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Annex A. Models dels bastidors 

En aquest annex es presenten les imatges dels diferents models emprats per a la simulació 

de bastidors. La geometria dels bastidors correspon a la dels puntals de secció S2, S3 i S4. 

A.1 Model amb elements placa 

En primer lloc es mostren les imatges dels bastidors per a les diferents longituds, i després, 

alguns detalls del model. 

A.1.1 Bastidor amb elements placa. L= 2600 mm. 

 

 

Fig.  A.1. Bastidor amb elements placa. L = 2600 mm. 



Pàg. 4  Annexes 

 

A.1.2 Bastidor amb elements placa. L= 3400 mm. 

 

 

A.1.3 Bastidor amb elements placa. L= 4200 mm. 

 

 

Fig.  A.3. Bastidor amb elements placa. L = 4200 mm. 

Fig.  A.2. Bastidor amb elements placa. L = 3400 mm. 
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A.1.4 Detalls de bastidors amb element placa 

 

 

Fig.  A.4. Detall de la unió entre cargol, barres  i puntal. 
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Fig.  A.5. Detall de la unió entre  puntal i placa 
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A.2 Model amb superelement (subestructura) 

En aquest apartat es mostren les imatges dels bastidors per a diferents longituds, així com 

també, detalls del model 

A.2.1 Bastidor amb superelement. L= 1100 mm. 

 

 

 

Fig.  A.6. Bastidors amb subestructura. L= 1100mm. 
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A.2.2 Bastidor amb superelement. L= 1800 mm. 

 

 

A.2.3 Bastidor amb superelement. L= 2600 mm. 

 

Fig.  A.8. Bastidors amb subestructura. L= 2600mm. 

Fig.  A.7. Bastidors amb subestructura. L= 1800mm. 
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A.2.4 Bastidor amb superelement. L= 3400 mm. 

 

 

A.2.5 Bastidor amb superelement. L= 4200 mm. 

 

 

Fig.  A.10. Bastidors amb subestructura. L= 4200mm. 

Fig.  A.9. Bastidors amb subestructura. L= 3400mm. 
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A.2.6 Detalls del bastidor amb superelement. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  A.11. Detall de la unió entre cargols, diagonals i puntal en el model amb subestructura. 
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A.3 Model amb element barra. 

Com en els dos apartats anteriors es mostren els bastidors per les diferents longituds i 

després uns detalls. Cal comentar que l’element barra emprat permet visualitzar les 

seccions dels elements, però a l’hora de realitzar els càlculs, només té en compte les 

propietats numèriques de la secció, i no té en compte els detalls de la geometria de la 

secció. 

A.2.1 Bastidor amb element barra. L= 1100 mm. 

 

 
Fig.  A.12. Bastidors amb element barra. L= 1100mm. 
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A.2.2 Bastidor amb element barra. L= 1800 mm. 

 

 
Fig.  A.13. Bastidors amb element barra. L= 1800mm. 
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A.2.3 Bastidor amb element barra. L= 2600 mm. 

 

 
Fig.  A.14. Bastidors amb element barra. L= 2600mm. 
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A.2.4 Bastidor amb element barra. L= 3400 mm. 

 

 
Fig.  A.15. Bastidors amb element barra. L= 3400mm. 
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A.2.5 Bastidor amb element barra. L= 4200 mm. 

 

 
Fig.  A.16. Bastidors amb element barra. L= 4200mm. 
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A.2.6 Detalls del bastidor. 

 

 

 

 

Fig.  A.17. Unió entre diagonals i puntal 
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Fig.  A.18. Element placa visualitzant la secció (esquerra) i visualitzant la directriu (dreta) 
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 Annex B. Macros d’ANSYS 

Es presenten tot seguit les macros emprades en el projecte per al càlcul de bastidors de 

3400 mm. de longitud. 

B.1 Macros del model amb element placa 

B.1.1 Geometria 

En primer lloc es construeix la secció i a partir d’aquesta un tros de puntal. Les macros de 

la secció no s’inclouen per raons de confidencialitat. 

B.1.2 Construcció del puntal 

Després de crear un tros de puntal en el  cas anterior, es construeix el puntal. 

*ask,lo,longitud,3400 

nd=lo/50 
/prep7, 
agen,nd,1,26,1,0,0,50 
nummrg,all 
numcmp,all 
aplot 
finish 

B.1.2 Malla del puntal 

Macro per construir el model del càlcul lineal. En el cas del càlcul no lineal, només s’ha de 

canviar el tipus d’element 1. 

/prep7, 
et,1,63 
et,2,45 
*ask,te,gruix,1.83 
r,1,te 
mp,ex,1,2.1e5 
mp,nuxy,1,0.3 
type,1 
eshape,0 
*ask,le,longitud element,5 
esize,le 
amesh,all 
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eplot 

B.1.3 Construcció de les plaques 

*ask,prof1,punto de aplicación de la carga,25 
prof=69-prof1 
/prep7, 
*get,nn,node,,num,max 
nsel,s,loc,z,0 
*dim,nox,,1000 
*dim,noy,,1000 
j=0 
*do,i,1,nn,1 
*get,sel,node,i,nsel 
*if,sel,eq,1,then 
j=j+1 
*get,nx,node,i,loc,x 
*get,ny,node,i,loc,y 
nox(j)=nx 
noy(j)=ny 
*endif 
*enddo 
nno=j 
esup=100-prof+te/2 
einf=esup-200 
fapl=esup-100 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-80,einf 
k,nk+2,80,einf 
k,nk+3,80,esup 
k,nk+4,-80,esup 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*get,na,area,,num,max 
k,nk+5,-80,einf,-30 
k,nk+6,80,einf,-30 
k,nk+7,80,esup,-30 
k,nk+8,-80,esup,-30 
a,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
hptcreate,area,na+1,nk+9,coor,0,fapl,-30 
*do,i,1,3 
a,nk+i,nk+i+4,nk+i+4+1,nk+i+1 
*enddo 
a,nk+4,nk+4+4,nk+1+4,nk+1 
va,na,na+1,na+2,na+3,na+4,na+5 
*get,nk,kp,,num,max 
*do,i,1,nno,1 
hptcreate,area,na,nk+i,coor,nox(i),noy(i) 
*enddo 
local,100,0,0,0,lo 
nsel,s,loc,z,0 



Assaig, anàlisi i simulació de perfils 

metàl�lics prims oberts conformats en fred  Pàg. 21 

 

*dim,nfx,,1000 
*dim,nfy,,1000 
j=0 
*do,i,1,nn,1 
*get,sel,node,i,nsel 
*if,sel,eq,1,then 
j=j+1 
*get,nx,node,i,loc,x 
*get,ny,node,i,loc,y 
nfx(j)=nx 
nfy(j)=ny 
*endif 
*enddo 
nnf=j 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-80,einf,0 
k,nk+2,80,einf,0 
k,nk+3,80,esup,0 
k,nk+4,-80,esup,0 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*get,na,area,,num,max 
k,nk+5,-80,einf,0+30 
k,nk+6,80,einf,0+30 
k,nk+7,80,esup,0+30 
k,nk+8,-80,esup,0+30 
a,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
hptcreate,area,na+1,nk+9,coor,0,fapl,0+30 
*do,i,1,3 
a,nk+i,nk+i+4,nk+i+4+1,nk+i+1 
*enddo 
a,nk+4,nk+4+4,nk+1+4,nk+1 
va,na,na+1,na+2,na+3,na+4,na+5 
*get,nk,kp,,num,max 
*do,i,1,nnf,1 
hptcreate,area,na,nk+i,coor,nfx(i),nfy(i),0 
*enddo 
csys,0 
aplot 
type,2 
eshape,1 
lesize,all,20 
vmesh,all 
eplot 
fini 

B.1.4 Connexió entre les plaques i el puntal 

/solu, 
nsel,s,loc,z,0 
cpintf,ux 
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cpintf,uy 
cpintf,uz 
nsel,s,loc,z,lo 
cpintf,ux 
cpintf,uy 
cpintf,uz 
nsel,all 

B.1.5 Construcció del segon puntal 

/prep7 

allsel 

*get,nodemax,node,0,num,max 

local,123,0,0,(1000+2+te-2*69)/2,0 

csys,123 

nsym,y,nodemax,all 

esym,,nodemax,all 

csys,0 

eplot 

B.1.6 Construcció dels passadors 

/prep7 

et,3,189 

mp,ex,3,2.1e5 

mp,nuxy,3,0.3 

sectype,3,beam,mesh 

secread,carg,sect,,mesh 

*get,kpmax,kp,0,num,max 

k,kpmax+1,26.444,-18.8,200 

k,kpmax+2,-26.444,-18.8,200 

k,kpmax+3,16.544,-18.8,200 

k,kpmax+4,-16.544,-18.8,200 

k,kpmax+5,26.444,-18.8,800 

k,kpmax+6,-26.444,-18.8,800 

k,kpmax+7,16.544,-18.8,800 

k,kpmax+8,-16.544,-18.8,800 

k,kpmax+9,26.444,-18.8,2000 

k,kpmax+10,-26.444,-18.8,2000 

k,kpmax+11,16.544,-18.8,2000 

k,kpmax+12,-16.544,-18.8,2000 



Assaig, anàlisi i simulació de perfils 

metàl�lics prims oberts conformats en fred  Pàg. 23 

 

k,kpmax+13,26.444,-18.8,3200 

k,kpmax+14,-26.444,-18.8,3200 

k,kpmax+15,16.544,-18.8,3200 

k,kpmax+16,-16.544,-18.8,3200 

k,kpmax+17,26.444,884.6,200 

k,kpmax+18,-26.444,884.6,200 

k,kpmax+19,16.544,884.6,200 

k,kpmax+20,-16.544,884.6,200 

k,kpmax+21,26.444,884.6,1400 

k,kpmax+22,-26.444,884.6,1400 

k,kpmax+23,16.544,884.6,1400 

k,kpmax+24,-16.544,884.6,1400 

k,kpmax+25,26.444,884.6,2600 

k,kpmax+26,-26.444,884.6,2600 

k,kpmax+27,16.544,884.6,2600 

k,kpmax+28,-16.544,884.6,2600 

k,kpmax+29,26.444,884.6,3200 

k,kpmax+30,-26.444,884.6,3200 

k,kpmax+31,16.544,884.6,3200 

k,kpmax+32,-16.544,884.6,3200 

*get,lmax,line,0,num,max 

l,kpmax+1,kpmax+3 

l,kpmax+3,kpmax+4 

l,kpmax+4,kpmax+2 

l,kpmax+5,kpmax+7 

l,kpmax+7,kpmax+8 

l,kpmax+8,kpmax+6 

l,kpmax+9,kpmax+11 

l,kpmax+11,kpmax+12 

l,kpmax+12,kpmax+10 

l,kpmax+13,kpmax+15 

l,kpmax+15,kpmax+16 

l,kpmax+16,kpmax+14 

l,kpmax+17,kpmax+19 

l,kpmax+19,kpmax+20 

l,kpmax+20,kpmax+18 

l,kpmax+21,kpmax+23 

l,kpmax+23,kpmax+24 

l,kpmax+24,kpmax+22 
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l,kpmax+25,kpmax+27 

l,kpmax+27,kpmax+28 

l,kpmax+28,kpmax+26 

l,kpmax+29,kpmax+31 

l,kpmax+31,kpmax+32 

l,kpmax+32,kpmax+30 

*get,emax,elem,0,num,max 

*get,lmax2,line,0,num,max 

mat,3 

type,3 

secn,3 

lsel,s,line,,lmax+1,lmax2,1 

lesize,all,9.9 

*get,emax,elem,0,num,max 

lmesh,all 

B.1.7 Construcció de les diagonals 

/prep7 

et,4,189 

mp,ex,4,2.1e5 

mp,nuxy,4,0.3 

sectype,4,beam,mesh 

secread,d145,sect,,mesh 

k,kpmax+33,16.544,-18.8,200 

k,kpmax+34,16.544,884.6,200 

k,kpmax+35,-16.544,884.6,200 

k,kpmax+36,-16.544,-18.8,800 

k,kpmax+37,16.544,-18.8,800 

k,kpmax+38,16.544,884.6,1400 

k,kpmax+39,-16.544,884.6,1400 

k,kpmax+40,-16.544,-18.8,2000 

k,kpmax+41,16.544,-18.8,2000 

k,kpmax+42,16.544,884.6,2600 

k,kpmax+43,-16.544,884.6,2600 

k,kpmax+44,-16.544,-18.8,3200 

k,kpmax+45,16.544,884.6,3200 

k,kpmax+46,16.544,-18.8,3200 

type,4 

secn,4 
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mat,4 

keyopt,3,1,1 

keyopt,4,1,1 

*get,lmax3,line,0,num,max 

l,kpmax+34,kpmax+33 

l,kpmax+35,kpmax+36 

l,kpmax+37,kpmax+38 

l,kpmax+39,kpmax+40 

l,kpmax+41,kpmax+42 

l,kpmax+43,kpmax+44 

l,kpmax+45,kpmax+46 

*get,lmax4,line,0,num,max 

lsel,s,line,,lmax3+1,lmax4,1 

lesize,all,,,20 

lmesh,all 

eplot 

*get,emax2,elem,0,num,max 

esel,s,elem,,emax+1,emax2 

nsle,s,all 

d,all,warp 

allsel 

nsel,s,loc,x,16.544 

nsel,r,loc,y,-18.8 

nsel,r,loc,z,200 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,16.544 

nsel,r,loc,y,-18.8 

nsel,r,loc,z,800 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 
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nsel,s,loc,x,-16.544 

nsel,r,loc,y,-18.8 

nsel,r,loc,z,800 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,-16.544 

nsel,r,loc,y,-18.8 

nsel,r,loc,z,2000 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,16.544 

nsel,r,loc,y,-18.8 

nsel,r,loc,z,2000 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,16.544 

nsel,r,loc,y,-18.8 

nsel,r,loc,z,3200 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,-16.544 

nsel,r,loc,y,-18.8 

nsel,r,loc,z,3200 
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cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,-16.544 

nsel,r,loc,y,884.6 

nsel,r,loc,z,200 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,16.544 

nsel,r,loc,y,884.6 

nsel,r,loc,z,200 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,-16.544 

nsel,r,loc,y,884.6 

nsel,r,loc,z,1400 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,16.544 

nsel,r,loc,y,884.6 

nsel,r,loc,z,1400 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 
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cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,16.544 

nsel,r,loc,y,884.6 

nsel,r,loc,z,2600 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,-16.544 

nsel,r,loc,y,884.6 

nsel,r,loc,z,2600 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

nsel,s,loc,x,16.544 

nsel,r,loc,y,884.6 

nsel,r,loc,z,3200 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

!connexio plaques 

/prep7 

allsel 

/solu, 

nsel,s,loc,z,0 

nsel,r,loc,y,840,950 

cpintf,ux 

cpintf,uy 

cpintf,uz 
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nsel,s,loc,z,lo 

nsel,r,loc,y,840,950 

cpintf,ux 

cpintf,uy 

cpintf,uz 

nsel,all 

B.1.8 Condicions de contorn locals 

/prep7 

local,31,2,26.444,-18.8,200 

csys,31 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,32,2,-26.444,-18.8,200 

csys,32 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,33,2,26.444,-18.8,800 

csys,33 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 
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cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,34,2,-26.444,-18.8,800 

csys,34 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,35,2,26.444,-18.8,2000 

csys,35 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,36,2,-26.444,-18.8,2000 

csys,36 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,37,2,26.444,-18.8,3200 

csys,37 

nsel,s,loc,x,0 
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nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,38,2,-26.444,-18.8,3200 

csys,38 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,39,2,26.444,884.6,200 

csys,39 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,40,2,-26.444,884.6,200 

csys,40 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 
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cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,41,2,26.444,884.6,1400 

csys,41 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,42,2,-26.444,884.6,1400 

csys,42 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,43,2,26.444,884.6,2600 

csys,43 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,44,2,-26.444,884.6,2600 

csys,44 

nsel,s,loc,x,0 
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nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,45,2,26.444,884.6,3200 

csys,45 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

local,46,2,-26.444,884.6,3200 

csys,46 

 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

cp,next,ux,all 

cp,next,uy,all 

cp,next,uz,all 

cp,next,rotx,all 

cp,next,roty,all 

cp,next,rotz,all 

allsel 

csys,0 

B.1.9 Condicions de contorn globals 

/solu, 
extr=lo+30 
nsel,s,loc,x,0 
nsel,r,loc,y,fapl 
nsel,r,loc,z,-30 
d,all,ux,,,,,uy, 
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f,all,fz,1 
nsel,all 
nsel,s,loc,x,0 
nsel,r,loc,y,fapl 
nsel,r,loc,z,extr 
d,all,ux,,,,,uy,uz, 
nsel,all 
nsel,s,loc,x,-80 
nsel,r,loc,y,fapl 
nsel,r,loc,z,-30 
d,all,uy 
nsel,all 
nsel,s,loc,x,80 
nsel,r,loc,y,fapl 
nsel,r,loc,z,-30 
d,all,uy 
nsel,all 
nsel,s,loc,x,-80 
nsel,r,loc,y,fapl 
nsel,r,loc,z,extr 
d,all,uy 
nsel,all 
nsel,s,loc,x,80 
nsel,r,loc,y,fapl 
nsel,r,loc,z,extr 
d,all,uy 
nsel,all 
/prep7 
nsel,s,loc,x,-80 
nsel,r,loc,y,908.88 
nsel,r,loc,z,lo+30 
d,all,ux 
allsel 
/prep7 
nsel,s,loc,x,-80 
nsel,r,loc,y,908.88 
nsel,r,loc,z,-30 
d,all,ux 
allsel 

B.1.10 Càlcul lineal 

/solu 
antype,static 
pstress,on 
solve 
fini 
allsel 
fini 
*ask,modess,numero de modes?,25 
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/solu 
antype,buckle, 
bucopt,subs,modess 
solve 
fini 
 

B.1.11 Càlcul no lineal 

Per fer el càlcul no lineal s’han de tornar a executar les macros anteriors (excepte la de 

càlcul lineal) i després la que es presenta a continuació. 

fini 
 
/solu, 
nsel,s,loc,x,0 
nsel,r,loc,y,fapl 
nsel,r,loc,z,-30 
*get,nfapl,node,,num,max 
nsel,all 
/prep7, 
*ask,f,factor, 
*ask,nm,nmode, 
upgeom,f,1,nm,arxiuaactualitzar,rst 
mat,1 
tb,miso,1,1,3 
tbtemp,0 
 
*ask,fy,Tensio de limit elastic puntal, 
*ask,fu,Tensio máxima puntal,420 
mat,1 
tbpt,defi,fy/210000,fy 
tbpt,defi,0.25,fu 
tbpt,defi,1,fu 
tb,miso,4,1,3 
tbtemp,0 
*ask,fyc,Tensio de limit elastic diagonals, 
 *ask,fuc,Tensio maxima diagonals, 
mat,4 
tbpt,defi,fyc/210000,fyc 
tbpt,defi,0.25,fuc 
tbpt,defi,1,fuc 
tb,miso,3,1,3 
tbtemp,0 
*ask,fyc2,Tensio de limit elastic cargol, 
*ask,fuc2,Tensio maxima cargol, 
mat,3 
tbpt,defi,fyc2/210000,fyc2 
tbpt,defi,0.25,fuc2 
tbpt,defi,1,fuc2 
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/solu 
fdele,all,all 
*ask,di,Desplacament imposat,1 
d,nfapl,uz,di 
antype,static,new 
nlgeom,on 
nropt,full 
neqit,150 
autots,on 
nsubst,100,300,100 
outres,all,all 
solve 
fini 
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B.2 Macros del model amb subestructura 

S’empren les mateixes macros que en l’apartat anterior fins a la construcció del segon 

puntal. Després s’executen les següents macros. 

B.2.1 Construcció de la subestructura 

/prep7 

asel,s,loc,y,-200,200 

aclear,all 

allsel 

vsel,s,loc,y,-200,200 

vclear,all 

allsel 

local,39,2,26.444,884.6,200 

csys,39 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

m,all,all 

allsel 

local,40,2,-26.444,884.6,200 

csys,40 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

m,all,all 

allsel 

local,41,2,26.444,884.6,1400 

csys,41 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

m,all,all 

allsel 

local,42,2,-26.444,884.6,1400 

csys,42 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

m,all,all 

allsel 
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local,43,2,26.444,884.6,2600 

csys,43 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

m,all,all 

allsel 

local,44,2,-26.444,884.6,2600 

csys,44 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

m,all,all 

allsel 

local,45,2,26.444,884.6,3200 

csys,45 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

m,all,all 

allsel 

local,46,2,-26.444,884.6,3200 

csys,46 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,a,loc,x,4.1,4.3 

m,all,all 

allsel 

csys,0 

/prep7 

nsel,s,loc,x,-80 

nsel,r,loc,y,908.88 

nsel,r,loc,z,lo+30 

m,all,ux 

allsel 

/prep7 

nsel,s,loc,x,-80 

nsel,r,loc,y,908.88 

nsel,r,loc,z,-30 

m,all,ux 

allsel 

/solu 
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antype,7,new 

seopt,zpuntalsub 

solve 

B.2.2 Generació de la subestructura 

Una vegada construïda la subestructura, s’executen les macros de generació i malla d’un 

puntal i de les plaques i després es genera el superelement. 

Una vegada generat el superelement, s’introdueixen les condicions de contorn i es fan els 

càlculs de la mateixa manera que en el cas anterior. 

/prep7 

et,3,50 

type,3 

se,zpuntalsub 

eplot 

B.3 Macros del model amb elements bara 

B.3.1 Tipus d’element i seccions 

/prep7 

et,1,189 

et,2,189 

mp,ex,1,2.1e5 

mp,nuxy,1,0.3 

mp,ex,2,2.1e5 

mp,nuxy,2,0.3 

keyopt,1,1,1 

sectype,1,beam,mesh 

secread,secciopuntal,sect,,mesh 

sectype,2,beam,mesh 

secread,secciodiagonal,sect,,mesh 
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B.3.2 Geometria 

/prep7 

k,1,0,0 

k,2,0,200 

k,3,0,800 

k,4,0,2000 

k,5,0,3200 

k,6,0,3400 

l,1,2 

l,2,3 

l,3,4 

l,4,5 

l,5,6 

k,7,942,0 

k,8,942,200 

k,9,942,1400 

k,10,942,2600 

k,11,942,3200 

k,12,942,3400 

l,7,8 

l,8,9 

l,9,10 

l,10,11 

l,11,12 

l,2,8 

l,8,3 

l,3,9 

l,9,4 

l,4,10 

l,10,5 

l,5,11 

lplot 

k,51,100,0,0 

lsel,s,line,,1,10,1 

latt,1,1,1,,51 

lsel,all 

k,52,0,1000,0 

lsel,s,line,,11, 
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latt,2,2,2,,52 

lsel,all 

lsel,s,line,,17 

latt,2,2,2,,52 

lsel,all 

k,53,0,-500,0 

lsel,s,line,,12 

latt,2,2,2,,53 

lsel,all 

k,54,942,-500, 

lsel,s,line,,13 

latt,2,2,2,,54 

lsel,all 

lsel,s,line,,14 

latt,2,2,2,,53 

lsel,all 

lsel,s,line,,15 

latt,2,2,2,,54 

lsel,s,line,,16 

latt,2,2,2,,53 

lsel,all 

allsel 

lesize,all,200 

B.3.3 Malla del puntal 

/prep7 

lsel,s,line,,1,10,1 

type,1 

lmesh,all 

allsel 

lsel,s,line,,10,17 

real,2 

type,2 

secn,2 

mat,2 

lmesh,all 
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B.3.4 Condicions de contorn 

/prep7 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,0 

d,all,ux,,,,,uy,uz,warp 

allsel 

seltol,1.0E-6 

nsel,s,loc,y,3400 

nsel,r,loc,x,0 

d,all,ux,,,,,uz,warp 

f,all,fy,-1 

allsel 

nsel,s,loc,y,3400 

nsel,r,loc,x,942 

d,all,uz 

allsel 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,942 

d,all,uz 

allsel 

B.3.5 Càlcul lineal 

/solu 

antype,static 

pstress,on 

solve 

fini 

allsel 

fini 

*ask,modess,numero de modes?,25 

/solu 

antype,buckle, 

bucopt,subs,modess 

solve 

fini 
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B.3.6 Càlcul no lineal 

 

/prep7, 

*ask,f,factor, 

upgeom,f,1,1,zlineal,rst 

tb,miso,1,1,3 

tbtemp,0 

*ask,fy,Tensio de limit elastic puntal, 

*ask,fu,Tensio màxima puntal, 

mat,1 

tbpt,defi,fy/210000,fy 

tbpt,defi,0.25,fu 

tbpt,defi,1,fu 

tb,miso,2,1,3 

tbtemp,0 

*ask,fyc,Tensio de limit elastic diagonal, 

*ask,fuc,Tensio màxima diagonal, 

mat,2 

tbpt,defi,fyc/210000,fyc 

tbpt,defi,0.25,fuc 

tbpt,defi,1,fuc 

fini 

/solu 

fdele,all,all 

*ask,di,Desplacament imposat,1 

seltol, 

nsel,s,loc,x,0 

nsel,r,loc,y,3400 

d,all,uy,-di 

allsel 

antype,static,new 

nlgeom,on 

nropt,full 

neqit,150 

autots,on 

nsubst,100,110,100 

 

 

outres,all,all 
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solve 

fini 
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Annex C. Resultats experimentals 

A continuació, es presenten els valors experimentals obtinguts en els diferents assajos a 

compressió que s’han emprat per elaborar el projecte. 

C.1 Resultats experimentals dels puntals 

A la taula C.1 es presenten els resultats experimentals de tots els assajos a compressió 

emprats en el capítol 5 del projecte, per puntals de la secció S4. 

 

PUNTALS PERFORATS PUNTALS NO PERFORATS 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) 

250 145060 144250 144520 180960 182310 180210 
400 130840 133340 131560 160980 159310 160140 
600 129340 133480 130360 141230 141840 141000 
800 110670 114210 111410 134670 135640 132290 
1000 106930 110520 109690 127030 132810 135210 
1200 102270 104980 101140 123550 131660 134610 
1500 89560 95930 101520 124240 113490 103500 
1800 74020 78540 75270 95390 94240 97210 
2200 48820 49130 48440 65320 66280 65530 
2600 46640 44840 43190 49850 51010 50250 

 

Taula C.1 Resultats experimentals dels assajos a compressió dels puntals  
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C.2 Resultats experimentals dels bastidors 

En aquest aparat es presenten els resultats experimentals dels bastidors. Es presenten per 

cada secció, i amb els valors reals i nominals. 

C.2.1 Resultats experimentals de bastidors de la se cció S1 

fy = 440 Mpa; t = 1,83 mm 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) 
1100 145139 139910 143913 
2000 97453 97472 96118 
2600 59400 63245 56712 
3400 44586 40044 40878 
4200 26203 27213 27909 

fy = 355 Mpa; t = 1,8 mm 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) 
1100 122980 118480 121869 
2000 89149 89167 87929 
2600 57030 60722 54449 
3400 43846 39388 40208 
4200 25773 26767 27452 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula C.2 Resultats experimentals dels assajos de bastidors per la secció S1. 
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C.2.2 Resultats experimentals de bastidors de la se cció S2 

fy = 389,36 Mpa; t = 2,53 mm 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) 
1100 2261560 226395 226120 
1800 186567 191776 191471 
2600 182701 176580 177787 
3400 137605 135496 134907 
4200 118848 116219 110725 

fy = 355 Mpa; t = 2,5 mm 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) 
1100 202744 202955 202709 
1800 169725 174464 174187 
2600 168979 163317 164433 
3400 129356 127373 126820 
4200 113525 111014 105767 

 

C.2.3 Resultats experimentals de bastidors de la se cció S3 

fy = 397,2 Mpa; t = 2,01 mm 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) 
1100 172931 170998 179503 
1800 151544 158167 156685 
2600 122664 120898 122743 
3400 102053 101298 100758 
4200 64550 66061 61881 

fy = 355 Mpa; t = 2 mm 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) 
1100 155599 153860 161513 
1800 139355 145444 144082 
2600 115571 113907 115645 
3400 98459 97730 97210 
4200 63736 65228 61101 

 

Taula C.4 Resultats experimentals dels assajos de bastidors per la secció S3.  

Taula C.3 Resultats experimentals dels assajos de bastidors per la secció S2.  
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C.2.4 Resultats experimentals de bastidors de la se cció S4 

fy = 402 Mpa; t = 1,77 mm; Lerma fy = 419,5 Mpa; t = 1,83 mm; Isib 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) 
1100 92768,265 91973,66 93464,78 105500 101200 
1800 87686,685 90610,065 90531,585     
2600 71044,02 75468,33 73673,1 74300 76200 
3400 48118,05 48549,69 48382,92 52300 55100 
4200 34187,85 33932,79 35659,35 27400 39500 

fy = 355 Mpa; t = 1,8 mm; Lerma fy = 355 Mpa; t = 1,8 mm; Isib 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) 
1100 87294 86547 87950 87400 91100 
1800 83949 86748 86673     
2600 69346 73664 71912 68300 70000 
3400 47868 48298 48132 49900 52600 
4200 34188 33933 35659 36200 38200 

 

C.2.5 Resultats experimentals de bastidors de la se cció S5 

fy = 356,96 Mpa; t = 2,01 mm 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) 
1000 62038 58634 60989 
1200 53641 51708 48530 
1700 37258 37867 45136 
2000 31314 39583 35934 
2400 27527 26585 30480 

fy = 355 Mpa; t = 2 mm 
L (mm) Púlt_1 (N) Púlt_2 (N) Púlt_3 (N) 
1000 61513 58138 60472 
1200 53187 51270 48119 
1700 36943 37546 44754 
2000 31048 39248 35630 
2400 27294 26360 30222 

 

Taula C.6 Resultats experimentals dels assajos de bastidors per la secció S5.  

Taula C.5 Resultats experimentals dels assajos de bastidors per la secció S4.  
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Annex D. Predicció de la capacitat resistent dels 

bastidors amb el material i gruix reals 

Com s’ha dit en el projecte, només s’hi inclouen els resultats amb els valors nominals de 

material i gruix, ja que aporten la mateix informació que els del valors reals. Per aquest 

motiu, aquests valors es presenten en aquest annex. 

D.1 Predicció de la capacitat resistent de bastidor  segons la 

Norma EN 15512 

En primer lloc, es presenten els valors obtinguts mitjançant la Norma EN 15512. 
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D.1.1 Valors per la secció S1 

L (mm) Púlt;k=0,5 (N) Púlt;k=0,7 (N) Púlt;k=1 (N) Púlt,exp,mitj. (N) 
1100 1359378 132727 125669 142987 
2000 85060 77692 65005 97014 

2600 61231 57236 50136 59786 
3400 40527 35400 35475 41836 
4200 28302 27444 25803 27108 

 

error; k=0,5 (%) error; k=0,7 (%) error; k=1 (%) 
-4,93 -7,18 -12,11 

-12,32 -19,92 -32,99 

2,42 -4,26 -16,14 
-3,13 -15,38 -15,19 
4,41 1,24 -4,82 

 

Fig.  D.1. Càrrega última en funció de la longitud segons el valor de k. Secció S1. 

Taula D.2  Errors obtinguts segons els valors de k per a la secció S1. 

Taula D.1  Resultats segons els valors de k per a la secció S1. 
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D.1.2 Valors per la secció S2 

L (mm) Púlt;k=0,5 (N) Púlt;k=0,7 (N) Púlt;k=1 (N) Púlt,exp,mitj. (N) 
1100 236248 232243 223231 226225 
1800 208280 194890 166339 189938 
2600 180804 170696 148469 179023 
3400 146983 139915 124976 136003 
4200 115057 110607 101438 115264 

 

error; k=0,5 (%) error; k=0,7 (%) error; k=1 (%) 
4,43 2,66 -1,32 
9,66 2,61 -12,42 
0,99 -4,65 -17,07 
8,07 2,88 -8,11 
-0,18 -4,04 -12,01 

 

Fig.  D.2. Càrrega última en funció de la longitud segons el valor de k. Secció S2. 

Taula D.4  Errors obtinguts segons els valors de k per a la secció S2. 

Taula D.3  Resultats segons els valors de k per a la secció S2. 
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D.1.3 Valors per la secció S3 

L (mm) Púlt;k=0,5 (N) Púlt;k=0,7 (N) Púlt;k=1 (N) Púlt,exp,mitj. (N) 
1100 175884 171934 163174 174477 
1800 145972 132355 106384 155466 
2600 117099 107570 89644 122102 
3400 87923 82314 71718 101370 
4200 65427 62309 56312 64164 

 

error; k=0,5 (%) error; k=0,7 (%) error; k=1 (%) 

0,81 -1,46 -6,48 
-6,11 -14,87 -31,57 
-4,10 -11,90 -26,58 

-13,27 -18,80 -29,25 
1,97 -2,89 -12,24 

 

Fig.  D.3. Càrrega última en funció de la longitud segons el valor de k. Secció S3. 

Taula D.6  Errors obtinguts segons els valors de k per a la secció S3. 

Taula D.5  Resultats segons els valors de k per a la secció S3. 
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D.1.4 Valors per la secció S4 

L (mm) Púlt;k=0,5 (N) Púlt;k=0,7 (N) Púlt;k=1 (N) Púlt,exp,mitj. (N) 
1100 119787 115993 107758 92735 
1800 90692 78901 60104 89609 
2600 66759 59769 48359 73395 
3400 47393 43772 37517 48350 
4200 34316 32415 28975 34593 

 

error; k=0,5 (%) error; k=0,7 (%) error; k=1 (%) 
29,17 25,08 16,21 
1,21 -11,95 -32,93 
-9,04 -18,57 -34,11 
-1,98 -9,47 -22,41 
-0,81 -6,29 -16,24 

 

Fig.  D.4. Càrrega última en funció de la longitud segons el valor de k. Secció S4. 

Taula D.8  Errors obtinguts segons els valors de k per a la secció S4. 

Taula D.7  Resultats segons els valors de k per a la secció S4. 
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D.1.5 Valors per la secció S5 

L (mm) Púlt;k=0,5 (N) Púlt;k=0,7 (N) Púlt;k=1 (N) Púlt,exp,mitj. (N) 
1000 63744 60515 54082 60554 
1200 57851 54925 49247 51293 
1700 36776 31855 25550 40087 
2000 30386 26960 22363 35610 
2400 23671 21567 18588 28197 

 

error; k=0,5 (%) error; k=0,7 (%) error; k=1 (%) 

5,27 -0,06 -10,69 
12,78 7,08 -3,99 
-8,26 -20,54 -36,26 

-14,67 -24,29 -37,21 
-16,05 -23,51 -34,08 

 

Fig.  D.5. Càrrega última en funció de la longitud segons el valor de k. Secció S5. 

Taula D.10  Errors obtinguts segons els valors de k per a la secció S5. 

Taula D.9  Resultats segons els valors de k per a la secció S5. 
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D.2 Predicció de la capacitat resistent de bastidor  emprant el 

mètode dels elements finits 

En aquest apartat es poden veure els valors obtinguts emprant el mètode dels elements 

finits per al càlcul de la càrrega crítica. 
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D.2.1 Valors per la secció S1 

L (mm) Púlt; teq (N) Púlt;t (N) Púlt,exp,mitj. (N) error;teq (%) error;teq (%) 
1100 121620 126904 142987 -14,94 -11,25 
2000 80623 87960 97014 -16,91 -9,33 
2600 60185 66978 5976 0,67 12,03 
3400 40196 45264 41836 -3,92 8,19 
4200 28539 32285 27108 5,28 19,09 

 

 

 

 

 

 

Fig.  D.6. Càrrega última en funció de la longitud segons el gruix. Secció S1. 

Taula D.11  Resultats i error segons el gruix per a la secció S1. 
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D.2.2 Valors per la secció S2 

L (mm) Púlt; teq (N) Púlt;t (N) Púlt,exp,mitj. (N) error;teq (%) error;t (%) 
1100 204603 211170 226225 -9,56 -6,65 
1800 197981 204301 189937 4,23 7,56 
2600 174503 183892 179023 -2,52 2,72 
3400 139018 151143 136003 2,22 11,13 
4200 108276 120608 115264 -6,06 4,64 

 

 

 

 

 

 

Fig.  D.7. Càrrega última en funció de la longitud segons el gruix. Secció S2. 

Taula D.12  Resultats i error segons el gruix per a la secció S2. 
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D.2.3 Valors per la secció S3 

L (mm) Púlt; teq (N) Púlt;t (N) Púlt,exp,mitj. (N) error;teq (%) error;t (%) 
1100 161539 165175 174477 -7,42 -5,33 
1800 140831 145960 155466 -9,41 -6,11 
2600 116447 123761 122101 -4,63 1,36 
3400 86976 94712 101370 -14,21 -6,57 
4200 65040 71821 64164 1,37 11,93 

 

 

 

 

 

 

Fig.  D.8. Càrrega última en funció de la longitud segons el gruix. Secció S3. 

Taula D.13  Resultats i error segons el gruix per a la secció S3. 
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D.2.4 Valors per la secció S4 

L (mm) Púlt; teq (N) Púlt;t (N) Púlt,exp,mitj. (N) error;teq (%) error;t (%) 
1100 107213 109609 92735 15,61 18,19 
1800 90667 93876 89609 1,18 4,76 
2600 70410 74393 73395 -4,07 1,36 
3400 50444 54010 48350 4,33 11,71 
4200 36983 39847 34593 6,91 15,19 

 

 

 

 

 

 

Taula D.14  Resultats i error segons el gruix per a la secció S4. 

Fig.  D.9. Càrrega última en funció de la longitud segons el gruix. Secció S4. 
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D.2.5 Valors per la secció S5 

L (mm) Púlt; teq (N) Púlt;t (N) Púlt,exp,mitj. (N) error;teq (%) error;t (%) 
1000 53270 59495 60554 -12,03 -1,75 
1200 44768 51980 51293 -12,72 1,34 
1700 37195 44601 40087 -7,21 11,26 
2000 28176 34970 35610 -20,88 -1,81 
2400 22793 28301 28197 -19,17 0,37 

 

 

Fig.  D.10. Càrrega última en funció de la longitud segons el gruix. Secció S5. 

Taula D.15  Resultats i error segons el gruix per a la secció S5. 
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Annex E. Estudi d’impacte ambiental 

El projecte es basa en simulacions emprant el programa Ansys, per tant, l’impacte 

ambiental generat que s’ha produït és relativament baix. De totes formes, sí que existeixen 

despeses energètiques i de material emprat en els assajos. 

Les despeses energètiques són produïdes bàsicament durant les simulacions per 

ordinador, ja que algunes són de llarga durada i fan que l’ordinador hagi d’estar encès 

vàries hores. També es poden tenir en compte les despeses energètiques produïdes per la 

maquinària en els assajos experimentals. 

De totes maneres, l’energia consumida en els casos anteriors no és elevada, per tant, 

l’impacte ambiental generat no és excessiu. 

Pel que fa als materials emprats es tracten de forma diferent segons el seu volum. 

Els residus de gran volum (bastidors muntats i perfils de longitud llarga) són recollits pel 

fabricant, qui els recicla i tracta adequadament a planta. 

En canvi, els de petit volum (perfils de longitud curta) els recull una petita empresa de 

reciclatge de materials fèrrics, la qual s’encarrega del seu correcte tractament i posterior 

reciclatge. 

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que els resultats obtinguts en aquest projecte 

permeten realitzar millors simulacions; la qual cosa permet reduir el nombre d’assajos 

experimentals i, per tant, els residus materials. 

A més, projectes d’aquest tipus també serveixen per millorar el rendiment dels puntals, la 

qual cosa comporta que els materials desaprofitats siguin inferiors, disminuint l’impacte 

ambiental generat. 
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Taula.  E.1.  Cost d’ Anàlisi i Simulacions 

Taula.  E.2.  Cost de les llicències 

Taula.  E.3.  Cost dels assajos experimentals 

Annex F. Pressupost  

Es presenta un pressupost orientatiu i amb impostos inclosos del cost del projecte. S’ha 

dividit el pressupost en tres parts diferents: Anàlisi i Simulacions (taula E.1), Llicències 

(taula E.2) i Assajos experimentals (taula E.3). 

Anàlisi i Simulacions 
Concepte Temps dedicat (h)  Preu unitari ( €/h) Preu (€) 

  

Documentació 150 25 3750 

Programació 200 25 5000 

Simulacions 350 25 8750 

Dedicació del director 200 50 10000 
  

Subtotal Anàlisi i Simulacions 27500 

 

 

Llicències 

Concepte Quantitat (unitat) Coef. Utilització  
Preu unitari 

(€/u) Preu ( €) 

  

Llicència Ansys 1 0,2 9000 1800 
  

Subtotal llicències 1800 

 

 

Assajos experimentals 

Concepte 
Quantitat 
(unitat) 

Coef. 
Utilització 

Preu unitari 
(€/u) Preu ( €) 

  

Assajos puntals 60 0,3 65,3 1175 

Assajos bastidors 72 0,1 325,6 2345 
  

Subtotal assajos experimentals 3520 
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Taula.  E.4. Cost total del projecte 

 

Per acabar, el total del pressupost es mostra a la taula E.4, amb un preu final de TRENTA-

DOS MIL VUIT-CENTS VINT euros. 

  Preu (€) 

Subtotal anàlisi i simulacions 27500 
Subtotal llicències 1800 
Subtotal assajos experimentals 3520 

  
TOTAL 32820 

 

 

 


