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1. ESTRUCTURES 
Mirem per on mirem podrem veure-hi estructures, això és així perquè la funció de 

l’estructura és donar suport a pesos, objectes... En totes aquestes situacions 

l’estructura ha de: 

 

 Sostenir l’objecte en el lloc en el qual s’havia previst inicialment 

 Que pugui moure, si escau, la càrrega per a la que va ser dissenyada, 

sense caure 

 

Pel que fa als diferents tipus d’estructures, i pel que ens interessa a nosaltres, ens 

centrarem en l’estudi de les estructures articulades. Com a exemple més clar d’aquest 

tipus d’estructura tenim les torres elèctriques, les grues, l’estructura d’un edifici... Per  

a dissenyar una estructura com aquesta ens interessa fer un estudi de les forces que 

hi actuen i els efectes que hi poden produir. 

 

1.1. Elements de les estructures 
 

En tota estructura ens trobem un seguit d’elements constitutius. El conjunt d’aquests 

elements són els que li donen la rigidesa necessària per suportar els esforços que 

haurà de suportar. Aquests elements són: 

 

Barra: és l’element que uneix dos punts 

distants. La barra pot ser simple, com en el 

cas d’una biga. També pots estar unida a 

altres. Es possible, en funció de l’esforç que 

hagi de fer la barra que la puguem 

substituir per un cable, per exemple en una 

tenda de campanya. 

 

Nus: és l’element que uneix dues barres. Si 

es mòbil també s’anomena articulació. Els 

nusos els podem fer soldant, encolant, amb 

cargols, reblons... 

 

Suport: és l’ancoratge de l’estructura sobre 

una superfície. També s’anomena ancoratge 

 

2. QUINS ESFORÇOS POT REBRE UN MATERIAL? 
 

Les forces provoquen en els elements estructurals unes reaccions o esforços que són 

els que, en darrer terme, definiran l’estabilitat, o no, de l’estructura. Aquests esforços 

fan que es defineixi en els materials, i com no en les estructures, unes resistències. 

Aquestes són: 
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Tensió: És la resistència que apareixen davant de les forces 

que fan que una barra o un tensor tendeixin a estirar-se 

 

 

Compressió: És la resistència que apareixen davant de les 

forces que fan que una barra o un tensor tendeixin a aixafar-

se 

 

 

Flexió: És la resistència que apareixen davant de les forces 

que fan que una barra o un tensor tendeixin a doblegar-se 

 

 

Torsió: És la resistència que apareixen davant de les forces 

que fan que una barra o un tensor tendeixin a cargolar-se 

 

 

Cisalla: És la resistència que apareixen davant de les forces 

que fan que una unió d’una barra o un tensor tendeixin a 

tallar-se 

 

 
Podeu comprovar l’efecte d’aquests esforços en els materials al següent enllaç 
 

2.1. Forces que intervenen en les estructures 
 

Anem a analitzar amb més detall les 

forces que més interés tenen de cara 

a un estudi més a fons de les 

estructures articulades. Aquestes 

forces són les de tensió i compressió.  

 

Si tenim una barra (biga...) com la de 

la figura podem veure que si la posem 

sobre dos suports i hi apliquem una força al mig es produeix una deformació, una 

flexió. A la vegada que es deforma en les dues meitats de la barra es generen dos 

esforços diferents, com veiem indicat en la imatge. Si mireu l’apartat anterior veureu 

que és corresponen amb el diagrama de tensió i compressió.  

 
Un exemple típic d’això que acabem de dir són les estructures que trobem en la 
construcció d’edificis, com el de la imatge 

 

http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/forces.html
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Ara bé no sempre les estructures estan constituïdes per barres o bigues. Podem 

trobar-nos estructures per pujar i baixar pesos, per desplaçar-los... Les variacions de 

formes i materials en les estructures és molt gran. Però hi ha una cosa que no canvia i 

és el seu comportament davant de les forces que hi intervenen. Anem doncs a fer 

l’anàlisi en un cas concret.  

 

Per a realitzar aquesta anàlisi ens basarem en un model gràfic. El model és el que 

trobem en el dibuix adjunt. 

 

Si agafem aquest element, conegut com a 

voladís, que suporta un pes P i analitzem les 

dues barres que el constitueixen (AB) i (BC) 

veurem que en cadascuna les forces que hi 

actuen són diferents. Per poder-ho veure més 

clar simplificarem el dibuix de les barres. Així 

tindrem la imatge de l’esquerra. 

 

Si ara agafem el tram (AB) i el tallem per un punt qualsevol. Si 

un cop tallat el deixem lliure, és a dir no el subjectem amb res, 

observarem com el tram (BB’), sobre el qual actua el pes P, 

descriurà un arc amb centre a C i radi (BC). Aquesta separació 

ens demostra que en els punts A i B hi actuen dues forces amb 

sentit contrari que tendeixen a estirar la barra (AB), és a dir, la 

barra (AB) està suportant un esforç de tracció. 

 

En canvi en el segon cas ens trobem que els punts C’ i B” 

tendiran a apropar-se i el punt B descriurà un arc de radi (AB), 

conseqüència també del pes P. L’acostament dels dos punts ens 

delata l’acció de dues forces de sentit contrari, però que en 

aquest cas es tracta de forces de compressió. 

 

kg

A

C

B
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3. DISSENY D’ESTRUCTURES  
 

Per a facilitar que l’estructura no es mogui i suporti els pesos pels quals s’ha 

dissenyat, la primera cosa que hem de preveure és que sigui rígida. Què vol dir això? 

Doncs que, en el moment que hi posem un pes o hi apliquem una força aquesta 

estructura no es deformi. Imaginem una estructura com la del dibuix 

 

Aquest element pot suportar pesos però amb certa dificultat, ja que en el moment que 

hi apliquem una petita força en dos vèrtex oposats la figura es deforma, tal i com 

podem observar. 

 

 

 

Per evitar aquestes deformacions degudes al canvi del angle de l’estructura donada la 

seva mobilitat, la podem fer fixa, és a dir, rígida, convertint així la figura quadrada en 

la unió de dues de triangulars. 

Aquesta nova configuració donarà a 

l’estructura una resistència més gran 

a la deformació. 

 

La triangulació, nom amb el qual 

coneixem l’acció d’unir triangles, tant 

la podem aconseguir per la unió de 

dos angles amb una element rígid o 

barra o amb un element flexible, com 

ara un cable o una corda. La 

diferencia entre utilitzar l’un o l’altre 

(barra o cable) està em la funció que 

haurà de fer en l’estructura. Si treballa a tracció podrem utilitzar un cable però si ho 

fa a compressió ho haurem de fer una barra. 
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3.1. Estructures de paper: construcció i assaig 
 

Fer estructures amb tubs de paper ens permet fer simulacions que no siguin virtuals, 

en certa manera estem fent un laboratori d’estrucutres. És a dir, estem fent 

estructures a escala que ens permeten traslladar a l’aula el seu estudi. 

 
Donat que no ens és molt possible 

assajar sobre estructures per veure el 

seu comportament, una de les 

propostes és la realització d’estructures 

a partir de fulls de paper reciclat. Amb 

aquesta proposta podem fer el disseny, 

construcció i assaig d’estructures 

senzilles. D’altra banda, la construcció 

d’aquestes estructures amb paper ens 

permet reciclar fulls que ja no es poden 

reutilitzar perquè estan utilitzats per 

ambdues cares. 

 

 
 

 

Quan fem estructures de paper la única limitació és la nostra imaginació. Només cal 

escollir una estructura, observar-la, definir quins elements la composen i com es 

relacionen entre ells i a partir d’aquí ja només hem de fer les barres i unir-les. 

 

La unió la podem fer amb adhesiu tipus cola blanca o “imedio©”, cinta adhesiva, o 

amb pistola termo-encoladora. Els punts d’unió és important fer-los bé donat que 

seran els nusos de l’estructura. 

 
 

 

Imatge 2. Agafem un bolígraf, llapis o llistó rodo i en fem un tub 

Imatge 1. Encolem amb la barra adhesiva una vora del paper 


