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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. Sensores e transdutores de temperatura. 
 
2.    Definir e debuxar os símbolos de: 

a) Accionamento con electroimán e servopilotaxe pneumático. 
b) Unidade de mantemento. 
c) Compresor pneumático. 

 
Cuestións (xustifica a resposta nun máximo de dúas liñas) 

3. 1   Cando un gas sofre unha transformación mantendo a presión constante: 
a) Realizou unha transformación isobárica; b) Realizou unha transformación isocórica;  
c) Realizou unha transformación isotérmica; d) Realizou unha transformación adiabática. 

 
3. 2  A táboa da verdade que se mostra na figura corresponde á función lóxica: 

a) NOR; b) AND; c) NOT; d) NAND. 

 

4.   Do ensaio de tracción dun material obtivéronse os seguintes puntos: 
 

 
 
 

a. ¿Que puntos pertencen á zona lineal? 
b. Calcular o módulo de Young do material. 
c. ¿Cal sería o límite elástico estimado?   

 

OPCIÓN B 
 
1. Funcións lóxicas. 
 
2.   Explica brevemente os seguintes conceptos e pon un exemplo: 
 Reacción eutéctica e punto eutéctico.  
 Temperatura eutéctica e composición eutéctica. 
   

Cuestións (xustifica a resposta nun máximo de dúas liñas) 
3. 1 As operacións que realiza o bloque de control poden resumirse en: 

a) Detectar o nivel do sinal de saída e amplificalo;  b) Amplificar o sinal de mando; 
c) Tratar e procesar o sinal de erro; d) Comparar os sinais de mando e realimentación. 

3. 2 O caudal de fluído que circula por unha tubaxe en réxime estacionario e laminar…: 
a) É o produto da presión relativa polo volume do fluído; b) Exprésase en m2/min;  
c) Exprésase en m3/kg; d) Mantense constante, aínda que a tubaxe se ensanche ou se 
estreite. 

 
4.   Un motor cuxo foco frío está á temperatura de 7ºC ten un rendemento termodinámico do 

40%. Calcular: 
a) Temperatura do foco quente. 
b) ¿En cantos grados debe aumentarse a temperatura deste foco para que o rendemento 
sexa do 50%? 
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