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LES FORCES

Si un cos A n’estira un altre B, l’empeny,

La FORÇA és tota acció que exerceix un 
cos sobre un altre

Si un cos A n’estira un altre B, l’empeny,
l’atrau o el repel·leix diem que A exerceix
una força sobre B.



LES FORCES
Les forces poden ser:

• De contacte entre cossos

D’origen gravitatori:Pes de cossos, força D’origen gravitatori:

D’origen electromagnètic:

Pes de cossos, força 
amb la qual la Terra els 
atrau. • A distància

Força d’un imant 
que atrau un clau 
de ferro, ...



LES FORCES
També existeixen altres forces com:

Forces interiors: les de cohesió, que mantenen
les partícules d’un cos unides.les partícules d’un cos unides.

Forces exteriors: forces exercides sobre un cos.
(les descrites anteriorment)



LES FORCES
L’efecte d’una força sobre un cos depèn de les
característiques de la FORÇA, que són:

• El mòdul o intensitat: la quantitat de força• El mòdul o intensitat: la quantitat de força
• La direcció en la qual s’exerceix la força
• El sentit en que actua la força
• El punt d’aplicació de la força



Una FORÇA es representa mitjançant un
VECTOR, segments que tenen una fletxa al seu
extrem.

LES FORCES

r

En el S.I. La unitat de força és el newton (N)

F
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EFECTES DE LES FORCES

Si estirem la molla, li estem aplicant una força on
la molla patirà una deformació.

Si una força aplicada a unSi una força aplicada a un
cos deformable es
desplaça al llarg de la seva
línia d’acció, la deformació
que produeix canvia.



EFECTES DE LES FORCES
Però si apliquem una força a una barra de ferro,
no notem que es deformi en absolut. Aquests
cossos els anomenarem SÒLID RÍGID.



MESURA DE LES FORCES
L’ instrument amb el qual es mesuren les forces
s’anomena DINAMÒMETRE.

El dinamòmetre es basa en una molla a la qual seEl dinamòmetre es basa en una molla a la qual se
li va afegint un pes i aquesta es va deformant. La
deformació de la molla serà directament
proporcional a la força que s’hi aplica (Llei de
Hooke)

Exercici 3  pag. 32, 
Exercici 2,3, pag.  42 



COMPOSICIÓ FORCES 
CONCURRENTS

FORCES CONCURRENTS:

Dues o més forces, aplicades a un cos de manera que tinguin un punt
en comú, formen un sistema de dues o més forces concurrents.
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COMPOSICIÓ FORCES 
CONCURRENTS

Anomenem RESULTANT de dues o més forces
concurrents a una força única que produeix per si sola
el mateix efecte que aquelles.

L’operació de trobar la resultant, s’anomena COMPOSICIÓ
o SUMA VECTORIAL de les FORCES. Les forces de les
quals obtenim la resultant s’anomenen components.
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COMPOSICIÓ DUES FORCES 
CONCURRENTS

MATEIXA LÍNIA DE DIRECCIÓ

• Si tenen la mateixa direcció i sentit, la intensitat de la
resultant és la suma de les intensitats resultants.
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• Si tenen la mateixa direcció però sentits contraris, la
intensitat de la resultant és la resta de les intensitats
resultants.
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COMPOSICIÓ DUES FORCES 
CONCURRENTS

DIFERENT LÍNIA DE DIRECCIÓ

S’aplica la regla del paral·lelogram: Per l’extrem de
cadascuna de les forces es dibuixa una paral·lela a
l’altra, així es forma un paral·lelogram. La diagonal des
de l’origen de les forces es la resultant.de l’origen de les forces es la resultant.
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INTENSITAT RESULTANT DUES 
FORCES CONCURRENTS

La força té una intensitat de 5 N i la força té una
intensitat de 3 N. Si les dues forces tenen el mateix
sentit i direcció, quina és la intensitat de la força
resultant?
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INTENSITAT RESULTANT DUES 
FORCES CONCURRENTS

La força té una intensitat de 5 N i la força té una
intensitat de 3 N. Si les dues forces tenen la mateixa
direcció i sentits oposats, quina és la intensitat de la
força resultant?
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INTENSITAT RESULTANT DUES 
FORCES CONCURRENTS

La força té una intensitat de 5 N i la força té una
intensitat de 3 N. Si les dues forces tenen direccions
diferents, quina és la intensitat de la força resultant?
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Per calcular la força resultant hem d’aplicar el teorema
de Pitàgores.
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Exercici 5,6,7  pag. 34, 
Exercici 8,9 pag.  42 



COMPOSICIÓ DE DIVERSES 
FORCES

Quan tenim més de dues forces concurrents, podem
substituir dues forces concurrents per la seva resultant i
anar disminuint les forces que tenim fins arribar a tenir
només una força.

EXEMPLE: Sobre un sòlid rígid actuen les següents
forces. Dibuixa la força resultant i troba la intensitat
d’aquesta.

N30N10
N15



COMPOSICIÓ DE DIVERSES 
FORCES

1) Disposem de dues forces en la mateixa direcció i sentit
oposat, per tant fem la resta:

NNNFFF 20103021 =−=−=

2) Ara disposem de dues forces concurrents de direcció
diferent. Per tant apliquem la regla del paral·lelogram i
fem el Teorema de Pitàgores.
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COMPOSICIÓ FORCES
EXERCICI:

Dibuixa la resultant de les quatre forces de la figura:
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Exercici 8 pag. 35
Exercici 10, 11, 12 pag. 43



EQUILIBRI DE FORCES

Les forces que exerceixen són oposades, o sigui, tenen mateixa línia
d’acció però sentits contraris. Com que tenen la mateixa intensitat es
contraresten mútuament. Per tant les forces S’EQUILIBREN o la
corda es troba en EQUILIBRI.

Un cos es troba en equilibri quan sobre seu no actua cap força o 
quan totes les que actuen es contraresten, de manera que 

s’anul·len. 



EQUILIBRI DE FORCES
EXEMPLE:

Si dues forces i actuen sobre un sòlid rígid, com es
determina la tercer força que cal aplicar per tal que el cos
quedi en equilibri?
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FORCES PARAL·LELES

AF
r BF

r

A BO

• Intensitat és la suma de les intensitats d’ambdues forces

• Mateixa direcció i mateix sentit de les forces

• Punt d’aplicació O, està situat entre A i B i compleix la següent
relació.

OBFOAF BA ⋅=⋅

BA FF
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FORCES PARAL·LELES
AF
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• Intensitat és la resta de les intensitats d’ambdues forces

• Mateixa direcció i mateix sentit de la força més gran

• Punt d’aplicació O, es exterior al segment AB i compleix la següent
relació.

OBFOAF BA ⋅=⋅

BA



FORCES PARAL·LELES
EXEMPLE:
Determina la intensitat, la direcció, el sentit i el punt d’aplicació de la
resultant de les dues forces paral·leles FA=30N i FB=10N, els punts
d’aplicació de les quals, A i B, disten entre si 60 cm, suposant que
ambdues forces tinguin el mateix sentit.

Ex. 9 pag. 38

ambdues forces tinguin el mateix sentit.

Forces amb el mateix sentit, la intensitat:
FR = FA + FB = 30N+10N = 40N

El punt d’aplicació O estarà situat entre les dues forces.
FA · OA = FB · OB

OB = 60 – OA
FA · OA = FB · (60 – OA) 
30 · OA = 10 · (60 – OA)

30 ·OA + 10 ·OA = 600;  OA = 15 cm ! OB 45 cm



Parell de forces és un sistema constituït per dues forces
paral·leles d’igual intensitat i sentit contrari.

Exemples: agulla magnètica de la brúixola, tapa d’un pot de
melmelada, ...

PARELL DE FORCES

melmelada, ...

La resultant serà nul·la.



PELS DELS COSSOS 

Anomenem pes d’un cos, situat en la superfície
terrestre o en les seves proximitats, la força amb què
la Terra l’atrau.la Terra l’atrau.

Aquesta força sempre està dirigida cap al centre de la
Terra.



CENTRE DE GRAVETAT
Imaginem una làmina de cartró qualsevol. Està constituïda
per infinitat de partícules elementals, que són iguals en pes i
dimensió. El pes de cada partícula està representat pel
vector .Tots els vectors resulten paral·lels, d'igual sentit
i igual intensitat.
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i igual intensitat.



CENTRE DE GRAVETAT
Centre de gravetat d’un cos és el punt d’aplicació del seu
pes; aquest és la resultant dels pesos de totes les
partícules que formen el cos.

En alguns cossos de forma geomètrica senzilla el centre deEn alguns cossos de forma geomètrica senzilla el centre de
gravetat té una posició característica, com el rectangle, el rombe
o el cercle.

L’estabilitat dels cossos depèn de la posició del seu centre de
gravetat. Un cos recolzat sobre una superfície només cau quan
l’inclinem de manera que la vertical que passa pel seu centre de
gravetat ja no talla la base.

Exercicis 13,14,1,2,4 pag. 34


