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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 

UNIVERSITAT D’ALACANT 
 

FONAMENTS FÍSICS DE L’ARQUITECTURA TÈCNICA 
 

Exercicis d’exàmens per a preparar les classes de resolució de problemes 
 
 
COGNOMS:      NOM:     I. Vectors lliscants 
 
 
(Temps per exercici: menys de 30 minuts és l’objectiu, 45 minuts és raonable i 60 minuts és 
massa encara que probable per als primers intents) 
 
 
TEORIA. –  
1. Tenim un sistema de forces aplicades a un sòlid rígid. El torçor en un punt de l’eix 

central es no nul. Raona si és possible anul·lar el sistema amb una única força. 
2. Un sistema de forces concurrents en el punt P(0,2,-1), té com a resultant 

)1,2,1(=R
r

. Raoneu si el punt Q(1,0,3) pertany a l’eix central. 
3. Indiqueu les possibilitats de reduir a un únic vector un sistema de vectors lliscants. 
 
 
PROBLEMES. –  
 

1. Es dóna el sistema de vectors lliscants següent: v1 = (1, 1, 1) i un punt de la 
seua línia d’acció P1(1, 1, 2); v2 = (0, 1, 1) i un punt de la seua línia d’acció 
P2(1, 0, 1); v3 = (2, 2, 2) i un punt de la seua línia d’acció P3(0, 0, 0). Calculeu 
un vector v4 que s’ha d’afegir al sistema perquè aquest es puga reduir a una 
sola força. Determineu el valor d’aquesta força. NOTA: el vector v4 es paral·lel 
a l’eix Y, i la seua línia d’acció passa pel punt P4(1,1,1). 

 
2. Sobre la placa quadrada, 

amb un costat que val 2 m, 
s’aplica el sistema de forces 
que apareix en la figura. Es 
pot substituir aquest sistema 
per una única força? En cas 
que siga així, calculeu 
aquesta força i determineu-
ne un punt d’aplicació. 
Justifiqueu adequadament 
les respostes a les preguntes 
anteriors. 
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3. S’apliquen quatre forces a un disc com s’indica en la figura. Obteniu el torçor 
del sistema respecte al centre del disc. Raoneu si es pot substituir aquest 
sistema per una única força i, en cas que siga així, indiqueu un punt d’aplicació 
de la mateixa. 

 
4. La placa horitzontal de fonamentació de la figura està subjecta a les quatre 

càrregues verticals que es presenten. 
 a) Justifica si és possible substituir les quatre forces per una força resultant 
equivalent. Si així fóra, especifica la força i la ubicació que té en la placa. 
 b) Redueix el sistema de càrregues en el centre geomètric de la placa. 
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5. Donat el sistema format per tres 

vectors lliscants, que formen un 
triangle equilàter ABC, en el pla OXY, 
sent un d'ells )0,0,3(=ar  aplicat en el 
punt )0,1,0(A  tal com es mostra en la 
figura adjunta. Es demana: 

 
 a) El torçor en l’origen. 
 b) ¿Es pot substituir el sistema per 
una única força? En cas afirmatiu 
obtinga's aquesta força i un punt 
d'aplicació de la mateixa. 
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6. Es dóna el sistema de vectors lliscants següent: 
 
1r) Un vector de mòdul 6 , sent totes les seues components positives, la 
component X és igual al doble de les components Z i Y, i la seua línia d’acció passa 
pel P1(1,0,-1). 
2n) Un vector de mòdul 5 , contingut en el pla OYZ, la component Y és positiva i 
igual al doble de la component Z, i la seua línia d’acció passa pel punt P2(1,3,1). 

3r) Un vector de mòdul 22 , paral·lel a la recta d’equació 
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=−

723
132

zy
yx

, i la seua 

línia d’acció passa per l’origen. 
4t) Un vector de mòdul 14 , sent totes les seues components positives, la 
component X és igual al triple de la component Z, la component Y és igual al doble 
de la component Z, i la seua línia d’acció passa pel punt P4(0,3,1). 
Calculeu: 
 
 a) Elements de reducció a l’origen. 
 b) El vector moment mínim. 
 c) Equació de l’eix central. 
 
7. L’antena de la figura està subjecta per 

tres cables. Si les tensions en els tres 
cables són iguals, P = 5 kN, es demana: 

 
a) Determineu els elements de reducció en 
l’origen. 
b) El moment mínim del sistema. 
c) El punt en què l’eix central del sistema 
talla al pla OXZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Siga una xapa plana, foradada, de pes negligible en què s’apliquen el sistema 

de forces següent: ( )r r r r
F i j k1 2= − + +  kp aplicada en el punt ( )A1 2 2 3, ,−  m; 

( )r r r r
F i j k2 3 2= − +  kp aplicada en el punt ( )A2 0,3 0,  m y ( )r r r r

F i j k3 2 5 3= − +  kp. 

aplicada en el punt ( )A3 1 1 1, ,  m. ¿En quin punt dels indicats a continuació ha 
d’introduir-se un eix fix perpendicular al pla, perquè la xapa quede en equilibri? 

( )P1 0,0,3 ; ( )P2 1 2 3, ,− ; ( )P3 0,4 1,− ; ( )3,0,6P4 ; y ( )P5 2 1 0, , . 
 



 

 
Exercicis d’exàmens de FFAT - 4 - Bloc I: vectors lliscants 
 

9. Tres forces actuen sobre la biga de la figura 
9. Obteniu un sistema equivalent en el punt 
O, i raoneu la resposta. Raoneu si el 
sistema original es pot reduir a una única 
força i, en aquest cas, indiqueu el punt de 
l’eix x que talla la seua recta suport. 

 
10. D’un sistema de vectors lliscants {Fi} es 

coneixen els moments resultants en els 
punts A(0, 0, 0), B(1, 1 ,0) i C(1, 1, 1) que 
són (2, 1, -3), (0, 3, -1) y (-1, 2, -1), 
respectivament. Determineu: 

a) La resultant del sistema. 
b) Si es pot substituir el sistema per una única força. 
c) L’equació de l’eix central. 
 
11. Donat el següent sistema de vectors lliscants: v1=(0,3,0) aplicat en el punt 

P1(2,0,0), v2=(1,1,0) aplicat en el punt P2(3,3,0), v3=(0,-3,0), aplicat en el 
punt P3(-2,0,0). Es pot substituir el sistema per una única força? En cas que 
siga així, obteniu aquesta força i determineu-ne un punt d’aplicació. 

 
12. Donat el següent sistema de vectors lliscants: 
v1=(0,3,0) aplicat en el punt P1(2,0,0), v2=(1,1,0) 
aplicat en el punt P2(3,3,0), v3=(0,-3,0), aplicat en el 
punt P3(-2,0,0). Es pot substituir el sistema per una 
única força? En cas que siga així, obteniu aquesta 
força i determineu-ne un punt d’aplicació. 

 
13. El pilar en L o mènsula curta de la figura suporta un 

tramvia elevat, la càrrega del qual actua en el centre 
de la cara superior. Quines són les reaccions en el 
centre de la base del pilar? DADA: el pes específic del 
formigó és 23,6 kN/m3. 

 
14. Donada la biga de la figura, la 

força de 50 N està aplicada en el 
punt mitjà de la biga, es 
demana: a) Un sistema 
equivalent en el punt O i raoneu 
la resposta; b) Indiqueu si es 
pot substituir el sistema per una 
única força, justifiqueu la 
resposta; c) Determineu una 
força, F, i un punt d’aplicació 
d’aquesta, perquè el sistema 
siga nul en el punt O. 
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15. La biga de la figura té aquestes sol·licitacions: una força puntual, una càrrega 
repartida triangular i un moment puntual. a) Obteniu un sistema equivalent en 
el punt O i justifiqueu la resposta; b) Indiqueu si es pot substituir el sistema per 
una única força, i raoneu-ho; c) Calculeu l’eix central del sistema; d) És 
possible obtenir un sistema nul si s’afegeix una única força al sistema inicial? 

 
16.  Sobre la barra colzada de la figura 

actuen les tres forces que s'indiquen. a) 
Determineu el torsor en el punt B. b) 
Equació de l'eix central del sistema. c) 
És possible anul·lar el sistema proposat 
amb una única força? Justifique-ho. d) 
Determineu el moment axial del sistema 
respecte de la línia que, passant per A, 
forma angles iguals respecte dels eixos 
coordenats. 

 
 
 
 
 

17.  La figura mostra una secció d'una 
biga sobre la qual actua un sistema 
de forces. Redueix el sistema a 
l'origen de coordenades. Raoneu si 
és possible substituir el sistema de 
forces inicial per un parell només. 
Indique en quin punt de l'eix OX es 
pot substituir el sistema original por 
una única força. 
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