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SXQWV

Determineu les coordenades (x, y) del centre de gravetat de la figura plana i de
massa homogènia de la figura
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SXQWV

La biga de la figura suporta una massa P amb un cable de secció S=2cm2 i
està sotmesa a les càrregues indicades.
a) Indiqueu el tipus d’esforç al que està sotmesa la biga i el cable SXQWV
Determineu:
b) El valor de les reaccions als suports A i B. SXQWV
c) La tensió σ que suporta el cable SXQWV
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SXQW

Una màquina de rendiment η=80% realitza una força F=100N per arrossegar
una càrrega a una distància d=5m. Determineu:
a) El treball útil realitzat per la màquina SXQWV
b) L’energia consumida per la màquina SXQWV
([HUFLFL

SXQWV

Un sistema de transformació de moviment pinyó-cremallera està format per un
pinyó amb un nombre de dents z=12 i pas p=40mm que gira a una velocitat
n=30rpm.
a) Indiqueu quin tipus de transformació de moviment es realitza amb aquest
mecanisme SXQWV
Determineu:
b) El desplaçament de la cremallera a cada volta del pinyó SXQWV
c) La velocitat Y de desplaçament de la cremallera SXQW
([HUFLFL

SXQWV

La piscina de la figura rep un cabal d’aigua constant Q=6m3/h. Determineu:
a) El temps que tardarà en omplir-se SXQW
b) La pressió relativa en el fons del dipòsit quan estigui plena SXQW
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