
Fonaments Físics de las 
Estructures

Tema 11.- Introducció als sòlids 
deformables



Objectius

• Conèixer els nivells d’aproximació que permeten 
considerar als cossos indeformables o elàstics.

• Conèixer els tipus de deformacions als quals 
poden veure’s sotmesos els elements 
arquitectònics.

• Conèixer l’existència de forces internes en els 
sòlids reals.



Sòlid

Forces interatòmiques en 
un sòlid ordenat (cristall)

Un cos sòlid es caracteritza per tenir una forma i volum constant. Les 

partícules que el formen han d’estar unides per forces d’atracció grans 

perquè ocupen posicions quasi fixes. 



Cossos deformables i indeformables
Les condicions de repòs o moviment (equilibri) no s’alteren per 

desplaçar una força al llarg de la seua línia d’acció.

Aquest principi només és cert quan els objectes són indeformables.

Per a forces relativament petites, els cossos es poden considerar 

indeformables.
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Sòlid rígid i sòlid elàstic

Sòlid rígid                        Sòlid elàstic

En un sòlid rígid les forces actuen com a vectors lliscants, mentre 

que en un sòlid elàstic actuen com a vectors fixos.



Sòlid elàstic

L’esponja és un exemple de sòlid elàstic

El sòlid elàstic es deforma mentre existeixen accions exteriors 

aplicadas, però és capaç de recuperar les seues dimensions originals 

quan se suprimeixen les forces aplicades. 

Elasticitat és la propietat 

dels sòlids de deformar-se 

en presència d’accions 

exteriors (forces o moments) 

i recuperar-se en de- 

saparèixer l’acció exterior.



Aproximacions bàsiques

• Les deformacions dels cossos són 

petites comparades amb les seues 

dimensions.

• La deformació està molt lluny de la 

situació límit en què el cos es trenca 

(resistència de materials).

• No se consideren relaciones globals 

en cossos tridimensionals sota l’acció 

de forces exteriors (teoria 

d’estructures).
Deformació de la 
pilota de beisbol 



Mètode de les seccions
El mètode consisteix en dibuixar les forces i moments externs 

aplicats sobre el sòlid en equilibri.

En considerar una secció qualsevol en el sòlid, en la secció 

apareixeran les forces i moments interns necessaris per a 

equilibrar aquesta part del sòlid.



Tensió

Es denomina tensió el quocient entre la força interna que apareix en 

una secció i el valor de l’àrea de la secció.
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Figura 10.5 Secció d’una barra sotmesa a tensió
de tracció



Components de la tensió
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Tensió tallant (tangencial)
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Considerarem dos tipus de tensió, perpendiculars (axials) o paralel·les 
(tallants) a la secció.
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Deformació 
Figura 10.1 Corba tensió-deformació per a un

material sotmès a tracció
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Corba tensió-deformació

comportament
elàstic (OE)

comportament
plàstic (S)

límit d’elasticitat (P)

límit de
resistència (F)

deformació de
trencament (B)





Tensió axial

Són tensions la recta d’aplicació de la qual és coincident amb la 
direcció de l’eix de la barra.



Deformacions

(a) (b)

(a) Deformació axial positiva 
(allargament) deguda a una 
força de tracció.

(b) Deformació axial negativa 
(contracció) deguda a una 
força de compressió.

(c) Deformació de cisallament.

(d) Deformació de torsió.
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Figura 10.9 Tracció-compressió sobre
una barra recta
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Deformacions

(c)

(a) Deformació axial positiva 
(allargament) deguda a una 
força de tracció.

(b) Deformació axial negativa 
(contracció) deguda a una 
força de compressió.

(c) Deformació de cisallament.

(d) Deformació de torsió.
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Figura 10.11 Deformació de cisallament en
una peça de secció rectangular







Deformacions

(d)

(a) Deformació axial positiva 
(allargament) deguda a una 
força de tracció.

(b) Deformació axial negativa 
(contracció) deguda a una 
força de compressió.

(c) Deformació de cisallament.

(d) Deformació de torsió.

abans d’aplicar la torsió

després d’aplicar la torsió

a)

b)
Figura 10.12 Deformació de torsió en una barra

de secció circular



Deformació axial: mòdul de Young
• La deformació s’expressarà amb la deformació unitària  =L/L.

• La tensió  aplicada a un material és la força o càrrega P que actua 
dividida per l’àrea de la secció contra la que actua.
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una barra recta
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Elements estructurals a tensió axial

Les barres poden 
transmetre tant tracció 
com compressió.

Els cables (cordes, fils) 
només poden transmetre 
tensió a tracció.
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Elements estructurals a tensió axial

Les barres se poden 
trencar sotmeses a 
tracció.

Les barres es poden 
trencar o deformar sota 
compressió.

Fallo estructural 

sota compressió.



Llei de Hooke

Robert Hooke
(1636-1703)

“Mentre no se supere el límit de elasticitat d’un cos, la deformació 
elàstica que experimenta és directament proporcional l’esforç o 
tensió aplicat”.

MÒDUL D’ELASTICITAT o MÒDUL DE YOUNG E (N/m2)

Mòdul de l’elasticitat E és el quocient entre l’esforç aplicat a un cos i 
la deformació produïda en aquest; el seu valor és constant dins 
certs límits per a les càrregues aplicades. 

E   Tensió = Mòdul de Young 

 

Deformació unitària



Contracció lateral. 
Coeficient de Poisson

En una tracció/compressió, a més d’haver-hi un allargament/acurtament 

de la peça, es pot observar que ocorre el mateix en les direccions 

perpendiculars de la força axial aplicada: la peça s’aprima o s’engreixa.

El coeficient de Poisson 
 

és el quocient entre la deformació lateral i la 

deformació axial (si el material és homogeni i isòtrop):

Simeón Poisson
(1781-1840)
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Flexió d’una biga

La flexió apareix com a conseqüència de l’aplicació d’un sistema de 

forces amb resultant nul·la i moment resultant perpendicular a l’eix 

longitudinal de la biga.

tracció proporcional a 
la distància a l’eix 
neutre

compressió proporcional a 
la distància a l’eix neutre



Flexió d’una biga
fibra superior a 

compressió

fibra inferior a tracció

eix neutre

• El torçor del sistema de forces aplicat serà equivalent a un parell, que 
estarà contingut en el plànol que defineixen l’eix longitudinal de la peça 
i el de simetria de la secció.

• Les seccions planes, preses perpendicularment a l’eix de la biga, 
continuen sent planes després que la biga experimente la flexió.

• Les tensions són de tracció/compressió en direcció normal a la

secció transversal del sòlid.



Flexió d’una biga
fibra superior a 

compressió

fibra inferior a tracció

eix neutre

• Hi ha un conjunt de fibres (pla neutre) que manté invariable la seua 
longitud en el procés de deformació. Aquest pla conté l’eix de 
gravetat i és perpendicular al pla del parell aplicat.

• Les deformacions produïdes en les fibres varien linealment amb les 
seues distàncies a l’eix longitudinal de l’element, que anomenarem 
eix neutre de la barra.



Elàstica d’una biga (flexió pura)
• És interessant determinar el que es coneix com a elàstica o 

deformada d’una biga en flexió pura, i denominem elàstica la forma 
que pren l’eix de la barra en flexió pura.

• La deformació d’una fibra situada a una distància "y" de l’eix neutre:
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La funció y(x), elàstica o deformada 
de la barra, permet representar 
gràficament l’aspecte que adquireix 
el cos durant la flexió
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