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2. Estat del coneixement 
 

 

2.1. Anàlisis Estructural  (Art. 17 – E.A.E.-) 

 
 En l’estat del coneixement, recollim els principals fonaments teòrics i conceptes 
bàsics que serveixen per donar un context i una base al desenvolupament que es 
realitza en els capítols posteriors de la tesina; d’aquests, el primer i ineludible és la 
definició del que entenem com Anàlisi Estructural. 
 
 Per anàlisi estructural, entenem aquell conjunt de treballs que hem de fer per 
obtenir l’efecte d’una sèrie d’accions aplicades d’una determinada manera i 
combinades segons uns determinats coeficients , sobre tota o part de l’estructura, de 
manera que es puguin dur a terme les comprovacions necessàries segons la teoria dels 
estats límits últims i de servei. 
 
 L’anàlisi estructural és, en definitiva, una modelització numèrica de l’estructura 
real, pel que cal ser molt curós de cara a escollir en cada cas el model o hipòtesis de 
càlcul que permetin reproduir al màxim la realitat amb la precisió necessària. 
 
 Al fer les modelitzacions numèriques és molt important reflectir correctament 
els moviments i les deformacions en les que els efectes de segon ordre, incrementin de 
forma significativa els efectes de les accions. 
 
 De forma general, els elements utilitzats per modelitzar les estructures poden 
ser unidimensionals, bidimensionals o tridimensional; i cal preveure prèviament al 
anàlisi la necessitat de considerar efectes com la deformació per efecte del tallant,  la 
interacció amb el terreny o la rigidesa de les unions dels elements entre d’altres. 
 
  
 Un cop fet, l’anàlisi estructural ens proporciona informació tant a nivell global o 
de l’element de l’estructura com poden ser les reaccions en els suport, les formes de 
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les deformades o les lleis de moments; i a nivell seccional, amb les tensions i 
deformacions. 
 
 Es a partir dels resultats i comprovacions fetes en el procés d’anàlisi que 
definim les estructures de cara a materialitzar-les. 
 

2.1.1. Mètodes d’anàlisi global (Art. 19 – E.A.E.) 

  
 Un anàlisi estructural ha de satisfer les condicions d’equilibri i compatibilitat, 
considerant sempre les lleis de comportament dels materials que conforme 
l’estructura. 
 
 Els mètodes  per a dur a terme els anàlisis global de les estructures es 
classifiquen en : 
 

a) Anàlisis lineals,  basats en els hipòtesis del comportament elàstic-lineal dels 
materials i en la consideració del equilibri sobre l’estructura sense 
deformar; és el que comunament s’anomena anàlisi en primer ordre. 
Aquests tipus d’anàlisis és el més utilitzat, i en ell, s’accepta el principi de 
superposició dels efectes de les accions, alhora que s’agafa com a valor 
màxim per a les tensions el anomenat límit elàstic, essent les deformacions 
de l’estructura recuperables al eliminar la seva causa. 
 

b) Anàlisis no lineals, aquells que tenen en consideració la no linealitat 
mecànica, es a dir, la branca no lineal del comportament dels materials, així 
com la no linealitat geomètrica, o el que és el mateix, la consideració del 
equilibri de l’estructura en la configuració deformada de la mateixa. 
Aquest tipus d’anàlisi és el comunament conegut com anàlisi en segon 
ordre. 
La consideració de la no linealitat, fa que  la resposta estructural no només 
depengui de la càrrega final sinó de la historia d’increments de càrrega de 
seguida per arribar al valor final. 
En aquest tipus d’anàlisi es perd la validesa del principi de superposició i per 
a la seva resolució cal dur a terme un procés iteratiu per cada increment de 
càrrega fins a trobar un solució convergent a nivell d’equilibri, 
compatibilitat i capacitat resistent dels materials, per a cadascuna de les 
combinacions d’accions possibles. 
 

c) Anàlisis no lineals, considerant únicament una de les causes de no linealitat 
possibles. 

 
  
 Per a les comprovacions relatives als estats límits de fatiga i de servei, de forma 
general, es podrà fer mitjançant un estudi basat en resultats d’un anàlisi de primer 
ordre, ja que la no linealitat acostuma a manifestar-se a partir de nivell elevats de 
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càrrega o d’efectes geomètrics de segon ordre, que sota les càrregues en servei solen 
ser despreciables. 
 

2.1.2. Consideració de la no linealitat del material 

  
 Segons quina sigui la manera en que es consideri o no, la no linealitat del 
material els mètodes d’anàlisi global de l’estructura son: 
 

a) Anàlisis global elàstic; de forma general pot utilitzar-se en tots els casos 
b) Anàlisis global plàstic; no es pot aplicar a ponts ni estructures sota l’acció de 

sobrecàrregues mòbils o repetitives de certa entitat 
c) Anàlisis global elastoplàstic; pot aplicar-se sempre per la comprovació dels 

estats límits últims 
    

2.1.2.1.  Anàlisi global elàstic 

 
 L’anàlisi global elàstic es basa en la hipòtesis d’un comportament 
indefinidament lineal de la llei de tensió-deformació del acer. 
 
 És un mètode que admet l’aplicació del principi de superposició, en el que sigui 
quina sigui la tensió, la relació amb les deformacions obtingudes sempre guarda una 
relació lineal i aquestes últimes son recuperables. 
 
 Aquest tipus d’anàlisi, pot fer-se servir sempre, sigui quina sigui la classe 
resistent dels diferents elements que conformen l’estructura, amb l’únic condicionant 
de fer les comprovacions en base a la classe de secció corresponent. 
 
 Per fer-ne ús en les comprovacions dels estats límits de servei i fatiga cal 
considerar l’efecte de la seqüència de càrrega en muntatges evolutius, les accions 
tèrmiques, les deformacions imposades,...excepte si totes les seccions crítiques son de 
tipus classe 1. 
 
 L’anàlisi global elàstic pot utilitzar-se per a obtenir els esforços de l’estructura, 
inclús quan la resistència de les seccions estigui condicionada pel risc d’abolladura 
(seccions classe 4), o es consideri les capacitats plàstiques (seccions classe 1 i 2). 
 
  Dintre del que es pot considerar com anàlisis global elàstic, per a seccions de 
classe 1 i 2, es pot considerar certa capacitat resistent plàstica, en base al que 
s’anomena redistribució limitada; en aquests casos les lleis d’esforços s’obtenen en 
base a un anàlisi lineal i posteriorment es fa la redistribució. 
 
 L’aplicació d’aquesta redistribució d’esforços, queda limitada a bigues 
continues d’estructures convencionals d’edificació, sempre i quan es garanteixi les 
condicions necessàries de ductilitat, pel que caldrà verificar les condicions següents: 
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a) Les redistribucions de les lleis elàstiques de flectors de cada tram es limiten 
al 15% del seu valor màxim en l’element 
 

b) Les lleis d’esforços un cop redistribuïdes, han d’estar en equilibri amb les 
càrregues aplicades 

 
c) Les seccions transversals de tots aquells elements amb redistribució han de 

ser de classe 1 o 2 
 
d) Es controla adequadament l’estabilitat lateral de les bigues, així com les de 

les ales comprimides 
 

2.1.2.2. Anàlisi global plàstic 

 
 Els mètodes d’anàlisi global plàstic, únicament són aplicables per a la 
comprovació dels Estats Límits Últims en estructures convencionals d’edificació, o 
aquelles sotmeses a càrregues predominantment estàtiques i sense càrregues 
repetitives d’entitat. 
 
 Els mètodes plàstics es basen en la teoria de les ròtules plàstiques i permeten la 
completa redistribució dels esforços interns de l’estructura, garantint que els moments 
resistents plàstics assolits en les successives ròtules plàstiques resten inalterables fins 
a la formació de la darrera ròtula que converteix l’estructura en un mecanisme.  
 
 Aquests mètodes poden aplicar-se partint de qualsevol del teoremes bàsics de 
la plasticitat, ja sigui el estàtic, o del límit inferior, o el cinemàtic o del límit superior. 
 
 Al utilitzar els anàlisis plàstics, assumim la capacitat de redistribució dels 
moments flectors necessaris per a la formació de les ròtules plàstiques així com el 
repartiment de tensions plàstiques, motiu pel qual cal verificar la capacitat seccional 
dels perfils que conformen les estructures, en base a la classificació en classes tipus 1 o 
2.  
 
 Com tot anàlisis no lineal, en els anàlisis globals plàstics, no es vàlid el principi 
de superposició. 
 
 El seu us no permet considerar efectes tals com la seqüenciació constructiva i 
les fases de posta en càrrega de les estructures evolutives, les accions tèrmiques, les 
deformacions imposades, o qualsevol sistema autoequilibrat d’accions que s’apliqui a 
l’estructura, podent-se assumir un increment monòton creixent dels factors 
d’amplificació de les accions fins arribar al mecanisme de col·lapse de les possibles 
combinacions d’accions. 
 
 Generalment, els anàlisis plàstics no han de ser utilitzats quan els efectes de 
segon ordre deguts a les deformacions de l’estructura no siguin despreciables, ja que, 
en aquestes casos podria arribar-se a produir el col·lapse estructural avanç de que 
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s’arribin a produir la totalitat de les ròtules plàstiques del mecanisme de ruïna en 
primer ordre.   
 
 Per abordar els anàlisis plàstics de les estructures cal recórrer al anàlisi no 
lineals descrit a l’article 24.4 de la instrucció E.A.E [1]., on es fa referència a la 
consideració simultània dels efectes de la no linealitat del material i el seu equilibri en 
la configuració deformada de l’estructura, alhora que tenint en compte les 
imperfeccions geomètriques locals i globals. 
 

2.1.2.3. Anàlisi global elastoplàstic 

 
 El mètode elastoplàstic considera la no linealitat en la resposta del material 
acer a través dels diagrames moment-curvatura de les diferents seccions transversals, 
obtinguts generalment a base de sol·licitacions monòtones creixents  fins arribar a la 
resistència última. Aquest diagrames han de preveure la possible interacció amb un 
esforç axial simultani. 
 
 Les seccions transversals, es mantenen elàstiques fins que la fibra més 
sol·licitada assoleix la tensió corresponent al límit elàstic del material, en cas de seguir 
augmentant la càrrega, la secció es considera que plastifica progressivament fins 
arribar a les deformacions últimes, ja sigui en tracció o en compressió, a la fibra més 
deformada. 
 
 L’anàlisi globals elastoplàstic, per a les combinacions d’accions a considerar en 
els estats límits últims, es tracta mitjançant algoritmes de càlcul no lineal a partir de les 
lleis moment-curvatura de les diferents seccions transversals. 
 
 Com a mètode no lineal, en la seva aplicació no és vàlid el principi de 
superposició. 
 

2.1.2.4. Influència de la geometria deformada de l’estructura 

 
 L’anàlisi global de l’estructura, generalment pot fer-se de dues maneres: 
 

a) Anàlisi  en primer ordre, segons la geometria inicial de l’estructura 
 

b) Anàlisi no lineal en segon ordre, considerant la influència de la geometria 
deformada de l’estructura 

 
 Els efectes de segon ordre, causats per la deformació de l’estructura, han de ser 
considerats si generen un augment significatiu dels efectes de les accions, tant forces 
com deformacions, en la resposta de l’estructura. 
 
 Per avaluar correctament els efectes de segon ordre, cal considerar els efectes 
o accions recollides en l’art.22.1 de la E.A.E, entre els que hi ha les tensions residuals 
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del acer sobre la resposta no lineal del acer, les imperfeccions geomètriques i 
mecàniques (defecte de verticalitat, d’alineació, excentricitat de les unions, toleràncies 
d’execució,...) 
 
 La influencia d’aquests efectes en la capacitat resistent d’alguns elements 
aïllats, tal com suport o bigues de secció constant, que es trobin total o parcialment 
comprimits i alhora flectats, es considera a través d’una sèrie de coeficients reductors 
que es troben inclosos en la formulació de les comprovacions resistents que recull la 
instrucció E.A.E. per aquest tipus d’elements. 
 
  

2.2. Estabilitat Lateral de les Estructures  (Art. 23 – E.A.E.) 

 
 La influencia dels efectes de segon ordre en la capacitat resistent de les 
estructures depèn bàsicament de la seva rigidesa lateral, que ha de ser garantida tant 
en fase de servei com en les diferents fases constructives, podent arribar a ser 
aquestes en alguns casos més determinants en els disseny estructural. 
 
 De forma general, aquesta pot ésser garantida mitjançant: 
 

a) La pròpia rigidesa dels sistemes d’entramats a base de nusos rígids 
 

b) Sistemes d’arriostrament lateral triangulats 
 
c) Sistemes d’arriostrament lateral mitjançant pantalles o nuclis rígids 
 
d) Per combinació d’alguns dels esquemes resistents anteriors 
 

 En cas de projectar-se les estructures  a base d’unions semirígides entre els 
diferents elements estructurals, l’avaluació de la rigidesa lateral ha de fer-se en base 
als diagrames moment – rotació; mentre que en  estructures no simètriques respecte 
la seva planta, han de considerar-se els efectes de la possible interacció dels esforços 
de flexió i torsió en la comprovació de la mateixa. 
 
 Pel que fa al es fonamentacions, de forma generalitzada, i sempre que sigui 
possible,  han de projectar-se de manera que els efectes dels desplaçaments laterals i 
les rotacions en la seva base siguin despreciables, motiu pel qual s’acosutmen a 
dimensionar en base a unions articulades entre els fonaments i els elements portants 
verticals. 
 

2.2.1. Classificació d’estructures intraslacionals i traslacionals 

 
 Per decidir si cal o no considerar els efectes de segon ordre en un anàlisi, cal 
poder fer una classificació estructural per avaluar de manera aproximada,  si els 
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efectes de segon ordre afectaran de manera rellevant la resistència estructural, de 
cara a que es pugui definir el mètode d’anàlisi més adequat . 
 
 Una estructura pot classificar-se com a intraslacional quan la seva rigidesa 
lateral es prou gran com per a que els efectes de segon ordre sobre la seva capacitat 
resistent es puguin considerar insignificants, aleshores, l’estudi de dita estructura es 
podrà fer segons la teoria de primer ordre. 
 
 Per a poder dir que una estructura és intraslacional segons un determinat mode 
d’inestabilitat lateral, i una determinada combinació d’accions cal que es verifiqui el 
següent criteri: 
 

a) ��� =
���
���

≥ 10 ;  per anàlisi global elàstic 

 

b) ��� =
���
���

≥ 15 ; per anàlisi global plàstic o elastoplàstic 

 
On: 
 ��� = Carrega crítica d’inestabilitat elàstica per a dit mode de vinclament 
 global, per a una determinada combinació d’accions considerada. 
 ��� = Carrega de càlcul que actua sobre l’estructura per a la mateixa 
combinació d’accions. 
 ��� = Coeficient d’amplificació de les càrregues de càlcul per tal de d’arribar a 
la inestabilitat elàstica segons el mode de vinclament considerat. 
 

2.2.2. Criteri de classificació per a estructures convencionals 

 d’edificació 

 
 Per a pòrtics simples amb dintells de coberta plans o de poca pendent, així com 
per entramats de pòrtics plans d’edificació amb nusos rígids, és pot donar per vàlid el 
criteri recollit en l’apartat 2.2.1., sempre que per a cada planta, i segons la combinació 
d’accions considerada, el criteri de comparació establert sigui vàlid tot obtenint el 
coeficient de majoració  ��� segons la formulació següent: 
 ��� = ���,����,��

� × � ℎ���,��
� 

 
On: 
 ��,�� = Valor de càlcul de la força horitzontal aplicada, estimada al nivell 
 inferior de cada planta, resultant de les càrregues horitzontals que 
 actuen per sobre de dit nivell, incloent els efecte de les imperfeccions 
 indicades en l’Article 22. de l’instrucció E.A.E. 
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 ��,�� = Valor de càlcul de la força vertical, estimada al nivell inferior de cada 

 planta, resultant de les càrregues verticals que actuen per sobre de dit 
 nivell. 
 �� =   Altura de la planta considerada 

 ��,�� =  Desplaçament horitzontal relatiu entre el nivell superior i inferior de la 
planta considerada, considerant l’actuació de les accions exteriors verticals i  
horitzontals, i les forces transversals equivalents establertes en l’Article 22. De 
la instrucció E.A.E. per la combinació d’accions estudiada. 

 

2.2.3. Classificació d’estructures arriostrades o no arriostrades  

 
 Una estructura pot classificar-se com arriostrada quan la seva rigidesa lateral ve 
garantida mitjançant un sistema estabilitzador que permeti despreciar la influència  
dels efectes de segon ordre sobre la seva capacitat de resposta estructural, en aquest 
cas el seu anàlisi global es pot realitzar segones els preceptes de la teoria de primer 
ordre. 
 
 La rigidesa de dit sistema d’arriostrament, per poder ser considerat, ha de 
verificar-se seguint els criteris recollits en l’apartat 2.2.1. aplicats al conjunt estructural 
incloent el sistema de rigidització. 
 
 Complementàriament, en el dimensionat de dits sistemes cal considerar entre 
altres els efectes de les imperfeccions locals i globals, les forces horitzontals aplicades 
sobre l’estructura arriostrada i les forces, tant verticals com horitzontals, directament 
aplicades sobre el sistema d’arriostrat. 
 

2.3. Consideració de les imperfeccions (Art. 22. – E.A.E.) 

  
 En aquelles estructures en les que un cop aplicat el criteri de classificació 
d’estructures traslacionals o intraslacionals, resulti necessari la consideració dels 
efectes de segon ordre, caldrà modelitzar de forma adequada els efectes tant de les 
tensions residuals del acer, com de les imperfeccions geomètriques degudes a defectes 
de verticalitat, alienació, excentricitat,... 
 
 De forma general es poden modelitzar en base al que s’anomena imperfeccions 
geomètriques equivalents, consistents en uns sistemes de forces autoequilibrats 
proporcionals a les càrregues verticals aplicades a l’estructura segons cada combinació 
d’accions. 
  
 Quan la seva consideració sigui necessària, les imperfeccions han de  
considerar-se de forma general en l’estudi dels Estats Límits Últims, mentre que no 
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acostuma a ser d’aplicació en les comprovacions dels Estats Límits de Servei, excepte 
per a estructures singulars. 
 

2.3.1. Mètode d’aplicació 

 
 Els efectes de les imperfeccions geomètriques equivalents, quan calgui 
considerar-les, han de incloure’s en l’anàlisi global per tal de que quedin recollits en els 
esforços resultant que seran utilitzats per a les diferents comprovacions. 
 
 En el cas d’estructures arriostrades, es faran servir també per a la verificació 
dels arriostraments. 
 
 En elements aïllats sensibles a fenòmens d’inestabilitat, els efectes ja queden 
recollits de forma implícita en els diferents coeficients de ponderació recollits en la 
formulació aplicable. 
  

2.3.2. Imperfeccions en l’anàlisi global 

 
 Les imperfeccions geomètriques equivalents han d’incloure’s en els casos en 
que les efecets de segon ordre no siguin negligibles, de manera que la geometria de 
càlcul resultant és la teòricament ideal, incorporant  les imperfeccions geomètriques 
equivalents de manera que produeixin els efectes més desfavorables. 
 
 Aquesta aplicació en sentit desfavorable, acostuma a ser de manera que 
s’afavoreixi la desestabilització cap al primer mode de fallada per vinclament. 
 
 L’efecte de les imperfeccions globals equivalents en l’anàlisi global de les 
estructures es modelitza en base a la suma d’un defecte global de verticalitat de 
l’estructura (desplom)  i unes curvatures inicials aplicables a tots els elements 
comprimits. 
 
 De forma general cal analitzar la possible inestabilitat segons els modes de 
vinclament simètric i antisimètric, i per aquelles combinacions d’accions en les que el 
coeficient d’amplificació de les accions ��� per arribar a la inestabilitat elàstica del 
sistema sigui mínima. 
 

2.3.2.1 Imperfeccions Laterals Globals Equivalents 

 
 Les anomenades imperfeccions laterals globals equivalents son les que tenen 
com a objectiu modelitzar un cert grau de desalineació respecte la vertical, el desplom, 
de les estructures, no donat en origen del propi disseny, sinó ocorregut per les pròpies 
toleràncies i inexactituds en el procés de muntatge. 
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Figura 2.3.2.1.1: Defecte de verticalitat 

 
 Es considera un defecte de verticalitat segons la formulació: 
 

Φ = �	 × �
 ×  Φ� 
 
 On: 
 

Φ� =  Valor de base de la imperfecció lateral donat per Φ� = 1/200 
 

K	 =  Coeficient reductor per alçada “h”, considerada en metres, de 
 l’estructura 
 

   K� =  


√� 
 ; amb  



�
 ≤  K�  ≤ 1,0  

 
K
 =  Coeficient reductor segons el nombre d’alineacions “m” d’elements 
 comprimits, pilars d’edificis o piles en ponts, en el pla de vinclament 
 considerat 

 

K� =  �0,5 	1 +
�

�

�

  

 

 Únicament es  conten per a l’obtenció del valor de “m”, aquells elements 
sotmesos a una sol·licitació de compressió igual o superior al 50% de la compressió 
mitjana en el pla de vinclaments estudiat i segons la combinació d’accions considerada, 
i que s’extenguin a la totalitat de l’alçada considerada en l’obtenció de K	. 
 

En estructures porticades d’edificació, es pot no considerar l’efecte del desplom 
en una determinada combinació d’accions quan es verifiqui el següent criteri: 

 
 ��� ≥ 0,15��� 

 
On: 

  
 H�� =  Valor de càlcul de la resultant de les accions horitzontals totals actuants, 
  a la base de l’edifici, per a la combinació d’accions estudiada. 
 

V�� =  Valor de càlcul de la resultant de les accions verticals totals actuants, 
 a la base de l’edifici, per a la combinació d’accions estudiada. 
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En aquests casos, es poden no considerar les imperfeccions globals equivalents 

degudes al desplom, ja que els seus efectes sobre l’estructura en comparació amb els 
de les accions horitzontals del model es poden considerar poc significatius. 

 

2.3.2.2 Curvatures inicials equivalents en elements comprimits 

 
 Paral·lelament al defecte de verticalitat, cal considerar les imperfeccions 
globals en tots aquells elements comprimits en que es donin, alhora, les següents 
condicions: 
 

a) Un dels nusos extrems del element no pot ésser considerat com una 
articulació 
 

b) La seva esveltesa adimensional segons el pla de vinclament considerat, 
obtinguda com si fos un element biarticualt verifica el criteri: 

 

 � > 0,5�� × ��

���

�
  

      
 Que equival a considerar que el axil de càlcul del element considerat no sigui 
superior al 25% de la seva càrrega crítica d’Euler. 
 
 En cas de ser necessari la seva consideració, s’agafarà com a curvatura inicial 
equivalent una funció parabòlica de segon grau, amb una amplitud màxima funció del 
tipus d’anàlisi realitzat i de les característiques resistent dels element segons la seva 
corba de vinclament. 
 

                          
Taula 2.3.2.2.1: Curvatura Equivalent inicial 

 
 

2.3.2.3 Forces transversals equivalents a les imperfeccions 
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 El conjunt de les imperfeccions geomètriques, ja siguin les imperfeccions 
laterals globals com les curvatures inicials, es poden assimilar a uns sistemes de forces 
proporcionals a la càrrega aplicada a l’estructura segons cada combinació d’accions, 
obtingudes tal com segueix: 
 

a) Per al defecte inicial de verticalitat: 
 ��� =  Φ ×  ��� 
 

b) Per a les curvatures inicials: 
 ��� =

�× ���×��
��

  ;   ��� =
�× ���×��

�
  

 
Prenent com a valor de “L” la longitud, i per ���, l’esforç de compressió de 

l’element respectivament. 
 

 I aplicant-les segons el que es recull en les figures següents: 
 

                                                    
 

Taula 2.3.2.3.1: Aplicació forces equivalents a les imperfeccions globals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2.3.2.3.2. Aplicació forces equivalents a les curvatures inicials 
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2.4. Mètodes d’anàlisi de l’estabilitat globals de les  estructures         

(Art. 24. – E.A.E.) 

 
 En cas de ser necessari considerar els efectes de segon ordre i les imperfeccions 
geomètriques equivalents es pot seguir un dels següents mètodes: 
 

a) Anàlisi global traslacional incloent la totalitat dels efectes de les 
imperfeccions globals equivalents i de les imperfeccions per curvatures 
inicials, ja sigui en base als sistemes de forces equivalents o per a 
estructures complexes en base a un sistema d’imperfeccions geomètriques 
afins a la forma de vinclament predominant tal i com es recull en l’art.22.3.5 
de la E.A.E. 
La verificació de l’estabilitat dels elements aïllats comprimits queda 
garantida a través de la comprovació resistent al haver-se obtingut els 
esforços de dimensionament considerant un anàlisi global en segon ordre. 
 

b) Anàlisi global traslacional global de l’estructura que consideri únicament els 
efectes de les imperfeccions laterals globals equivalents, amb un control 
dels efectes de la inestabilitat en els elements comprimits considerats 
aïllats.  
La verificació de l’estabilitat dels elements aïllats comprimits caldrà fer-la 
posteriorment considerant les imperfeccions locals, no considerades en 
l’anàlisi global en segon ordre. 
 

c) En cert nombre de casos, recollits entre d’altres en l’Art.35 i l’annex 5, pot 
ser suficient verificar l’inestabilitat dels elements comprimits de manera 
aïllada a partir d’una longitud de vinclament obtinguda a partir del mode 
d’inestabilitat global de l’estructura, i unes sol·licitacions obtingudes segon 
la teoria de primer ordre. 

 
La utilització, ja sigui del mètode a) o del b) requereix la consideració dels 

efectes de segon ordre, per efecte de les càrregues exteriors i les imperfeccions a 
través d’un anàlisi estructural adequat, que pot ser: 

 
- Anàlisi elàstic d’estructures traslacionals 

 
- Anàlisi plàstic d’estructures traslacionals 

 
- Mètode general d’anàlisi no lineal en teoria de segon ordre 

 
 En aquests casos al considerar-se els efectes de segon ordre, i realitzar-se un 
anàlisi no lineal, deixa de ser vàlid el principi de superposició. 
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2.4.1. Anàlisi Elàstic d’estructures traslacionals 

 
 Els anàlisis elàstic considerant els efectes de segon ordre per efecte de les 
càrregues exteriors i les imperfeccions  geomètriques equivalents, són vàlids per a 
qualsevol tipus d’estructura. 
 
 Alternativament pot utilitzar-se, en determinats casos,  un mètode aproximat 
basat en realitzar un anàlisi elàstic en primer ordre sota els efectes de les accions 
exteriors i els efectes de les imperfeccions geomètriques inicials equivalents, per 
posteriorment, amplificar els efectes del moments flectors, esforços de tallant i altres 
efecte deguts estrictament a la deformació lateral per un determinat coeficient descrit 
en l’Art. 24.2 de la E.A.E com segueix: 
 

� 1

1 −
1���� 

 
 Aquest opció només és vàlida en pòrtics d’edificació d’una sola alçada,  pòrtics 
regulars d’edificació de vàries plantes sempre que, les accions verticals, horitzontals i 
la rigidesa lateral del pòrtics siguin similar en totes les plantes, i finalment, en 
estructures on ���  > 3 , i les seccions amb els màximes esforços de flexió en un anàlisi 
de primer ordre considerant les imperfeccions pugui considerar que són les mateixes 
en un anàlisi de segon ordre amb les efectes amplificats. 
 

2.4.2. Anàlisi Plàstic d’estructures traslacionals 

 
 En general no està permès, excepte en un sèrie molt concreta de casos i en 
base  al compliment d’un sèrie de condicions prèvies. 
 
 Per poder-se realitzar en estructures d’edificació, cal que es compleixin les 
següents condicions: 
  

a) Les seccions susceptibles de plastificar han de complir els criteris exigits de 
ductilitat 
 

b) Les seccions on es formin les ròtules plàstiques han de ser simètriques i 
estar suficientment arriostrades per evitar el vinclament lateral i 
perpendicular al pla del pòrtic. 

 
c) Han de tenir un  ���  > 5 
 

 Amb aquestes condicions es pot aplicar a: 
 

a) Pòrtics ortogonals  de una o dues plantes on no es permeti la formació de 
ròtules en els suport, o en cas de formar-se’n, no sigui en punt intermitjos. 
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b) Pòrtics ortogonals de vàries plantes, on únicament es permetin ròtules en la 
secció d’arrancada dels suports, i que aquestes, siguin les últimes en 
formar-se després de totes les necessàries en els dintells per tal de que 
l’estructura sigui un mecanisme. 

 

2.4.3. Mètode general d’anàlisi no lineal en teoria de segon ordre 

 
 Consisteix en la consideració simultània dels efectes de la no linealitat dels 
materials i de l’equilibri en base a la configuració deformada de l’estructura. 
 
 Cal considerar-se les imperfeccions geomètriques equivalents a les 
imperfeccions constructives i del material.  
 
 Aquest mètode assegura que  la estructura no presentarà problemes 
d’inestabilitat global o local, si no resulta sobrepassada la capacitat resistent de les 
diferents seccions. 

2.5. Vinclament  

 
 El vinclament, és un fenomen típicament donat en elements comprimits, que té 
especial importància en estructures esveltes com solen ser les metàl·liques. 
Bàsicament consisteix en falla de la peça per una pèrdua d'estabilitat de la peça, que 
es produeix per un determinat valor de compressió normalment inferior a la capacitat 
resistent del element.  
 
 Aquesta fallada per inestabilitat es manifesta per una curvatura sobtada de la 
peça que fa que se separi de la directriu teòrica que tenia, i es pot donar en el propi pla 
de la peça, en el pla perpendicular o de manera lateral. 
 
 De forma general, aquest fenomen s’estudia per a peces ideals i peces reals. 

2.5.1. Vinclament per a peces ideals 

 
 
 Bàsicament consisteix en un model teòric, iniciat per Euler, per plantejar 
l’equilibri entre les càrregues exteriors i els moments interns per tal d’obtenir quina és 
la càrrega crítica que inestabilitza  una determinada peça. 
 
 Per a poder-lo plantejar cal fer una sèrie d’hipòtesis que a la realitat no es 
compleixen  i que són: 
 

- El material té un mòdul d’elasticitat E, concret i conegut 
- El material es infinitament elàstic 
- Les peces no tenen imperfeccions geomètriques sinó que descriuen un 

forma matemàtica perfecta 
- Les forces de compressió es troben aplicades en la directriu 
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- Les peces es troben lliures de tensions residuals degudes al procés de 
fabricació 

 
 El estudi es comença a plantejar per una peça ideal, com a pas previ per poder 
estudiar les peces reals. 
 
 L’estudi es planteja per a una biga bisuportada en la seva configuració 
deformada establint l’equació diferencial de segon ordre que regiria en l’equilibri entre 
moments intern i externs aplicant un axil de compressió  N i una càrrrega repartida 
q(x). 
 ������ +  ����� = �(��, �, �) 
  

              
 

Figura 2.5.1.1. Biga teòrica per estudi de peça ideal 
 

 
 De la seva resolució, s’obté el que s’anomena càrrega crítica d’Euler, que 
correspon amb la menor de les càrregues que verifiquen l’equació plantejada. 
 �� = ��� =  

��
 ��

��
  

 
 Físicament, seria el límit superior del esforç axil que la peça podria suportar 
degut a que la resolució de l’equació implicaria deformades infinites, fet no real;  de 
manera que en cas d’arribar-se podrien donar-se dues opcions: 
 

a) Que la peça continués indefinidament en la seva posició fos quina fos la 
càrrega aplicada, de manera que qualsevol pertorbació sobre ella mateixa 
que generés un peti desplaçament  de la posició d’equilibri  provocaria la 
fallada del element, és el que s’anomena un  equilibri inestable. 
 

b) Que la peça es deformés  seguint un determinada corba de manera que ja 
no podria resistir més càrrega i fallaria per inestabilitat d’equilibri, és el que 
s’anomena equilibri indiferent 

 

N

q

N
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Figura 2.5.1.2. Situacions d’equilibri per peça ideal 

 

 Òbviament mentre la càrrega N aplicada no arribi a la càrrega crítica la peça 
mantindria de manera estable la seva posició recta. 

  
Plantejat el mateix model en teoria de segon ordre, s’observa que les 

deformacions i els esforços flectors màxims guarden una proporcionalitat amb els 
obtinguts en teoria de primer ordre. 

Aquesta proporcionalitat és funció entre d’altres de la longitud de la peça, la 
rigidesa, i l’axil aplicat. 

 

2.5.2. Vinclament per a peces reals 

 
Les hipòtesis establertes per a la definició del model teòric, no són vàlides a la 

realitat, ja que ni les peces són perfectament rectes, ni les càrregues centrades, ni 
tenim material infinitament elàstics... 

 
A nivell del material,  l’acer té un valor determinat pel límit elàstic, això implica 

que la fallada per inestabilitat es produirà sempre que la tensió màxima sigui inferior a 
la de dit límit, en cas contrari la fallada del element es produirà per plastificació de la 
secció crítica. 

Aquest fet va permetre definir la denominada esveltesa d’Euler, aquella en la 
que tensió provocada per la càrrega crítica ��  és igual al límit elàstic del material. 

 

�� = ������

 

 
Pel que fa a les imperfeccions geomètriques de la pròpia peça, que fan que no 

sigui perfectament recta, provoquen que des de el mateix moment en que s’aplica una 
càrrega de compressió N, aparegui un flexió proporcional a la deformada. 

 
Això implica que la distribució de tensions a la peça hagi de restituir no només 

una força de compressió, sinó també una flexió, cosa que fa que la càrrega real que 
generaria la pèrdua d’equilibri  sigui inferior a la teòrica d’Euler. 

 

N

NE

f(x)

equilibri indiferent

Bifurcació d'equilibri

equilibri inestable



TESINA DE MÀSTER 

Pàgina - 22 

 

                      
Figura 2.5.1.3. Situacions d’equilibri per peça real 

 
Finalment, la CECM, va realitzar un aprofundit estudi experimental i teòric de la 

peça real biarticulada  per tal de considerar els efectes de les tensions residuals i 
unificar criteris per al tractament de la inestabilitat de peces comprimides, que va 
donar com a resultat la definició d’una nova sèrie de corbes de vinclament. 

 
En origen, aquestes corbes van ser obtingudes per parells de punts, tot i que 

posteriorment es va desenvolupar una formulació adequada per descriure el 
comportament real. 

 
En funció del tipus de perfil i del límit elàstic del material, existeixen 5 corbes 

diferents, que tenen en compte la forma, el gruix de la peça, o el pla de vinclament 
considerat. 

           
 

Figura 2.5.1.4. Corbes europees de vinclament 

 
Aquestes corbes, relacionen la resistència de la peça (�) en funció d’una 

esveltesa adimensional (�) de referencia, de manera que amb elles es pot treballar de 
cara a dimensionament i verificació. 

 
La formulació que descriu aquesta relació es conforme a: 

N

N=NE

f(x)

Peça Ideal

Nu
Peça real
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 � =
1� + �� + ��

 

On : 
 � = 0,5�1 + � � − 0,2!!!!!!!!!" + �# 

 � = ����
���

�
 ; es l’esveltesa adimensional a calcular segons la classe de la secció 

 
I,  � correspon al coeficient d’imperfecció que relaciona la formulació amb 

cadascuna de les corbes de vinclament. 
 
 

2.6.  Treballs Previs 

  
 Anterior a aquest treball, el Maig de 2009, va ser realitzada per part d’Olga Pla 
Serra, la tesina d’especialitat dels estudis d’Enginyeria de Camins, titulada “Anàlisi 
Global de Pòrtics d’Acer. Estabilitat i Efectes de Segon Ordre” [2], tenint com a tutora 
la Professora del l’Escola de Camins, Esther Real Saladrigas. 
 
 En ella s’estudia de manera detallada els diferents tipus d’anàlisi globals elàstics 
aplicables a una estructura porticada segons sigui la classificació de traslacionalitat de 
la mateixa. 
  
 La primera part del contingut d’aquest treball, on es recull en l’estat del 
coneixement, es mostren els principals conceptes lligats al anàlisi estructural, els tipus 
existents amb o sense efectes de segon ordre,   i els relatius al vinclament, tants des de 
els conceptes més teòrics com són l’estudi dels models ideals teòrics iniciats per Euler , 
com els més pràctics relatius als càlculs de les longituds de vinclament.  
 
 En el cos principal d’aquest treball es recull un diagrama de flux, reproduït en la 
figura 2.6.1, on de manera esquemàtica, si es segueix en sentit descendent,  es pot 
anar trobant tot els passos a seguir en  un anàlisi global elàstic, començant per la 
classificació de la traslacionalitat de l’estructura, seguint per la tria del mètode 
d’anàlisi  més adequat, i les particularitats de cadascú,  fins a les comprovacions 
necessàries a realitzar en cada cas. 
 
 De manera ràpida d’aquest diagrama permet fer-se un composició  de lloc del 
que és el espai del anàlisi global elàstic, i per al disseny estructural resulta de molta 
utilitat, ja que estructura molt bé el procés, i s’acompanya d’una guia d’aplicació per 
ajudar a clarificar encara més els passos a seguir. 
 
 Finalment en aquest treball, es mostra un estudi sobre els resultat per al 
paràmetre de classificació de traslacionalitat segons s’obtingui a través d’un anàlisi 
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d’autovalors o el criteri per a estructures convencionals d’edificació, per pòrtics de 
diferents longituds, alçades i condicions d’empotrament en la seva base. 
 

 
  

Figura 2.6.1. Diagrama de flux per anàlisi global elàstic de pòrtics 
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 Complementàriament, s’aporta com a mostra d’aplicació del diagrama i la guia 
d’aplicació, una sèrie de pòrtics ens els que es realitza tot el procés complert des de la  
definició de les combinacions d’accions fins a les comprovacions resistents i 
d’estabilitat. 
 

2.7.  Altres fonts  

 

 Els principals fonaments teòrics i conceptes recollits en els punts anteriors  són 
provinents del cos estructural que conformen l’articulat i els annexes de la Instrucció 
per l’Acer Estructural (E.A.E.), però tot i que s’han fet servir degut a que és el marc 
reglamentari que aplica en l’àmbit català i espanyol, aquests no són únics sinó que 
existeixen altres maneres de plantejar el tema de l’anàlisi global d’estructures 
porticades des de diferents punts de vista, tant a nivell conceptual com reglamentari. 
 
 Alguns del punts de vista alternatiu, són nous mètodes per resoldre l’estudi del 
problema d’inestabilitat de les estructures; alguns busquen poder realitzar de manera 
més acurada el dimensionat, altres ser aptes per l’anàlisi de l’estabilitat en la zona 
plàstica,  o donar un mètode vàlid i senzill de treball en aquells casos en que el mètode 
general no seria aplicable, o oferir la possibilitat de fer els estudis considerant la 
rigidesa real de les unions entre elements. 
  
 Mostra d’això és la publicació del treball “Story stability of semi-braced steel 
frames” de L.Xu i Y.Liu  [4], el Setembre de 2001 on es proposa un mètode per fer 
l’estudi dels pòrtics tenint en compte que les unions tant amb els elements 
d’arriostrament com les bigues i columnes que pròpiament forment els pòrtics 
realment no són mai totalment articulades i difícilment un empotrament perfecte.  
  
 Un tema que també és presenta en alguns articles, és el fet que un dels  
mètodes freqüentment utilitzat, i que recull la normativa espanyola per al càlcul de 
l’estabilitat dels elements columna, en base a una longitud efectiva del element, pot 
no ser sempre adequat, com en el cas d’elements de secció no uniforme ja que els 
nomogrames per obtenir els coeficients de la longitud efectiva estan pensats per 
elements regulars. 
 
 És en aquest punt on H.Oda i T.Usami [5] presenten un mètode alternatiu en la 
seva publicació del 1997 titulada “Stability design os steel plane frames by second-
order analysis”, que a part de servir per seccions no uniformes i elements molt esvelts, 
al estar basat en la introducció d’una deformació inicial permet si s’escull de forma 
adequada la consideració de les imperfeccions geomètriques, motiu pel qual es pot 
considerar com un anàlisi no lineal. 
 
 Un altre punt d’enfocar el problema de l’estudi de l’estabilitat de les 
estructures d’acer, es veure que passa en pòrtics de més d’una planta en els que les 
càrregues són variables,  ja que diferents esquemes de càrrega podrien generar el 
vinclament global de l’estructura a diferents nivells de la càrrega crítica. 
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 Això, és el que proposen L.Xu i X.H.Wang [6] en els seu treball de Juny del 2007 
titulat “Stability of multi storey unbraced steel frames subjected to variable loading”, 
on presenten aquesta problemàtica i fan la proposta de resoldre-la en base un 
problema de minimització i maximització per trobar la mínima i màxima càrrega que 
poden provocar la fallada per inestabilitat sense un patró de càrrega predefinit. 
 
 Des de un altre punt de vista, Fahrsi i Kooshesh [7], en el seu escrit d’Abril de 
2009, titulat “Buckling analysis of structural frames with inelastic effects according to 
codes”,  presenten un mètode iteratiu per estudiar el vinclament de manera conjunta 
per als pòrtics i no per a cadascun dels elements com usualment es fa, i en el que es 
pugui considerar solucions inelàstiques al problema. 
 
 El mètode presentat parteix d’un anàlisi inicial on tots els elements tenen un 
comportament elàstic i un mòdul d’elasticitat conegut; per obtenir el factor de 
càrrega, que al aplicar-lo en les diferents accions existents generaria el vinclament. 
 
 Un cop conegut  aquest paràmetre, es poden calcular les tensions de 
vinclament i veure si aquestes serien en la zona elàstica o plàstica; independentment 
d’això, i fent la suposició que aquestes tensions s’obtindrien en un anàlisi elàstic de 
l’element però amb un mòdul d’elasticitat reduït; calcular el nou mòdul d’elasticitat i 
refer l’anàlisi  inicial del pòrtic. 
  
 Aquest procediment s’aniria repetint fins al moment en que dos iteracions 
consecutives donarien un valor per als mòduls d’elasticitat iguals, moment en el que 
s’obtindria el factor de càrrega definitiu per a l’estructura podent considerar la 
plasticitat. 
 
 Generalment, es sol estudiar la problemàtica relativa a l’estabilitat en 
estructures porticades en base a pòrtics d’una o més plantes amb els dintells sempre 
rectes,  però a la realitat no son sempre així i poden presentar entre altre forma de 
coberta a dues aigües. 
 
 Aquest és el tipus d’estructura que estudien N.Silvestre i D.Camotin [8] en el 
seu treball “Elastic buckling and second-order behaviour of pitched-roof frames” . 
 
 Finalment, L.Mª.Gil-Matrtín, Hernández-Montes  i M-Aschheim [9], en el seu 
treball de Març de 2006, plantegen el tema de l’estudi del problema d’inestabilitat de l 
es estructures porticades des de un punt de vista diferent, el de l’optimització de les 
estructures, i això ho fan en base a un sistema iteratiu i al càlcul d’un coeficient que 
anomenen d’inestabilitat que substitueix els resultat del problema d’autovalors i el 
primer valor com a mode primer de vinclament. 
 
 Aquest coeficient proposat es obtingut primer, en base a la relació existent 
entre la càrrega axial aplicada a cada element i la seva càrrega crítica d’Euler, essent el 
factor de càrrega per al que l’element vinclaria en cas  de ser aïllat. 
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$� =  
���
���

  

 Considerant la relació aproximada entre els Moment de segon ordre i els de 
primer ordre en base a l’adició d’un terme funció dels desplaçament i la càrrega axial, 
permet obtenir en un segon pas el coeficient d’inestabilitat per anàlisis de segon ordre 
de cadascun dels elements de l’estructura. 
  % =  %� +  � × Δ;   $� = 1 +  

 º	

�×!
 

 
 Per tant el menor, el menor de tots els valors és el que determina el primer 
element que serà susceptible de generar la inestabilitat del pòrtic, i quins elements 
poden estar més sobrats de capacitat resistent, poden modificar puntualment el tipus 
de perfil per a cada cas optimitzant així tant el pes de l’estructura com la capacitat 
resistent necessària per al patró de càrregues definit. 
  

2.8.  Eines numèriques utilitzades  

 
 En el decurs del desenvolupament dels diferents casos de pòrtics analitzats 
aplicant-los els diferents tipus d’anàlisis, s’ha fet servir el programa comercial de càlcul 
d’estructures metàl·liques POWERFRAME en la seva Versió 5.6.8, sota un llicència 
temporal per a ús estudiantil. 
 
 PowerFrame, és un programa  basat en el dimensionat d’element tipus biga 
segons el mètode dels desplaçaments en càlcul matricial, que permet modelitzar 
diferents tipus d’estructures de barres i de les càrregues a aplicar, per posteriorment 
fer un dimensionat i verificació. 
(buscar internet) 
 
 A nivell general, ha estat fet servir per a fer un predimensionament  dels pòrtics 
que permetés ajustar a una determinada geometria una sèrie de perfils, i per a 
l’obtenció de les diferents lleis d’esforços i reaccions segons els diferents anàlisi. 
 
 La seva versatilitat i senzillesa alhora de poder definir les accions segons els 
seus tipus, materials, perfils i geometria, per generar automàticament les 
combinacions d’accions, i la claredat en la manera de mostrar gràfica i numèricament 
els resultat per a les lleis d’esforços i reaccions ha estat de gran utilitat. 
 
 L’obtenció del paràmetre de traslacionalitat segons el mètode simplificat que 
recull la Instrucció d’Acer Estructural s’ha fet mitjançant un full de càlcul tipus Excel, on 
introduint les reaccions en els suports, i els desplaçaments s’obté  el valor per a �����.. 
 
 Per a la realització de les diferents comprovacions resistents i d’estabilitat fetes 
segons el que recull l’Instrucció d’Acer Estructural s’ha fet mitjançant un full de càlcul 
tipus Excel, on introduint els esforços, característiques dels materials, longitud dels 
perfils,... s’obtenen  els coeficient de distribució, de rigidesa, longituds de vincalment, i 
les verificacions. 


