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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.  Enunciar a lei ou teorema de Bernouilli. Indicar a súa xustificación e as súas aplicacións. 

  
2.  Responder brevemente os seguintes apartados: 

a. Debuxa un diagrama de fases. 
b. Indica que significan as liñas e os campos presentes. 
c. Explica como se utiliza. 

 
Cuestións (xustifica a resposta nun máximo de dúas liñas) 

3.1: O denominador da función de transferencia denomínase: 
a) Ecuación de Laplace,  b) Polinomio, c) Ecuación característica, d) Ecuación diferencial 
 

3.2: O número decimal 23,75 corresponde ó binario: 
a) 10110,111  b) 10111,110  c) 11101,110  d) 11111,001 

 
4. Un motor térmico que funciona co ciclo de Carnot ten unha temperatura de 70ºC no foco frío e de 
250ºC no foco quente. Se a calor absorbida no foco quente é de 1300 J,  determinar: a) o rendemento da 
máquina, b) o traballo realizado, c) a calor achegada ao foco frío. 

 
 

OPCIÓN B 
 
1.  Compara o sistema de control de lazo pechado cun de control de lazo aberto.   

Aplicacións e vantaxes dun e doutro. 
   
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 as respostas nun máximo de dúas liñas) 
3. 1: Indica cáles son tratamentos superficiais: 

a) tempero, b) galvanizado, c) cementación, d) traballo en frío. 

 
3.2: Unha transformación termodinámica é adiabática cando: 

a) a temperatura permanece constante, b) as revolucións son baixas, c) o intercambio de calor 
co exterior é nulo, d) o cilindro está illado termicamente. 

 

4. Debuxar os elementos dun sistema pneumático para unha máquina de corte de chapa. Fáganse 

hipóteses para os datos que se requiran: velocidade, espesor da chapa, superficie de corte, seguridade, 
etc. Razoar en qué casos sería mellor un sistema hidráulico. 
 
 


