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Notació 

A Àrea de la secció 

C� 

  Coeficient 

C�� 

  Factor de moment uniforme equivalent 

�  Mòdul d’elasticitat longitudinal del Acer 

��,��   Valor de càlcul de la força horitzontal estimada al nivell inferior de cada planta, 

resultant de les càrregues horitzontals que actuen per sobre de dita planta 

incloent-hi els efectes de les imperfeccions 

��,��  Valor de càlcul de la força vertical estimada al nivell inferior de cada planta, 

resultant de les càrregues verticals que actuen per sobre de dita planta 

incloent-hi els efectes de les imperfeccions 

G Mòdul d’elasticitat transversal del acer 

H Alçada de l’edifici 

���   Valor de càlcul de la força transversal equivalent als efectes inicials de 

verticalitat en elements comprimits 

Iyy Moment d’inèrcia a flexió respecte l’eix y-y 

Yzz Moment d’inèrcia a flexió respecte l’eix z-z 

K Coeficient  

�� , �	 Coeficients de rigidesa per als trams longitudinals adjacents als suports 

�
  Coeficient de rigidesa del pilar I/L 

L  Longitud d’un element, llum 

Lcr Longitud de vinclament en el pla de vinclament per flexió considerat 

M Moment Flector 

�
,��   Resistència de càlcul a flexió de la secció 

��,��  Resistència plàstica de la secció reduïda, per interacció amb un esforç axil ���        

�,��  Moment flector de càlcul màxim existent al llarg de l’element respecte l’eix y-y 

�,��  Resistència característica a flexió de la secció transversal crítica segons l’eix y-y 

N Esforç normal 

�
,��    Resistencia de càlcul de la secció a compressió 

�
�      Axil crític elàstic per al vinclament considerat 
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���       Axil de sol·licitació 

���      Resistència característica a esforç axil de la secció transversal crítica 

Q Valor de l’acció variable 

���  Valor de càlcul de les accions verticals totals a la base del edifici 

W Mòdul resistent 

���,  Mòdul resistent elàstic de la secció 

���,  Mòdul resistent plàstic de la secció 

	  Coeficient 


  Ample de la secció 

��  Amplitud de la imperfecció d’un element (fletxa del arc) 

�  Límit elàstic 

h Alçada 

ℎ�  Alçada de planta considerada 

ℎ�  Alçada de l’ànima 

k Coeficient 

 Radi de de gir de la secció respecte l’eix y-y 

k Coeficient 

��  Coeficient reductor per l’alçada h de l’estructura 

��  Coeficient 

�       Coeficient d’interacció 

�  Nombre d’alineacions d’elements comprimits en el pla de vinclament 

considerat 

�  Coeficient 

q Càrrega uniformement repartida 

��  Gruix del ala 

��  Gruix de l’ànima  

��  Coeficient del valor freqüent d’una acció variable 

 ��  Coeficient del valor freqüent de la acció variable determinant 

 �	  Coeficient del valor quasi-permanent de les accions  variables que actuen 

simultàniament a la acció determinant  
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�
�  Coeficient per el que cal multiplicar les càrregues de càlcul  per provocar l’ 

inestabilitat elàstica del model de vinclament global de l’estructura 

� Coeficient de vinclament 

��   Coeficient de seguretat parcial de les accions permanents 

���  Coeficient parcial per a la resistència de les seccions transversals 

���  Coeficient parcial per a la resistència dels elements estructurals respecte a l’ 

inestabilitat 

��   Coeficient de seguretat parcial de les accions variables 

��,��  Desplaçament relatiu del nivell superior de la planta respecte el seu nival 

inferior 

�  Deformació 

��  Coeficient de distribució 

�	  Coeficient de distribució 

�  Esveltesa en la direcció del eix y-y 

��   Valor de l’esveltesa per determinar l’esveltesa relativa 

���� , ��  Esveltesa relativa (adimensional)  

���,�
������  Coeficient per al càlcul del vinclament lateral en perfils laminats 

�  Coeficient de reducció per al mode de vinclament per flexió en el pla de l’eix y-y 

���  Coeficient de reducció per vinclament lateral 

�  Defecte lineal de verticalitat 

��  Valor de la imperfecció lateral 

 

 

 


