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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 de temperatura. 

 
2. Responder brevemente os seguintes apartados: 

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

 
Cuestións (xustifica a resposta nun máximo de dúas liñas) 

3.1 Unha carga eléctrica que se move nun campo magnético experimenta unha forza: 

a) Da mesma dirección e sentido có movemento da carga; b) Perpendicular ao movemento da 

carga; c) Non hai ningunha forza; d) Da mesma dirección e sentido contrario da carga. 
 

3.2 As válvulas reguladoras empréganse para: 

a) Cambiar o sentido de circulación do aceite; b) Permitir o paso do réxime laminar ó turbulento;  
c) Permitir variar o caudal ou a presión do aceite; d) Abrir o paso do aceite. 

 
4. Unha peza de aceiro sometida a unha forza de 8500 N experimenta un incremento elástico de 

lonxitude de 0’1mm. Sabendo que a lonxitude da peza é de 500 mm e que o seu diámetro mide 16 
mm, calcula: 

a. Deformación unitaria. 
b. Tensión aplicada.  
c. Módulo de Young. 

 
 

OPCIÓN B 
 
1. ¿En que consiste o ensaio de dureza Rockwell? Forma de cuantificalo e notación. 

  
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 O dispositivo que adapta o sinal de erro para que poida actuar sobre o proceso ou planta 
denomínase: 

a) Realimentador. b) Comparador. c) Selector. d) Unidade de control. 

 
3.2 A porta lóxica que se mostra na figura corresponde á función: 

 

a) F = a·b.  b) F = a+b. c) F = a.b. d)  F = a+b 

  

4. Unha vivenda precisa 4.10
5
kJ por día para manter a temperatura de 20ºC, cando a exterior 

ambiental é de 10ºC. Calcular o traballo mínimo teórico por día que é necesario realizar, se para 
subministrar esa enerxía se emprega unha bomba de calor. 

a 

b 
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