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1. Introducció 

 

 

1.1.  Introducció 

 

Actualment, ens trobem en un punt en que la societat demanda ja no només 

estructures resistent i durables, si no una sèrie de prestacions complementaries tals 

com la funcionalitat i la component estètica, tot amb una major economia en els 

costos ja des de l’ inici dels projecte. 

 

Aquest fets porten implícit que les estructures tendeixin a ser cada cop més 

esveltes de cara a potenciar la component estètica i cada cop amb perfils més 

optimitzats a nivell de resistència seccional de cara a reduir al màxim el cost des de el 

punt de vista del material. 

 

Tradicionalment les estructures més usuals, ja siguin metàl·liques o de formigó 

armat s’han anat dimensionant a través del que se’n diu la teoria dels estats límits 

últims (resistència seccional, equilibri, ....) i els estats límits de servei (vibracions, 

deformabilitat,...); on a base d’una sèrie de coeficients de majoració de les d’accions i 

de minoració de les capacitats resistents dels materials es dimensionen els diferents 

tipus d’elements que conformen una estructura considerant la configuració no 

deformada de la geometria. 

 

En aquest tipus d’anàlisi s’acostumen a considerar les branques lineals de les 

capacitats resistents dels materials i les configuracions espacials inicials teòriques de 

les estructures; és el que s’anomena anàlisi lineal o de primer ordre, que té com a 

particularitat la linealitat en la relació causa efecte, a doble sol·licitació tindrem doble 

deformació. 
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Al anar optimitzant cada cop més les estructures, el marge de reserva de les 

mateixes es va reduint, apropant-se la sol·licitació teòricament real, a les capacitats 

resistents dels elements; és per això que cada cop és més important conèixer amb 

major grau d’aprofundiment i exactitud tot el que envolta el procés de càlcul, ja sigui la 

modelització de la capacitat resistent dels elements, les interaccions de les accions 

amb les deformacions, la consideració d’una geometria real deformada,... tot  per 

assegurar que sempre estarem del costat de la seguretat  en quant a resistència, 

equilibri, durabilitat....al llarg de la vida útil de les estructures. 

 

Aquesta necessitat de millora en el grau de coneixement i precisió del que 

envolta les estructures, fa necessari un pas endavant introduint en el càlcul de les 

estructures usuals, no únicament d’aquelles que es podien considerar “simbòliques” ,  

la consideració de les no linealitats, ja sigui en la resposta dels materials com en 

l’efecte de les deformacions de les estructures tant per efecte de les sol·licitacions 

aplicades com per efecte del propi procés de muntatge i fabricació, en la resposta de 

les mateixes. 

 

La modelització d’aquests efectes en el procés de càlcul és el que es coneix com 

anàlisi no lineal o de segon ordre, que té com una de les seves principals 

característiques la pèrdua de linealitat en la relació causa efecte, o el que és el mateix, 

a doble acció no forçosament tenim doble deformació. 

 

Generalment les estructures metàl·liques acostumen a ser de formes més 

esveltes que les estructures de formigó (pilars més prims, llums més grans,..), cosa que 

les fa més sensibles al problemes d’inestabilitat, comunament coneguts com a 

vinclament, que acostumen a ser el punt crític en el seu dimensionat, per sobre de la 

capacitat resistent. 

 

I és en aquests tipus d’estructures més sensibles a les inestabilitats, on més 

fàcilment podria resultar de la consideració o no de les no linealitats geomètriques,  

degudes a defectes de verticalitat, alineació dels perfils, excentricitats en les unions, o 

toleràncies de muntatge entre altres, el quedar del costat de la inseguretat en el 

dimensionat; on un estudi detallat del comportament es mostra necessari de cara a 

aprofundir en el grau de coneixement i poder optimitzar les estructures sense risc. 

  

Paral·lelament cal tenir present que la consideració de la no linealitat implica 

un major grau de complexitat dels anàlisis i per tant de les eines de càlcul i els recursos 

a utilitzar per poder modelitzar aquests efectes; també per això es fa necessari un 

major coneixement i estudi de la resposta de les estructures, per poder valorar en 

quins casos o tipologies es pot prescindir d’aquestes no linealitat quedant del costat de 

la seguretat sense sobredimensionar, o en quins casos cal considerar-les al 100% duent 

a terme un anàlisi de 2on ordre, i si existeixen opcions intermitjes que podríem valorar 

com a vàlides en determinats casos arribant a un bon acord entre precisió del anàlisi i 

el cost de realitzar-lo. 
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1.2. Objectius 

 Reconeixent la necessitat i la possibilitat que ofereix l’actual normativa per al 

càlcul de les estructures de considerar les no linealitats en l’anàlisi ja sigui a nivell de 

geometria o del material. 

  

 I considerant el fet de que el tractament que es fa dels anàlisis d’estabilitat 

global dels pòrtics és complex,  començant per la pròpia classificació de les estructures 

en traslacionals o intraslacionals, passant pel càlcul de coeficients d’amplificació 

d’accions horitzontals o els possibles usos de mètodes simplificats;  que semblaria 

marcar una tendència cap a la conveniència de fer directament un anàlisi global de 

segon ordre , es va realitzar una tesina d’especialitat titulada “Anàlisis global de pòrtics 

d’acer. Estabilitat i efectes de segon ordre” per part d’Olga Pla Serra (Maig 2009). 

 

 En aquest treball es recollia un diagrama de flux amb el plantejament detallat 

de les diferents opcions recollides per a fer els anàlisis globals de pòrtics fent-se un 

anàlisis de les diferents propostes i una guia per la seva aplicació. 

 

 Aquesta tesina té com a principal objectiu, de cara  a establir les directrius de 

treball, i un cop definit els tipus d’anàlisi possibles en la tesina anteriorment citada; el 

desenvolupament pràctic dels mètodes de càlcul per poder veure l’influencia real que 

tenen en els resultats del procés de dimensionament. 

 

 Aquest estudi, haurà de servir per veure si el tipus d’anàlisi executat pot tenir 

únicament una influència en l’optimització del perfil, o si en algun casos ens pot 

conduir a un dimensionat que ens deixi del costat de la inseguretat. 

 

 Alhora es buscarà, en base als resultats obtinguts,  la possibilitat d’obtenir un 

possible criteri objectiu que pugui servir per determinar en inici, quin tipus d’anàlisi 

pot ser el més ajustat a cada cas, tant a nivell de precisió com de justificació del cost 

extra d’aplicació, i des de el punt de la seguretat. 

  

 Per treballar en vers els objectius, es realitzarà el càlcul de diferents pòrtics 

d’una planta aplicant a tots ells els principals mètodes d’anàlisi  per comprar-ne els 

resultats. 

 

 De manera complementaria, al desenvolupar els diferents tipus d’anàlisi en 

diferents pòrtics, s’intentarà determinar tots aquells dubtes sistemàtic que puguin 

sorgir en l’aplicació dels diferents mètodes per ajudar a trobar-ne resposta. 

  

 

1.3. Continguts 

 La primera part d’aquesta tesina, recollida en el Capítol 1, correspon a una breu 

introducció a la realitat de les estructures metàl·liques i a les seves principals 

particularitats a nivell d’estudi i dimensionament,  seguida de la descripció de les 

motivacions i objectius en les que basar-se de cara a orientar els treballs cap una 
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direcció concreta, i finalment el resum dels continguts de les diferents parts del 

document. 

 

 El capítol 2, recull l’estat del coneixement relatiu a l’estudi resistent i del 

vinclament de les estructures metàl·liques, considerant anàlisi lineal o de segon ordre 

considerant les imperfeccions geomètriques;  introduint els principals conceptes 

teòrics que envolten el tema de la tesina i descrivint el mètodes de resolució i anàlisi 

que recull la normativa actual. 

  

 Finalment, es fa una menció d’altres aspectes, conceptes i treballs recollits en 

diferents articles publicats, que parlen del tema de l’estudi del vinclament de les 

estructures metàl·liques des de altres punts de vista, interessants per emmarcar el 

context del treball i obrir nous punts de vista. 

 

 El capítol 3 contempla una primera part on es fa una descripció de la 

metodologia emprada per l’anàlisi dels diferents pòrtics, així com de les eines 

emprades a tal fi i una segona part més extensa on detalladament és mostra el procés 

complert seguit per fer l’anàlisi d’un d’aquests pòrtics seguint la metodologia exposada 

a la primera part, i a tall complementari es mostra les diferències entre aquest procés i 

el que resultaria per a estructures porticades de dues plantes. 

  

 Al llarg del Capítol 4, es presenten des de diferents punts de vista la part 

numèrica de tots els resultats obtinguts dels anàlisis fets sobre el conjunt de models 

elaborats al llarg de la realització dels treballs previs a aquesta tesina. 

 

 A través d’aquestes diverses presentacions i creuant les diferents variables 

estudiades entre elles de diverses maneres, s’intenta establir una sèrie de relacions 

entre elles per poder extreure’n conclusions que donin o no llum als objectius del 

treball 

  

 Finalment al llarg del Capítol 5 es presenten les anteriorment anomenades 

conclusions, tant de les dades analitzades com les del treball que ha servit per a 

l’elaboració d’aquest document, i es presenten una sèrie de propostes de futur per 

continuar treballant i aprofundir en el coneixement de les estructures metàl·liques pel 

que fa a la seva relació amb els fenòmens relatius a la seva inestabilitat o  pèrdua 

d’equilibri. 


