
RESUM 

 

Títol: Modelització del deflectròmetre d’impacte amb el mètode dels elements finits i 

les partícules 

Autor: Martí Moretó i Font 

Tutors: Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra / Josep Maria Carbonell Puigbó 

 

El deflectòmetre d’impacte segurament és l’aparell més utilitzat per realitzar assaigs no 

destructius dels ferms. Els enginyers utilitzen el deflectròmetre d’impacte per estimar 

els mòduls elàstics de les diferents capes que conformen el ferm assumint una 

aproximació quasi estàtica del fenomen. Amb la utilització del Mètode dels Elements 

Finits i les Partícules (PFEM), per una banda es pot simular l’impacte que provoca el 

deflectòmetre d’impacte sobre el ferm, i de l’altra validar el PFEM com a model 

axisimètric de resposta dinàmica d’un ferm. 

La validació consisteix a comparar la concavitat de deflexions mesurada pel 

deflectròmetre d’impacte amb la concavitat de deflexions calculada amb el PFEM 

utilitzant els mòduls elàstics que proporciona el càlcul invers. 

Els capítols 2 i 3 inclouen el marc teòric en el qual es desenvolupa la tesina. El capítol 

2 inclou una introducció als ferms, presenta el concepte de deflexió, fa un repàs dels 

equips d’avaluació no destructiva i presenta un resum dels diferents mètodes existents 

per al càlcul de paviments flexibles. El capítol 3 és una introducció al Mètode dels 

Elements Finits i les Partícules. 

El capítol 4 presenta els desenvolupaments dels objectius plantejats. 

Per últim, es presenten unes consideracions finals, que inclouen les conclusions, 

possibles millores del programa d’ordinador emprat i propostes de futures línies 

d’investigació. 

Els annexes inclouen els resultats de tots els casos calculats amb les taules i les 

gràfiques corresponents. 
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The Falling Weight Deflectometer (FWD) is probably the most used device for the non-

destructive testing of pavements. Engineers use the FWD for the estimation of the 

elastic modulus of the different layers which constitute the pavement assuming a quasi-

static approach to the response. By using the Particle Finite Element Method (PFEM), 

one can on the one hand simulate the impact generated by the FWD on the pavement, 

and on the other validate the PFEM as an axysimmetric dynamic response model of a 

pavement. 

The validation consists in comparing the deflection bowl measured by the FWD with 

that calculated with the PFEM using the elastic modulus obtained by the previous 

backanalysis. 

Chapters 2 and 3 establish the framework in which this minor thesis is developed. 

Chapter 2 includes an introduction to pavements; presents the concept of deflection; 

reviews the different non-destructive testing devices and surveys the different available 

approaches to response models. Chapter 3 introduces the Particle Finite Elements 

Method. 

In chapter 4, the developments of the previous objectives are presented. 

Finally, final considerations are presented. They include the conclusions, proposals of 

improvements related with the used program and further lines of research. 

In the annex, the results of the different calculated cases are included with all their 

graphics and tables. 


