e a 

bomba, aínda que hai que actuala cun sinal, move fluídos. 

 

4. A dureza Vickers obtense a partir a medida da pegada que deixa no material un indentador de 

pirámide de diamante transmitindo unha forza á superficie do material. 

Hai que poñer a expresión en función da forza e a superficie da pegada (caras dunha pirámide cuxa 

diagonal da base se proporciona como dato). 

HV =1,854
30kgf

(0,42)
2
=315 HV

 

As unidades manexadas son kgf/mm
2
 pero a expresión correcta é 315 HV30. 

Valórase a inclusión de esbozos explicativos que se refiran ao procedemento e á pegada da dureza. 

Por exemplo indicando as relacións xeométricas que proporcionan a superficie da pegada.  

 

Opción B 

 



 
 

 

1. As operacións básicas da álxebra de Boole son a suma lóxica (OR) e a multiplicación lóxica (AND). 

Pódese engadir a negación (NOT) para completar ben. 

Débense definir coas súas correspondentes táboas de verdade: con 0 e 1, ou con verdadeiro e falso 

para as variables de entrada e os resultados da operación. 

Valórase se se inclúen os circuítos equivalentes das operacións manifestando a comprensión dos 

conceptos e a súa utilidade práctica. 

 

2. As partes son: compresor, condensador, válvula de expansión e evaporador. Ademais de enuncialas 

convén incluír a función de cada parte. 

O funcionamento débese explicar coa axuda dun esquema gráfico. Así, coas funcións de cada parte, 

débese entender como se consegue quentar un espazo interior arrefriando o exterior. 

O ciclo termodinámico de Carnot débese debuxar en eixes de presión-volume. Débese indicar a 

correspondencia da función de cada parte da bomba coas compresións e expansións do ciclo. 

 

3. a) O termopar é un par de metais ou aliaxes diferentes, que polo efecto termoeléctrico Seebeck xeran 

unha diferenza de tensión da orde de microvoltios. 

 

b) A cementación é un tratamento termoquímico que introduce átomos de carbono na superficie dun 

aceiro. 

 

4. A potencia dunha bomba é a presión polo caudal que proporciona. O rendemento indica que a 

potencial útil é a nominal por 80 e dividido por 100. 

Así a presión resulta:  

presión=
200×80 /100

4×10
−5

=4MPa

 

Valóranse as expresións que permitan deducir unha comprensión dos conceptos (potencia, rendemento, 

caudal, presión). 

Para iso terase en conta a capacidade gráfica de expresar conceptos prácticos. 

É importante tamén o bo uso das unidades e a boa operación aritmética.  

 

 


