
Forces
Les forces sorgeixen de la interacció entre dos objectes. 

La força és un exemple de  magnitud, és a dir de propietat que pot ser mesurada i
quantificada. 

El  Sistema  Internacional  d’Unitats  (SI)  permet  assignar  a  cada  magnitud  la  seva
corresponen unitat. 

Hi ha magnituds escalars. La temperatura i la massa en són exemples.

Hi  ha  magnituds  vectorials.  La  força  és  una  magnitud  que,  a  banda  del  valor
numèric, cal indicar-ne també la direcció i el sentit en què té lloc aquesta. La força és
un exemple de magnitud que ve descrita per un vector.

Tercera llei del moviment de Newton o llei d’acció i reacció que estableix que: 

"Totes  les  forces  resulten  de  la  interacció  entre  dos  objectes.  Si  un  objecte
exerceix una força sobre un altre,  aquest  exerceix sobre el  primer una altra
força. Aquestes dues forces, que actuen sobre cossos diferents,  són iguals en
magnitud i direcció però estan dirigides en sentits oposats". 

En cada cas hi ha una parella de forces, una acció i una reacció que defineixen una
interacció entre dos cossos. No importa a quina de les dues forces anomenem acció o
reacció, l’important és adonar-se que cap d’elles existeix sense l’altra. 



La força dirigida cap avall que actua sobre els cossos és la responsable que aquests
caigui. Aquesta força s'anomena força gravitatòria o pes. 

El pes sempre es dibuixa vertical i cap avall.



La força normal és una força que exerceix tota superfície sobre la qual s'hi recolza
un objecte. La força normal sempre és perpendicular a la superfície de contacte.

Ja  sabem que la Terra exerceix
una  força  gravitatòria  sobre
qualsevol cos que es trobi en el
seu  entorn.  Un exemple  podria
ser una bola que descansa sobre
una taula. Com és que la bola no
segueix caient cap a la terra? 

La bola no cau per que existeix
una  altra  força  que  la  sosté.
Aquesta força prové de la taula, i
es  diu  força  normal.  La  força
normal és la força que exerceix la superfície de suport d'un cos sobre aquest mateix
cos. 





La  força  d'interacció  entre  dues  superfícies,  es  deguda  a  les  irregularitats  i
imperfeccions  de  les  superfícies  i  per  tant  depèn  de  les  característiques  de  les
superfícies  de contacte.  Aquesta  força s'anomena  força de fricció  o  fregament  i
apareix entre dues superfícies que llisquen o intenten lliscar entre elles. 

Quan les superfícies estan en repòs, es diu que existeix una força de fricció estàtica, 

Quan hi ha un moviment entre les superfícies, apareix una força de fregament
dinàmica o cinètica

Questions?

És possible que un cos es mantingui en repòs sobre una superfície inclinada?

Un cos de 20 kg està en repòs sobre un pla horitzontal. Calcula els coeficients de
fregament estàtic i cinètic, si cal aplicat una força de 78,4 N paral·lela al pla perquè
comenci a lliscar i de 39,2 N perquè mantingui el seu MRU.

Un cos baixa a velocitat  constant  per  una superfície inclinada de 31º  respecte  de
l'horitzontal. Calcula el coeficient de fregament cinètic.



ESTÀTICA

Les forces es sumen

Forces en equilibri (F resultant=0 N)

Si sobre un cos no actua cap força, o totes les que actuen s’anul·len donant una força
resultant igual a zero, el cos no variarà la seva velocitat. És a dir:

•si estava en repòs, continuarà en repòs
•si portava una velocitat, es continuarà movent amb un moviment rectilini i
uniforme.

Repòs i MRU són estats d’equilibri dels cossos i són físicament equivalents.
Si  xutessis  una pilota  i  no patís  fregament,  la  pilota  seguiria  fins  a  l’infinit  amb
aquesta velocitat en línia recta, si cap força l’afectés ni toqués amb qualsevol objecte!
Aquesta llei de la física , la va formular Newton en la1ª Llei de la Dinàmica o Principi

d’Inèrcia. També es coneix com Principi de Galileu.

Un cos està en equilibri quan al damunt seu no hi actua cap força, o bé 
quan hi actuen forces concurrents vàries de manera que la seua resultant 

és zero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Primera_Ley_de_Newton_o_principio_de_inercia
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