
Fisica-zero-Tema2 

1) Calcular per a la força de la figura: 

 
a) Trobar gràficament les components horitzontal i vertical. 
b) Verificar analíticament . 

Resposta: a) 25,7 N y 30,6 N 

 

2) Un bloc s'arrossega cap amunt per un plànol inclinat 20° sobre l'horitzontal amb una força F 
que forma un angle de 30° amb el plànol. Determinar: 
a) El valor de F perquè el seu component Fx paral·lela al plànol sigui de 16 N. 
b) El valor de la component Fy perpendicular al plànol. 

Resposta: a) 18,5 N b) 9,2 N 

 

3) Utilitzant el mètode de descomposició, trobar la resultant i l'angle que forma amb l'adreça 
positiva de l'eix x, de les següents forces: 
- 200 N en l'eix x dirigida cap a la dreta 
- 300 N, 60° per sobre de l'eix x, cap a la dreta 
- 100 N, 45° sobre l'eix x, cap a la dreta 
- 200 N en l'adreça negativa de l'eix y 

Resposta: 440,5 N i 17° 

 

4) Dos forces F1 i F2 actuen sobre un punt, F1és de 8 N i la seva adreça forma un angle de 60° 
per sobre de l'eix x en el primer quadrant, F2 és de 5 N i la seva adreça forma un angle de 53° 
per sota de l'eix x en el quart quadrant, determinar: 
a) Les components de la resultant. 
b) La magnitud de la resultant. 
c) La magnitud de la diferencia F1 - F2. 

Resposta: a) 7,01 N i 2,93 Nb) 7,6 N c) 11 N 

 

5) Dos pesos de 10 N estan suspesos en els extrems d'una corda que passa per una corriola 
lleugera sense fregament. La corriola està subjecta a una cadena que penja del sostre. 
Determinar: 
a) La tensió de la corda. 
b) La tensió de la cadena. 

 

Resposta: a) 10 N b) 20 N 

 

6) El bloc de pes 80 N està en equilibri, trobar la tensió de la corda (1). 

 Resposta: 40N 


