
 

PAU 

XUÑO 2012 

Código:   28 

 

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. Representar cun diagrama de bloques un sistema de control de lazo pechado. 
 

2. Responder brevemente aos seguintes apartados: 

a. ¿Cal é a finalidade dunha máquina frigorífica? 
b. Debuxa nun diagrama P-V o ciclo de Carnot dunha máquina frigorífica, indicando as 

transformacións termodinámicas que suceden. 
c. Eficiencia dunha máquina frigorífica. 

 

Cuestións (xustifica as respostas nun máximo de dúas liñas) 

3.1 ¿Qué enlaces atómicos/moleculares están presentes nos materiais poliméricos? 
a) Pontes de hidróxeno, b) iónicos, c) covalentes, d) metálicos. 

 
3.2 Nun motor de catro tempos indica en cál dos seguintes tempos se realiza traballo: 

a) Escape, b) Expansión, c) Compresión, d) Admisión 
 

4.  Dun cilindro de doble efecto coñécense os seguintes datos: diámetro do émbolo=10cm.; diámetro do 
vástago=3 cm.; carreira=12 cm. Este cilindro conéctase a unha rede de aire comprimido a unha presión 
de 2 MPa e efectúa 15 ciclos por minuto, supoñendo que non exista rozamento, calcular: 

 a) Forza que exerce o vástago na carreira de avance. 
 b) Forza que exerce o vástago na carreira de retroceso. 
 c) Consumo de aire en condicións normais. 
. 

 
OPCIÓN B 

 
1. Función das bombas hidráulicas dentro dun circuíto hidráulico. 

 

2. Responder brevemente aos seguintes apartados: 

a. ¿Que é a corrosión? 
b. ¿Que é a protección catódica? 
c. ¿Que é a corrosión seca? 

 
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 
denomínaselle: 
a) Inducido, b) Inductor, c) Colector de delgas, d) Rotor. 
 

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 bomba contrólase dende tres interruptores A, B e C, de maneira que funciona soamente 

cando se pechan dous dos interruptores simultaneamente. Obtén: 
a. A táboa de verdade. 
b. Debuxa o circuíto empregando calquera tipo de portas lóxicas 


