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1. RESUM 

La primera part d‟aquest projecte és una aproximació a la teoria que descriu les 

estructures formades per membrana i cable, tant a nivell analític com des del 

punt de vista numèric. Es presenta primer una aproximació general a aquest 

tipus de problema i després s‟entra amb més detall a descriure el funcionament 

dels dos programes que es volen comparar en aquest estudi: ANSYS i 

Masonrisk. El primer és un software comercial d‟elements finits i el segon va ser 

desenvolupat com a part d‟una tesi doctoral al departament d‟estructures de la 

ETSEIAT. En aquest estudi es planteja fer-lo servir per resoldre membranes 

substituint-les per xarxes de cables equivalents.  

A continuació en els capítols 7, 8 i 9 es presenten tres casos d‟estructures 

pressuritzades simulades amb els dos programes: una membrana circular, un 

globus aerostàtic i un procés d‟inflat. Se‟n comparen els resultats i l‟eficiència en 

els càlculs amb un doble objectiu: estudiar la simulació d‟aquest tipus 

d‟estructures i validar el model proposat pel programa Masonrisk. En aquest 

volum es presenta una síntesi del plantejament de cada problema i l‟anàlisi dels 

resultats obtinguts. En l‟Annex es presenta amb més detall la formulació 

matemàtica de cada problema i els càlculs necessaris. 

Finalment en els últims apartats es presenten les conclusions de l‟estudi, així 

com el seu pressupost i possibilitats de desenvolupament futur. 
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2. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L‟objectiu d‟aquest projecte és aprofundir en el coneixement teòric de les 

estructures inflables formades per membrana i cable; així com comparar el 

funcionament dels programes Masonrisk i ANSYS en la simulació d‟aquest tipus 

d‟estructures. 
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3. JUSTIFICACIÓ 

Aquest projecte va sorgir inicialment com la continuació natural del projecte 

“Estudio computacional de la interacción fluido-estructura en un globo 

aerostático” [5], on G. Belmonte estudiava el comportament de la interacció entre 

càrregues de pressió degudes a l‟aire calent i deformació de la vela d‟un globus 

aerostàtic segons la teoria de petites deformacions. La idea original d‟aquest 

projecte era continuar l‟estudi tenint en compte grans deformacions, per acostar-

lo més a la realitat. 

A aquesta idea se li va unir la de comprovar el funcionament del programa 

Masonrisk en l‟estudi d‟estructures de cable i membrana pressuritzades. Aquest 

programa, creat per A. Andreu com a tesi doctoral dins el departament 

d‟estructures de la ETSEIAT ja havia estat validat en la simulació d‟estructures 

formades per xarxes de cables suportant el seu propi pes i càrregues puntuals. 

Com a possibilitat d‟estudi futur s‟havia deixat oberta la idea de fer-lo servir per 

simular estructures de membrana pressuritzades [3], substituint-les per una 

xarxa de cables. Per tant, el segon objectiu del projecte és el de validar aquesta 

possibilitat. 

Així de la unió d‟aquestes dues idees sorgeix un projecte més ampli amb 

l‟objectiu d‟estudiar la simulació d‟estructures de cable i membrana. Per una 

banda estudiar el rerefons teòric per la simulació d‟aquest tipus d‟estructures i 

per l‟altra la simulació de diferents estructures amb un software comercial 

(ANSYS) i el programa Masonrisk per veure‟n l‟aplicació pràctica, comparar-ne 

els resultats i validar la simulació d‟estructures de membrana pressuritzades 

mitjançant xarxes de cables amb el programa Masonrisk.  
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4. ABAST 

 Es farà recerca sobre la literatura existent i l‟estat de l‟art en simulació 

d‟estructures de cable i membrana. 

 Es buscaran casos de referència en què hi hagi resultats analítics o 

experimentals. 

 Es triaran altres estructures d‟interès per dur a terme les simulacions, i 

se‟n buscarà informació detallada. 

 No es farà l‟anàlisi fluidodinàmic de les càrregues, es faran servir a casos 

amb formulació analítica, càrregues calculades experimentalment o 

pressió constant. 

 

 Es buscarà informació sobre la formulació utilitzada per ANSYS per 

resoldre estructures de membrana i sobre els tipus d‟anàlisi possibles. 

 Es triaran un o més mètode d‟anàlisi entre els permesos dins el software. 

 S‟estudiarà el funcionament del programa ANSYS en la simulació 

d‟aquest tipus d‟estructures. 

 Es simularan els casos triats mitjançant ANSYS. 

 

 S‟estudiarà la base teòrica i el funcionament del programa Masonrisk. 

 No es modificarà el codi del programa Masonrisk. 

 Es simularan els casos triats mitjançant Masonrisk. 

 

 Es compararan els resultats obtinguts a les simulacions amb els dos 

programes, i es compararan amb resultats analítics quan sigui possible. 

 S‟extrauran conclusions sobre els resultats obtinguts amb ambdós 

programes i en comparació amb els resultats analítics. 

 Es validarà o no el model utilitzat per Masonrisk en funció dels resultats 

obtinguts. 
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5. FONAMENTS TEÒRICS 

En aquest apartat es vol explicar el rerefons teòric de la simulació d‟estructures 

de membrana i cable. Se‟n fa una introducció històrica i es descriu el seu 

funcionament estructural i els diferents mètodes per abordar-ne l‟estudi. 

Finalment es presenta de quina manera treballen els dos programes que s‟han 

utilitzat per fer simulacions en el present estudi. 

5.1 Història de les estructures de membrana i cable 

Una tenda feta amb pells és probablement el segon refugi més antic habitat pels 

humans després de les coves, i la primera estructura de membrana i cable. Les 

tendes en múltiples formes es poden trobar a tot el món al llarg de la història, per 

exemple les tendes utilitzades per l‟exèrcit romà, o les tendes de les tribus 

nòmades d‟Amèrica  del Nord. Un altre cas d‟estructura de membrana amb molts 

anys d‟història és la de les veles  dels vaixells. 

Aquests dos tipus d‟estructura encara són àmpliament utilitzats avui dia, i fins al 

segle XIX no van tenir desenvolupaments significatius pel que fa a formes o 

materials. Cal destacar també l‟aparició dels globus d‟aire calent com les 

primeres estructures de cable i membrana pressuritzades, seguits pels dirigibles. 

Els paracaigudes i parapents serien un altre tipus d‟aquestes estructures. 

  

Figura 1. Exemples d‟estructures de membrana i cable. 

La història de les estructures de membrana durant els S. XIX i principis del XX 

està lligada amb el desenvolupament de les carpes de circ. Durant de la segona 

guerra mundial van tenir lloc avenços molt importants amb la invenció del nylon, 

nous procediments de disseny i mètodes de construcció. Per exemple al final de 

la guerra l‟increment d‟operacions aèries va fer necessària la creació d‟una xarxa 

de radars en tot el territori d‟Estats Units. Per protegir aquests radars de les 

condicions meteorològiques l‟exèrcit americà va promoure un grup de recerca 
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liderat per Walter Bird per desenvolupar cúpules no metàl·liques per no interferir 

amb el senyal del radar. El 1948 Bird i el seu equip van construir una cúpula 

pneumàtica de 15 m de diàmetre com a prototip per una sèrie de radomes. 

D‟aquest equip va sorgir una empresa que crearia estructures pneumàtiques per 

cobertes de centres esportius, fàbriques i moltes altres aplicacions. 

Enginyers com Bird o Stromeyer van ser pioners en l‟aplicació comercial de les 

estructures pneumàtiques, però va ser Frei Otto el primer en fer-ne recerca 

acadèmica, especialment sobre el procés de “form finding”, que busca 

determinar la forma en equilibri de l‟estructura a partir de la seva geometria, 

materials i pre-tensions. 

  

Figura 2. (a) Globus aerostàtic, (b) Coberta de l‟estadi olímpic de Munich, (c) Dirigible. 

Pel que fa als usos arquitectònics d‟aquestes estructures es van popularitzar i 

començar a fer servir dissenys més imaginatius a partir dels anys 70. Cal 

remarcar la coberta de l‟Estadi Olímpic de Munich. 
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5.2 La membrana com a element estructural 

La geometria de les estructures de membrana i cable es pot classificar segons la 

seva curvatura, simple o doble. Les superfícies amb curvatura simple es poden 

desenvolupar, és a dir que es poden transformar en una superfície plana. En 

canvi les superfícies amb doble curvatura no són desenvolupables.  

Aquestes últimes es poden dividir es dues categories més segons el signe dels 

seus dos radis de curvatura principals. Si els dos tenen el mateix signe tenim una 

superfície en forma de cúpula. Si els dos signes són diferents la superfície té 

forma de sella. Aquests dos tipus de superfícies s‟anomenen clàstica i 

anticlàstica respectivament. 

 

Figura 3. (a) Superfície anticlàstica i (b) Superfície clàstica 

Una de les propietats principals de les estructures de cable i membrana és que 

no tenen rigidesa fora del pla, només suporten tensions contingudes dins del seu 

propi pla. Això significa que no poden suportar càrregues perpendiculars a la 

seva superfície sense canviar de forma. Aquest canvi de forma pot implicar grans 

desplaçaments, fent que l‟estructura sigui geomètricament no lineal.  

Els possibles estats de càrrega a què pot estar sotmès un punt d‟una membrana 

són els següents, representats en diagrames de Mohr: 

 

           

      

                

            

Figura 4. Possibles estats de càrrega d‟una membrana 
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Per tal que la membrana estigui tensa cal que les dos tensions principals    i      

siguin positives, com al cas (1). En el cas que una tensió principal sigui negativa 

la membrana només treballarà en una direcció, com si estigués carregada 

uniaxialment. En el cas (3), amb dues tensions principals negatives la membrana 

no treballa, ja que no té resistència a compressió. 

Per altra banda, l‟equació d‟equilibri en la direcció normal a una porció de 

superfície és la següent: 

  

  
 

  

  
   (1) 

On    i    són les forces internes a la membrana en les direccions principals de 

curvatura;    i    són els respectius radis de curvatura de la porció de superfície i 

  és la càrrega externa. Es dedueix d‟aquesta equació que si la càrrega externa 

és zero i l‟estructura està tensionada en les dues direccions principals, els radis 

de curvatura han de ser de signe diferent per tal de mantenir l‟equilibri. És per 

això que la forma de sella és la més comuna en estructures arquitectòniques, on 

no hi ha càrrega externa. En canvi en estructures pressuritzades, en les que sí 

que hi ha força externa aplicada apareix la forma de cúpula. 
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5.3 Formulació de l’element de membrana 

En l‟estudi d‟estructures amb una de les dimensions molt més prima que les 

altres dues podem considerar tres tipus d‟elements: placa (plate), làmina (shell) i 

membrana (membrane). Les plaques tenen el pla mitjà contingut en un pla, i 

poden suportar el que s‟anomena „estat de placa‟, que consisteix en càrregues 

normals al pla mitjà i moments amb els eixos continguts en l‟esmentat pla (flexió 

pura). Les làmines es diferencien de les plaques pel fet que el seu pla mitjà és 

corbat i suporten el que s‟anomena tensions de membrana (traccions o 

compressions contingudes en el seu propi pla) superposades amb l‟estat de 

placa. Una membrana es caracteritza per la resistència a flexió nul·la, i per tant 

només suporta esforços en el seu propi pla. 

Hi ha dues teories per modelar el camp de desplaçaments d‟aquests tres 

elements: la clàssica de Kirchoff i la de Reissner-Mindlin. La teoria de Kirchoff 

suposa que les normals al pla mitjà abans de la deformació es mantenen sobre 

rectes normals al pla mitjà un cop aquest s‟ha deformat. Això només es compleix 

per plaques de petit espessor (         . En canvi la hipòtesi de Reissner-

Mindlin és que els punts de la recta inicialment normal al pla mitjà es mantenen 

sobre una recta després de la deformació, però aquesta no té per què mantenir 

la ortogonalitat al pla mitjà. Aquesta segona hipòtesi permet l‟anàlisi tant de 

plaques primes com gruixudes, ja que inclou la deformació per tallant 

transversal. Ens centrarem en aquesta segona hipòtesi ja que és la utilitzada en 

l‟element de membrana de les simulacions que s‟han realitzat. Considerarem a 

més que la membrana està composada per elements plans, per simplificar la 

formulació. 

A continuació es descriu la teoria de membranes de Reissner-Mindlin. Es fan les 

hipòtesis següents: 

- Els punts del pla mitjà només es desplacen verticalment: 

      (2) 

- Tots els punts continguts en una normal al pla mitjà tenen el mateix 

desplaçament vertical. 

- Tensió en direcció normal a la membrana    menyspreable  

- Els punts continguts a una normal al pla mitjà es mantenen sobre una 

recta després de la deformació, però aquesta no té per què seguir sent 

ortogonal al pla mitjà. 
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Considerem l‟element de membrana plana de la Figura 5: el pla mitjà de 

l‟element defineix un sistema d‟eixos locals x‟, y‟, z‟. Es planteja la deformació de 

l‟element referida a aquests eixos locals. 

En base a les hipòtesis anteriors podem definir el camp de desplaçaments d‟un 

punt “A” qualsevol situat sobre la normal “OA”, on “O” és el punt de tall amb el 

pla mitjà. 

               
         (3) 

               
         (4) 

               
         (5) 

On   
 ,   

  i   
  són els desplaçaments del punt “O”. La membrana no té graus de 

llibertat de rotació, només de translació. Com que els punts del pla mitjà es 

desplacen sobre els eixos x‟ i y‟ els esforços i les deformacions estaran 

contingudes en aquest pla. 

Passem ara el camp de deformacions de l‟element de membrana. Podem 

prescindir del terme     ja que d‟acord amb les hipòtesis de Reissner-Mindlin 

tenim      . 

y,v 

Element de membrana plana 

x‟,u‟ 

y‟,v‟ 

z‟,w‟ 

x,u 

Pla mig 

z,w 

Figura 5. Element de membrana plana. 
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 (6) 

 

Tenint en compte que       podem ara modificar l‟equació constitutiva de 

l‟elasticitat tridimensional lineal per trobar la relació entre tensions i 

deformacions. Considerem que el material és isòtrop. 

  
    

    
  

 

(7) 

 

  
  

 

     

    
    

  
       

      

  (8) 

Per tant els materials de treball quedaran definits estructuralment per dues 

variables: el mòdul de Young ( ) i el coeficient de Poisson ( ). 

A continuació obtenim l‟equació d‟equilibri mitjançant el principi de treballs 

virtuals. “Una estructura està en equilibri sota l‟acció d‟un sistema de forces 

exteriors si en imposar-li una sèrie de desplaçaments arbitraris (virtuals) 

compatibles amb  les condicions de contorn el treball realitzat per les forces 

externes sobre els desplaçaments virtuals es igual al que realitzen les tensions 

internes sobre els desplaçaments virtuals”. 

Considerem una membrana sotmesa a càrregues repartides sobre la seva 

superfície    i càrregues puntuals    . 

                         
    

 

  

 (9) 
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5.4 Formulació en elements finits 

En l‟apartat anterior s‟ha presentat la formulació per un sol element de 

membrana. Passem ara al mètode dels elements finits, que ens permetrà obtenir 

la solució numèrica aproximada del problema estructural, dividint el domini del 

problema en una sèrie d‟elements finits caracteritzats pels seus nodes. 

Canviarem de tenir un sistema continu (infinits graus de llibertat) regit per un 

sistema d‟equacions diferencials, a tenir sistema amb un nombre de graus de 

llibertat finit el comportament del qual queda definit per un sistema d‟equacions. 

En qualsevol problema d‟elements finits podrem distingir entre: 

 Domini: espai geomètric on s‟analitzarà el problema 

 Condicions de contorn: variables conegudes que condicionen la resposta 

del sistema. En el present cas seran càrregues i desplaçaments 

imposats. 

 Incògnites: variables que volem conèixer un cop les condicions de 

contorn han actuat sobre el sistema. En el present cas es tractarà dels 

desplaçaments. 

Tornant a la membrana, per obtenir la formulació d‟elements finits hem de dividir 

la membrana en elements. Considerem el pla mig de la membrana discretitzat en 

una malla d‟elements finits, típicament de 3 o 4 nodes cadascun. Els 

desplaçaments es calcularan en els nodes d‟aquests elements i després 

s‟interpolaran a la resta de punts de l‟estructura mitjançant les funcions de forma. 

Per tant aproximem el camp de desplaçaments per: 

      

 

   

   
   

 
(10) 

 

On    representa la matriu de funcions de forma de l‟element i    
   

 el vector de 

desplaçaments locals d‟un node i de l‟element. Les funcions de forma variaran 

segons la forma de l‟element i el nombre de nodes que es facin servir. 

    

    
    
    

  
(11) 

 

   
   

     
    

    
   (12) 

 

Discretitzem també el vector de deformacions: 
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(13) 

 

On    és la matriu de deformacions locals de l‟element de membrana. Aplicant el 

PTV al domini de l‟element, obtenim: 

                            
 
     

        
 

(14) 

 

Sent   el vector de forces repartides sobre la superfície de l‟element i   el vector 

de forces puntuals que actuen sobre els nodes de l‟element. 

L‟equació matricial d‟equilibri sobre un element serà: 

                       
(15) 

 

Amb les matrius de rigidesa i vector de forces nodals de l‟element en eixos 

locals: 

   
    

    
  

    
    

        
(16) 

 

  
    

    
   

 

    
        (17) 

Un cop es tenen les matrius i vectors en eixos locals es procedeix a passar-los a 

eixos globals i a ensamblar tot el sistema d‟equacions en una matriu global de 

tota l‟estructura. Aquesta matriu serà la que es resoldrà per trobar els 

desplaçaments i reaccions de l‟estructura. 
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5.5 Altres mètodes de resolució 

La formulació que s‟ha presentat en l‟apartat 5.4 correspon a una resolució 

estàtica del problema. Es busca un estat d‟equilibri amb l‟estructura en repòs. 

Aquesta no és la única via per calcular estructures de membrana i cable. 

5.5.1 Dinàmic 

Una altra opció és resoldre el sistema amb el mètode d‟elements finits de 

manera dinàmica. Aquest és un mètode molt utilitzat per la resolució d‟aquest 

tipus d‟estructures, ja que hi ha casos en què es comporten com mecanismes 

sense una posició d‟equilibri estàtic determinada davant d‟un conjunt de 

càrregues. Per exemple en casos en què el moviment de l‟estructura modifica les 

càrregues de pressió i viceversa, és a dir on la interacció fluid- estructura és molt 

important.  Es tracta d‟un anàlisi transitori i per tant no és sensible al fet que 

l‟estructura no hagi arribat a l‟equilibri estàtic. 

En un problema dinàmic l‟estructura està constantment en equilibri amb les 

forces inercials. De tota manera aquest tipus de resolució també permet trobar la 

posició d‟equilibri estàtic a llarg termini. L‟equilibri del sistema es pot escriure de 

la manera següent: 

          
(18) 

 

On   és la matriu de masses,   i   les forces externes generalitzades sobre els 

nodes i   el vector de forces internes. Si la resposta de l‟estructura és lineal el 

tensor de tensions es pot escriure com a combinació lineal dels desplaçaments 

dels nodes.  

      
(19) 

 

On   és la matriu de rigidesa del sistema. Així es pot trobar l‟acceleració del 

sistema invertint la matriu de masses: 

              
(20) 

 

Aquest sistema d‟equacions resultant estarà format per un conjunt d‟equacions 

diferencials ordinàries, que juntament amb les condicions de contorn ens 

permetran anar avançant en el temps per trobar la solució en cada instant. 

         
(21) 

 

           (22) 
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Per fer la integració temporal del sistema es pot fer servir un esquema implícit o 

explícit, en funció del nostre sistema triarem un dels molts esquemes d‟integració 

possibles. 

5.5.2 Minimització de l’energia potencial 

Un procediment alternatiu al dels elements finits consisteix a minimitzar l‟energia 

potencial del sistema. Aquesta aproximació utilitza el fet que de tots els 

desplaçaments possibles d‟un sistema aquells que satisfan les condicions 

d‟equilibri minimitzen l‟energia potencial total del sistema. 

El procediment que es presenta aquí és el descrit per Bouzidi et al. [6], pensat 

per la resolució de membranes axisimètriques pressuritzades. 

La formulació es basa en les següents hipòtesis: 

- Grans deformacions. 

- Grans desplaçaments. 

- Forces seguidores (la pressió es manté perpendicular a la superfície a 

mida que aquesta es deforma). 

Cal calcular el tensor de gradients de desplaçament, el de deformació i el de 

tensions del sistema. L‟energia potencial es defineix com la diferència entre 

l‟energia de deformació i el treball de les càrregues externes, en aquest cas el 

treball de les forces de pressió. L‟energia de deformació del sistema serà: 

   
 

 
      

 

  
(23) 

 

On   és el tensior de tensions i   el de deformacions. 

El treball de les forces externes (de pressió): 

          
 

 
(24) 

 

On   és la càrrega de pressió aplicada,   el vector de desplaçament d‟un punt de 

la membrana i    el diferencial de superfície. S‟ha d‟avaluar l‟energia potencial 

de cada element i sumar totes les contribucions per tenir l‟energia potencial total. 

               

 

   

 
(25) 
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La solució s‟obté minimitzant l‟energia potencial total respecte cada component 

de desplaçament (radial i lateral) de cada node. Per cada node tenim 2 

equacions no lineals per resoldre: 

     

   
   

(26) 

 

     

   
   (27) 

La resolució del sistema ens dóna la posició dels nodes que minimitza l‟energia 

potencial total del sistema i, per tant, la posició d‟equilibri de l‟estructura. 
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5.6 Masonrisk 

El Masonrisk es un programa creat per analitzar estructures formades per xarxes 

de cables. Es basa en la formulació d‟un element de catenària extensible com a 

modificació de l‟element convencional de catenària inextensible. Fa servir 

expressions analítiques per la descripció geomètrica de l‟element i la seva 

rigidesa. 

El seu primer objectiu era calcular xarxes de línies de pressió d‟estructures de 

maçoneria per determinar-ne l‟estabilitat. Aquest model pot servir per estudiar 

estructures complexes tals com estructures reticulars de cables, tensegrities, 

geometries de mínima superfície o membranes. 

5.6.1 Element de cable 

A continuació es presenta la formulació de l‟element de catenària extensible 

utilitzat. Les principals hipòtesis que s‟hi fan són: 

1) Conservació de la massa del  cable. 

2) Petites deformacions, la deformació total de cada element es calcula 

integrant al llarg de la longitud de la configuració inicial. 

3) Equilibri funicular a l‟element deformat. L‟element de catenària un cop 

deformat adopta una configuració funicular d‟equilibri de les càrregues, 

amb una nova longitud deguda a la deformació experimentada i una nova 

càrrega repartida. 

 

Figura 6. Element de catenària 

Les expressions de les coordenades de la catenària en funció de les forces als 

nodes dels extrems són les següents: 
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(28) 

 

      
   

  

 

 
 
       

 

 
     

    

     
 

 

         

 

 
   

    

     
 

 

 

 

 
 

 (29) 

      
   
  

 

 
 
       

 

 
     

    

     
 

 

         

 

 
   

    

     
 

 

 

 

 
 

 (30) 

On   ,    i    són les coordenades del node i (i = 1,2),    ,    
i     son les forces 

al node i,    és el pes per unitat de longitud de la catenària i   és el seu pes 

total. De manera més compacta:            . Per tant tenim un sistema no 

lineal de tres equacions amb tres incògnites, les tres components de la força al 

node 2. 

En el cas d‟un cable extensible    representa el pes per unitat de longitud final, 

un cop s‟ha deformat. L‟element extensible s‟haurà allargat un increment   , 

entre la configuració inicial i la final. 

          
  

 

 (31) 

     
    

  
 (32) 

         

     
                

 
 (33) 

On    és el pes per unitat de longitud a la configuració inicial. Amb aquestes 

equacions arribem a una expressió per l‟allargament que experimenta el cable: 

   
  

    
 
    

 
 

  

 
          

        

 
 

  

 
             (34) 

      

     
         

 
 (35) 

      

     
     

  (36) 

      

     
  (37) 

La longitud final de la catenària serà  

         
(38) 
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Per tal que es conservi la massa de l‟element, s‟ajusta el pes per unitat de 

longitud: 

            (39) 

   
 

     
 (40) 

Passant les expressions de la catenària als eixos locals del pla que conté el 

cable podem simplificar el sistema de manera que tenim dues equacions no 

lineals i dues incògnites. Aquest sistema es resol numèricament mitjançant el 

mètode de la bisecció. 

Els vectors de forces i coordenades dels nodes són: 

           
            

      (41) 

                       (42) 

Aplicant equilibri tenim; 

            (43) 

   
    

   (44) 

          (45) 

Les components de la matriu tangent de rigidesa es defineixen segons: 

   

   
  

      

      
  (46) 

On     és una submatriu de 3x3 elements que compleix: 

        (47) 

         (48) 

        (49) 

               
          

       (50) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
   

     

 
 

   

 
                 

  

   
   

   

 
 

   

 
 

  

   
        

  
    

        
 

  
          

  

   
   

   

 
 

   

 
 

  

   
      

   
 
    

        
 

  
  

  

   
        

  
    

        
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) 

 

 

Amb les següents variables auxiliars: 

                    (52) 

      (53) 

     
  (54) 

       (55) 
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 (56) 

  
     

    
 (57) 

  
     

    

     
 
 

(58) 

  
   

    

     
 
 

(59) 

5.6.2 Resolució de xarxes de cables 

Passem ara al càlcul d‟una xarxa formada per un conjunt de cables com el que 

s‟acaba de descriure. Si una xarxa de cables es talla pels nodes, cada element 

aïllat estarà en equilibri, i l‟equilibri es podrà expressar amb equacions no lineals. 

Cadascun dels i elements aïllats es pot descriure segons l‟equació següent: 

  
    

      
   (60) 

Les condicions d‟equilibri de forces global i compatibilitat cinemàtica es fan servir 

per trobar les equacions globals de la xarxa de cables. La compatibilitat 

cinemàtica fa referència a trobar una posició final única per a cada node. El 

conjunt d‟equacions de cada element s‟ensambla en un sistema global de la 

mateixa manera que en un problema d‟elements finits convencional. 

                 (61) 

On    són les coordenades dels nodes,        són les forces als nodes de cada 

element,    és la matriu tangent de rigidesa global i    són les forces externes 

aplicades sobre els nodes. 

5.6.3 Simulació d’estructures de membrana pressuritzada 

En el present estudi aquest programa ideat per resoldre xarxes de cables s‟ha 

utilitzat per calcular membranes. Per tal de fer això s‟ha fet una transformació de 

la geometria original de la membrana, buscant la màxima equivalència entre la 

membrana original i la xarxa de cables. 

A l‟hora de simular una membrana aquesta s‟aproxima per una sèrie de cables 

que formen elements triangulars. És un procés equivalent a fer un mallat de la 

superfície amb elements triangulars, però les línies de la malla passen a ser la 

pròpia geometria. El mètode proposat per tal de definir l‟àrea dels cables 

consisteix a imposa rque el volum total de material sigui el mateix en la superfície 
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original que en el conjunt de cables. Per tant l‟àrea que hauran de tenir els 

cables es troba segons l‟expressió següent: 

         

 

   

 (62) 

On   és la superfície total de la membrana inicial,   és el seu gruix,    és la 

longitud d‟un cable,   el nombre de cables de la nova geometria i   l‟àrea dels 

cables. A més cal que la densitat de la xarxa de cables sigui uniforme a tota la 

geometria, per raons òbvies. En els següents apartats es s‟exposaran els 

diferents casos estudiats per tal de comprovar la validesa aquest model de canvi 

de geometria. 

A més de pes distribuït i forces puntuals als nodes el programa ofereix la 

possibilitat d‟aplicar càrregues de pressió als triangles que queda entre per tres 

cables, per tal de poder calcular estructures pressuritzades. Aquestes forces 

tenen el mòdul que defineix l‟usuari i són perpendiculars al pla format pels tres 

nodes als extrems dels cables. S‟apliquen als nodes del triangle de pressió. Les 

corresponents forces generalitzades sobre els nodes d‟un element triangular 

degudes a una pressió constant sobre l‟element són: 

 

  
  
  

   
  

 
 
 
 
 
  (63) 

On   és el mòdul de la pressió aplicada i   l‟àrea de l‟element triangular. 
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5.7 ANSYS 

ANSYS és un software comercial d‟elements finits amb diferents mòduls per la 

resolució de problemes estructurals: estàtic, dinàmic explícit, LS-DYNA, 

estructural transitori (implícit), entre d‟altres. Es va decidir fer servir un mòdul 

inclòs dins el “Workbench” per tal de facilitar la introducció de geometries 

complexes i el postprocés dels resultats. 

En el present estudi s‟ha fet servir el mòdul “Static structural” com a mètode de 

resolució principal,  amb la opció de grans deformacions, per tenir en compte les 

no-linealitats geomètriques de les estructures de membrana. S‟ha decidit utilitzar 

aquesta opció per tal de fer la resolució dels problemes el més similar possible a 

la utilitzada per Masonrisk, que també resol els problemes de manera estàtica.  

A més s‟ha volgut fer la simulació dinàmica de l‟estructura, ja que aquest és el 

mètode més utilitzat per simular les estructures de membrana. En aquest mètode 

la deformació s‟integra al  llarg del temps, i això es pot fer amb un esquema 

implícit o explícit. S‟ha decidit fer servir el mòdul “Transient structural”, és a dir, 

integració implícita per raons pràctiques, ja que el mòdul “Explicit Dynamics” no 

permet la introducció de comandes i per tant no ens permetria introduir la opció 

de membrana a la geometria. 

Es resoldran els tres casos amb els dos mètodes per veure‟n el funcionament 

dins del software ANSYS i comparar-los. Els resultats obtinguts en la resolució 

estàtica seran els utilitzats per comparar amb els del programa Masonrisk. 

Paral·lelament es farà una anàlisi dels resultats dinàmics per veure quines 

diferències apareixen. 

Pel que fa a la modelització dels materials es considera un comportament lineal. 

5.7.1 Elements utilitzats 

El programa té una llibreria d‟elements que es poden triar per simular cada 

estructura. Dins de cada element hi ha una sèrie d‟opcions anomenades keyopts 

per adaptar-lo millor al problema específic que es vol simular. S‟han utilitzat els 

elements Shell 181 per la membrana i Link180 per als reforços de tipus cable. 

5.7.1.1 Shell 181 

Es tracta d‟un element amb 3 o 4 nodes segons el tipus de mallat, que té dues 

variants: amb 6 graus de llibertat a cada node es comporta com una làmina i 

amb 3 graus de llibertat a cada node com una membrana. Se li ha aplicat la 

opció de membrana de manera que perd els graus de llibertat de rotació. Per tal 

d‟aplicar aquesta opció s‟ha d‟escriure la comanda KEYOPT(1)=1 a la geometria 

de l‟estructura a estudiar. 
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Figura 7. Element Shell181 

L‟element està basat en la teoria de Mindlin-Reissner, que s‟ha explicat 

anteriorment. Té en compte el canvi de gruix de l‟element en cas de grans 

deformacions, i permet esquemes d‟integració complet i reduït, en el nostre cas 

s‟ha fet servir la opció d‟integració reduïda. Té en compte el caràcter seguidor de 

les càrregues de pressió.  

La formulació de l‟element està basada en la tensió logarítmica i deformació real 

(true stress). La deformació logarítmica té en compte que la deformació s‟ha 

produït de manera incremental. Si considerem   la deformació i    la variació de 

longitud que pateix l‟estructura tenim: 

   
  

 
 (64) 

       
  

 

 

 

     
 

 
  (65) 

Considerant   
   

 
  la deformació enginyeril podem expressar la deformació 

logarítmica en funció de  . 

            
  

 
 

  

 
 (66) 

Per la opció de membrana amb grans deformacions es recomana la opció de 

mallat triangular, que ha estat la utilitzada en aquest estudi.  
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5.7.1.2 Link180 

 

Figura 8. Esquema de l‟element link180 

L‟element link180 és un element de cable, amb tres graus de llibertat a cadascun 

dels seus dos nodes. 

La seva secció canvia en funció de l‟elongació de l‟element de manera que es 

conserva el seu volum total. Mitjançant les seves keyopts permet variar aquesta 

opció per mantenir la secció constant o rígida. Per al nostre cas hem triat la 

primera opció, ja que s‟ha treballat amb materials elàstics lineals. 

Una altra variable a triar en aquest element és la TENSEKEY, que permet 

defirnir el tipus de càrrega que suporta l‟element: 0- tensió i compressió, 1- 

només tensió, -1- només compressió. Per al present estudi s‟ha fet servir la opció 

de només tensió, ja que els cables que volem simular són reforços fets de 

polièster que no tenen resistència a la compressió. 

5.7.2 Simulació de no-linealitats :  

Com s‟ha dit a dalt el problema s‟ha resolt com a estàtic amb grans 

deformacions. Això significa que l‟equilibri es calcula en la configuració 

deformada de l‟estructura i que es tenen en compte els comportaments no 

lineals. Les fonts de no- linealitats poden ser: 

- Geomètriques: si l‟estructura experimenta grans deformacions pot 

respondre de manera no lineal a les càrregues aplicades. 

- Degudes a materials amb comportament no lineal. 

- Degudes a un canvi d‟estatus: passar de càrregues de tensió a 

compressió o entrar en contacte amb una altra estructura poden fer que 

l‟estructura canviï de comportament. 

En el present cas els fenòmens no lineals són deguts a la poca rigidesa del 

material que permet grans deformacions. 

ANSYS fa servir el mètode de Newton-Raphson per resoldre problemes no 

lineals. Per resoldre la relació no lineal entre tensió i deformació es fan una sèrie 

d‟aproximacions lineals. La càrrega es divideix en increments, i després cada 
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increment de càrrega es divideix en subincrements (load steps i substeps en 

anglès).  

 

Figura 9. Esquema del mètode de Newton Raphson 

S‟aplica la càrrega Fa a la iteració 1, i el resultat és x1. A partir dels 

desplaçaments s‟avaluen les forces internes. Si les forces externes no són iguals 

a les forces internes el sistema no està en equilibri. Fa-Fi s‟anomenen les forces 

residuals, i mentre aquestes forces residuals no siguin prou petites es torna a 

calcular la matriu de rigidesa amb les condicions actuals. Aquest procés es 

repeteix fins que Fa=Fi i el sistema convergeix. Un cop aquest increment de 

càrrega ha convergit es passa al següent i es repeteix el procés.  

A més, per tal de simular un problema no lineal s‟han fet servir les següents 

opcions: 

- Càrrega aplicada de manera incremental. 

- Solver directe (enlloc d‟iteratiu). 

5.7.3 Anàlisi transitori (dinàmic) 

Com s‟ha explicat en l‟apartat 5.5.1 l‟anàlisi transitori o dinàmic és una tècnica 

per determinar la resposta dinàmica de l‟estructura sota l‟acció de qualsevol 

càrrega variable en el temps tenint en compte les càrregues inercials que 

apareixen. L‟equació del moviment que es resol en un anàlisi dinàmic és: 

                              (67) 

On    ,     i     són les matrius de masses, esmorteïment i rigidesa del sistema;  

    ,     ,     els seus vectors nodals d‟acceleració, velocitat i desplaçament, 

respectivament i        és el vector de càrrega. 
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En un instant determinat, t, aquestes equacions es poden considerar un conjunt 

d‟equacions d‟equilibri “estàtic” que tenen en compte les forces d‟inèrcia i 

d‟esmorteïment. ANSYS fa servir el mètode d‟integració temporal de Newmark 

per resoldre les equacions en cada instant de temps.  

5.7.4 Diagrama de flux 

Els passos a seguir en la resolució d‟un problema amb ANSYS es poden 

esquematitzar de la manera següent: 

 Preprocés: 

1. Creació de la geometria de referència 

2. Definició dels materials i elements a utilitzar 

3. Mallat 

4. Definició de càrregues i condicions de contorn 

 Processat: 

5. Definició dels paràmetres de resolució 

6. Resolució 

 Postprocés:  

7. Comprovació i anàlisi dels resultats 
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6. ESTUDI D’UNA GEOMETRIA SENZILLA: PROBLEMA DE 

HENCKY 

6.1 Introducció 

En primer lloc s‟ha volgut fer l‟estudi d‟una geometria simple, de la que es tenen 

resultats analítics, amb els dos programes considerats per veure com responen 

davant la simulació de membranes pressuritzades.  

En el cas d‟ANSYS es tracta de veure quins paràmetres s‟adapten millor a 

aquest tipus de simulació, i quins elements s‟han de fer servir. En el cas del 

MASONRISK es vol trobar la millor manera de passar la geometria de la 

membrana a una xarxa de cables i extreure conclusions dels resultats . 

El problema que s‟ha decidit estudiar és l‟anomenat „Problema de Hencky‟, un 

dels problemes de referència pel que fa a l‟anàlisi de membranes. Consisteix en 

una membrana circular isotròpica amb el perímetre fixat i sotmesa a una pressió 

constant. Donada una pressió aplicada a la membrana es vol saber quina forma 

adoptarà aquesta. 

Hencky va estudiar aquest problema a principis del segle XX, i s‟han pres com a 

referència els resultats obtinguts per W.B. Fichter el 1997 [8] , que va revisar la 

formulació de Hencky per tal de tenir en compte la component radial de la 

pressió que apareix quan la membrana es deforma, ja que la pressió es manté 

perpendicular a la superfície de la membrana. A la Figura 10 es pot observar un 

esquema del problema a resoldre. 

 

 

Figura 10. Membrana sotmesa a pressió. 

Al capítol 5 de l‟Annex es pot trobar el plantejament matemàtic detallat del 

problema. A continuació es presenten els estudis fets amb ANSYS i Masonrisk i 

els seus resultats.  
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6.2 Plantejament del problema 

El problema s‟estudia en base al paràmetre adimensional q: 

  
   

   
 (68) 

On   és la pressió uniforme aplicada,   el radi de la membrana,   és el mòdul de 

Young del material i   el gruix de la membrana. El problema també depèn del 

coeficient de Poisson del material,  . 

S‟han estudiat els tres casos q=0.1, 0.01 i 0.001. La membrana considerada té 

les característiques següents: 

Radi [m] a 0.1 

M. Young  [Pa] E 106 

gruix [m] h 0.001 

Taula 1. Característiques de la membrana circular estudiada. 

Les càrregues aplicades són: 

Pressió uniforme [Pa] q 

10 0.001 

100 0.01 

1000 0.1 

Taula 2. Càrregues de pressió aplicades sobre la membrana. 
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6.3 Estudi amb ANSYS 

El plantejament del problema a resoldre és el següent: 

 Resolució del problema estàtic 

 Grans deformacions 

 Càrrega de pressió incremental i seguidora. 

S‟ha fet servir una malla no estructurada amb 233 elements triangulars, amb una 

longitud de referència de 0.01 m per generar els elements. 

 

Figura 11. Mallat de la membrana circular 

6.3.1 Geometria, condicions de contorn i càrregues 

S‟ha fixat tot el perímetre de la membrana de manera que els seus nodes no es 

puguin desplaçar. La pressió s‟ha aplicat de manera uniforme a tota la superfície 

de la membrana. 
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Figura 12. Càrregues aplicades. 

Durant el procés de simulació va sorgir el problema de que partint d‟una posició 

inicial totalment horitzontal el programa arribava a una solució singular a la 

primera iteració i no convergia. La principal propietat de la membrana és que no 

pot suportar esforços fora del seu pla i, per tant, per suportar una pressió 

perpendicular a la seva superfície s‟ha de deformar. No és possible arribar a un 

estat d‟equilibri considerant la configuració no deformada, i el programa no feia la 

primera iteració. 

Per tal de resoldre aquest problema s‟ha considerat una geometria inicial amb 

una petita predeformació. Aquesta geometria és un casquet esfèric amb el punt 

central a 5 mm del pla horitzontal.  

 

6.3.2 Resultats 

A continuació es presenten les solucions obtingudes pels tres casos de càrrega 

estudiats. 

0.005 m 

0.2 m 

Figura 13. Esquema de la geometria inicial de la membrana circular per la simulació amb ANSYS. 
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Figura 14. Membrana deformada per q=0.001. 

 

Figura 15. Membrana deformada per q=0.01. 

 

Figura 16. Membrana deformada per q=0.1. 
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Podem veure en la següent taula una comparació dels desplaçaments del punt 

central de la membrana amb els resultats teòrics. 

q=P·a/(E·h) Desplaçament adimensional 
calculat 

Desplaçament adimensional 
teòric 

0.1 0.328 0.27 
0.01 0.149 0.14 
0.001 0.077 0.06 

Taula 3. Deflexió adimensional w/a al centre de la membrana. 

Comparant les solucions obtingudes amb els resultats teòrics esperats s‟observa 

que coincideixen bé, tot i que la deflexió calculada és lleugerament superior a la 

teòrica. En el gràfic següent es pot veure amb més detall la comparació entre les 

formes de la membrana deformada. 

 

Figura 17. Comparació de la simulació amb ANSYS i els resultats teòrics. 

Amb colors clars i referència “A” es representen els resultats obtinguts a la 

simulació amb ANSYS. Amb colors foscos i referència “T” es poden veure els 

valors teòrics. 

Es comprova que els resultats ajusten bé els esperats, per q=0.001 s‟obté una 

diferència màxima del 20% respecte el valor teòric, i per q=0.01 la diferència és 

del 6% i per q=0.1 és del 21%. Les formes obtingudes són les esperades, i un 

cert error és previsible ja que les deformacions que apareixen a la membrana 

superen els valors de la teoria d‟elasticitat lineal que s‟està aplicant. 

Una petita part de la diferència que apareix es pot explicar també per la 

deformació inicial de la membrana, que ha incrementat lleugerament el seu radi 

(0.10017 m enlloc dels 0.1 originals). 
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6.3.3 Estudi dinàmic 

La geometria, condicions de contorn i mallat utilitzades en l‟estudi dinàmic de la 

membrana circular són les mateixes que en el cas estàtic. La càrrega s‟aplica en 

forma de rampa, de manera que va augmentant linealment de 0 a la pressió 

indicada en cada cas (10, 100 ó 1000 Pa) durant el procés de càrrega. 

S‟ha fet servir un temps de resolució de 1s, amb la opció de “Auto Time 

Stepping”, un time step incial de 0.02 s i un de mínim de 0.005 s, de manera que 

està regulat pel programa. 

 

Figura 18. Deformada obtinguda per q=0.1 amb l‟estudi dinàmic 

 

Figura 19. Formes de les membranes deformades obtingudes amb l‟estudi dinàmic. 
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Les formes obtingudes són pràcticament idèntiques a les que s‟havien calculat 

en la resolució estàtica del problema amb ANSYS. A continuació podem veure 

les deformacions màximes obtingudes al centre de la membrana en cada cas. 

 q=0.001 q=0.01 q=0.1 

Estàtic 0.0771 m 0.1485 m 0.3282 m 

Dinàmic 0.0769 m 0.1483 m 0.3281 m 

Taula 4. Comparació de deformacions màximes amb resolució estàtica i dinàmica. 

Un altre element a comparar és el temps de resolució utilitzat per cada mètode. 

Es pot observar com la resolució dinàmica necessita molts més recursos de 

temps que la estàtica. 

 q=0.001 q=0.01 q=0.1 

Estàtic 13.9 s 23.3 s 58.0 s 

Dinàmic 210.1 s 229.6 295.7 s 

Taula 5. Comparació dels temps de resolució dels mètodes estàtic i dinàmic. 

6.3.4 Casos auxiliars 

6.3.4.1 Utilització d’elements de làmina 

Una opció que s‟ha considerat per un estudi preliminar és la utilització d‟elements 

de làmina per simular la membrana. Els elements de làmina combinen l‟estat de 

membrana (tensions dins el propi pla) amb un estat de flexió.  

Això permet una convergència més ràpida del problema i una deformació inicial 

menor, ja que en suportar flexió no necessiten deformar-se tant per absorbir la 

càrrega de pressió perpendicular a la seva superfície. Utilitzar aquests elements 

és útil per trobar l‟ordre de magnitud dels resultats de manera senzilla, sense 

modificar els paràmetres de resolució preestablerts al programa. També pot ser 

útil en casos en què hi ha dificultats per arribar a la convergència de la solució, ja 

que presenten més estabilitat en el càlcul numèric. 

Aquí es presenten els resultats obtinguts amb una geometria amb deformació 

inicial de 1 mm al centre de la membrana. 

 

0.001 m 

0.2 m 

Figura 20. Geometria inicial de la membrana circular simulada mitjançant elements de làmina. 
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Figura 21. Resultats de la simulació amb elements de làmina. 

  

q=P·a/(E·h) Desplaçament adimensional al centre Desplaçament teòric 

0.1 0.316 0.27 

0.01 0.134 0.14 

0.001 0.0578 0.06 
Taula 6. Comparació de deformacions utilitzant elements de membrana. 

Es pot comprovar com el nivell d‟aproximació als resultats analítics és molt 

similar al de la membrana. Cal destacar, però, que la utilització d‟aquests 

elements és admissible en casos com el presentat aquí en què l‟estructura 

només treballa a tracció. Si es volgués estudiar un cas amb compressions, o 

veure com s‟arruga la membrana ja no seria possible substituir-la per làmines. 

6.3.4.2 Resultats amb petites deformacions 

S‟ha comprovat que si es fa servir la teoria de petites deformacions, és a dir que 

s‟aplica la condició d‟equilibri a la configuració sense deformar, s‟arriba a una 

singularitat i el programa no troba solució.   
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6.4 Estudi amb Masonrisk 

El programa MASONRISK permet calcular una estructura formada per cables 

que tinguin pes propi i càrregues puntuals aplicades. A més es poden afegir 

elements de superfície triangulars entre els cables per aplicar càrregues de 

pressió. Aquests elements de superfície només serveixen per calcular la força 

que la pressió transmet als nodes del seu voltant, no són elements estructurals ni 

es resol el seu desplaçament. 

Es pretén simular una membrana transformant-la en un conjunt de cables. 

Aquesta transformació no és trivial, ja que volem que les estructures siguin 

equivalents. De quin material han d‟estar fets els cables? Quina secció han de 

tenir? Quina densitat de cables s‟ha de fer servir? 

Al programa tenim definides les característiques dels cables mitjançant el 

paràmetre E·A (Mòdul de Young· Àrea de la secció del cable). Es vol validar 

l‟aproximació al problema consistent a substituir la membrana per una xarxa de 

cables conservant la massa total de material i les seves propietats estructurals, 

com s‟ha explicat anteriorment. 

Per tant es manté el Mòdul de Young del material i es calcula l‟àrea dels cables 

conservant de la massa entre membrana i xarxa de cables: 

         

 

   

 (69) 

On   és la superfície de la membrana,   el seu espessor,    la longitud de cada 

cable de la xarxa i   l‟àrea de la secció del cable. No es considera la longitud del 

cable del perímetre, ja que està fixat. 

D‟aquesta manera el volum total del material es conserva. Cal destacar que 

l‟àrea dels cables dependrà per tant de la quantitat de cables que es posin en 

una determinada àrea, és a dir del disseny de la xarxa que fem servir. Es 

compararan els resultats d‟aquesta aproximació amb els teòrics per veure si té 

validesa. Pel que fa a la densitat de cables s‟han estudiat tres casos diferents per 

comprovar si les solucions convergeixen cap a un valor a mida que augmenta el 

nombre de cables. 

Les condicions de contorn i càrregues aplicades són les mateixes en tots els 

casos, com es detalla a continuació. 
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6.4.1 Condicions de contorn i càrregues 

 

Figura 22. Condicions de contorn als nodes de la membrana. 

Les condicions de contorn aplicades consisteixen a restringir  o no el moviment 

dels nodes en les direccions x,y,z. La condició “1” implica restricció del 

moviment, i la condició “2” implica que deixem el node lliure. 

En aquest cas tots els nodes del contorn tenen els 3 graus de llibertat restringits i 

tota la resta els tenen lliures. 

Pel que fa a les càrregues s‟ha aplicat pressió constant a tots els elements de la 

malla. Les tres pressions aplicades són de nou P=10, 100 i 1000 Pa, equivalents 

a les quantitats adimensionals q=0.001, q=0.01 i q=0.1. 

 

Figura 23. Pressió de 100 Pa aplicada a tots els elements 
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Les tres densitat de cables que s‟han utilitzat són les següents. 

 

Figura 24. Xarxa1 

 

Figura 25. Xarxa 2 

 

Figura 26. Xarxa 3 
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Com s‟ha comentat abans, el fet de mantenir la massa entre membrana i xarxa 

de cables implica que les característiques del material són diferents en cada cas. 

A mida que la xarxa es fa més densa, els cables que la forma tenen menys 

secció transversal. 

 Divisions 
Longitud total cables [m] E·A [N] 

 radials perímetre 

Xarxa1 6 42 6.28 5.00 

Xarxa2 12 54 11.01 2.85 

Xarxa3 24 96 19.91 1.58 

Taula 7. Característiques del material en funció de la densitat de cables. 

6.4.2 Resultats 

A la figura següent podem veure l‟estructura deformada per al cas de q=0.1. 

 

Figura 27. Vista de la membrana circular deformada amb Xarxa3 i q=0.01. 

Per poder comparar els resultats es presenta la deformació d‟una secció de la 

membrana. Es presenten primer els resultats per cadascuna de les càrregues 

amb les tres xarxes, per observar el procés de convergència que es produeix. 
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Figura 28. Desplaçament en direcció z d‟una secció de membrana per q=0.001 

 

Figura 29. Desplaçament en direcció z d‟una secció de membrana per q=0.01 

 

Figura 30. Desplaçament en direcció z d‟una secció de membrana per q=0.1 
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Especialment per les càrregues més baixes es pot observar com els resultats 

convergeixen a mida que s‟augmenta el nombre de cables per substituir la 

membrana. Si es seguís augmentant la densitats de cables s‟arribaria a tornar a 

tenir una membrana. Tot i això, el fet de tenir cables enlloc de membrana fa que 

les càrregues es distribueixin de manera diferent i que per tant els resultats 

obtinguts no siguin exactament iguals. 

Cal destacar que com més alta és la pressió aplicada menys variació hi ha en 

funció del nombre de cables. Per q=0.001 hi ha una variació màxima del 39% 

entre els resultats de la Xarxa 1 i la 3. En canvi per a q=0.1 els resultats amb 

prou feines varien en funció del nombre de cables utilitzat. Amb càrregues de 

pressió altes el resultat és molt més estable. 

S‟ha pogut observar com els resultats s‟estabilitzen en augmentar la densitat de 

cables. S‟han pres com a referència per tant els resultat obtingut amb Xarxa3 per 

tal de comparar-los amb la solució analítica. En la Figura 31 es representen amb 

colors clars i referència “M” els resultats de Masonrisk i amb colors foscos i 

referència “T” els resultats teòrics.  

 

Figura 31. Comparació dels resultats obtinguts amb MASONRISK (M) i els teòrics (T). 

Veiem que per q=0.01 i q=0.001 els resultats ajusten bé amb la solució analítica, 

amb diferencies màximes del 11 i el 18% respecte els valors teòrics. La forma de 

la membrana deformada obtinguda també és molt similar a l‟esperada. En canvi 

per la càrrega més gran hi ha una divergència important.  
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6.5 Comparació de resultats 

Per tal de fer la comparació de resultats del programa ANSYS es prenen els 

resultats obtinguts amb elements de membrana i resolució estàtica. En la Taula 8 

ens fixem en la deformació del punt central com a referència per comparar els 

diferents resultats obtinguts. 

q=P·a/(E·h) 
Desplaçament 

adimensional al 
centre (ANSYS) 

Desplaçament 
adimensional al 

centre (MR) 

Desplaçament 
teòric 

0.1 0.316 0.468 0.27 
0.01 0.149 0.156 0.14 
0.001 0.077 0.049 0.06 

Taula 8. Comparació del desplaçament del punt central segons els tres mètodes. 

Per tant es pot concloure que per relacions de càrrega petites i mitjanes el model 

proposat de substitució d‟una membrana per una xarxa de cables és vàlid i ens 

permet obtenir resultats força acurats. En canvi per relacions de càrrega- 

rigidesa grans, en què l‟estructura pateix deformacions importants el fet de 

substituir la membrana per cables perd validesa, ja que el seu comportament 

davant de les tensions passa a ser diferent. 

Un altre paràmetre a tenir en compte en la comparació dels dos programes és el 

temps de càlcul utilitzat per resoldre el problema. En la següent taula es pot 

veure una comparativa. 

q ANSYS MR Xarxa1 MR Xarxa2 MR Xarxa 3 

0.1 58 s 2.9 s 4.5 s 11.1 s 
0.01 23.3 2.1 s 4.4 s 10.3 s 
0.001 13.9 s 2.3 s 5.3 s 11.6 s 

Taula 9. Comparació de temps de càlcul entre els dos programes. 

S‟observa que el temps de càlcul utilitzat per ANSYS i és major que el de 

Masonrisk. També es pot destacar que amb MR el temps de càlcul no varia 

apreciablement segons la càrrega aplicada. Tal com era d‟esperar la densitat de 

la xarxa de cables sí que afecta el temps de càlcul. Tot i el temps menor de 

càlcul de MR cal tenir present que el preprocés és més ràpid i senzill amb 

ANSYS. 
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7. ESTUDI D’UN GLOBUS AEROSTÀTIC 

7.1 Introducció 

El globus aerostàtic és una aeronau que vola gràcies al principi d‟Arquímedes: la 

seva vela conté un gas més lleuger que l‟aire que l‟envolta i pel tant s‟enlaira. 

Aquest gas pot ser el propi aire a temperatura més elevada que l‟ambient o un 

altre gas menys dens que l‟aire, com l‟heli o l‟hidrogen. En el primer cas la vela 

estarà oberta a l‟atmosfera, en el segon no; i això farà variar les diferències de 

pressió i tensions que ha de suportar l‟estructura. De la vela en penja una cistella 

o càpsula, que conté la càrrega de pagament i, si cal, el mitjà per escalfar el gas. 

El globus d‟aire calent va fer el seu primer vol en públic el 1783, quan els 

germans Montgolfier van enlairar un globus fet de tela i paper en un mercat de 

París. Un gall, una ovella i un ànec van formar la seva primera famosa tripulació. 

 

Figura 32. Els primers cinc ascensos en globus a França. 

Des de llavors els materials i el disseny han evolucionat molt, amb materials més 

lleugers i resistents, càpsules pressuritzades per arribar a gran alçada i altres 

avenços. Però el principi de funcionament segueix sent el que els germans 
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Montgolfier van idear fa més de 200 anys mentre observaven com el fum d‟una 

foguera s‟elevava. 

Una característica que limita el globus com a aeronau és la manca de mitjans per 

dirigir-lo: depèn dels vents i els corrents d‟aire ascendent per traçar la seva ruta. 

Tot i això, el 1999 Bertrand Piccard i Brian Jones van completar per primer cop la 

volta al món sense escales en globus. 

En aquest apartat del treball s‟estudiarà la resposta de la vela del globus a les 

càrregues de pressió causades pel fet d‟escalfar l‟aire a la base del globus. Es 

resoldrà la simulació amb els dos programes presentats i es farà una comparació 

dels resultats obtinguts. 
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7.2 Plantejament del problema 

Un cop hem vist la resposta dels dos programes que estem comparant en la 

simulació d‟estructures de membrana pressuritzada passem ara a l‟estudi d‟un 

cas real com és un globus aerostàtic. 

Les hipòtesis principals que s‟han fet són les següents: 

 Es parteix d‟una geometria ja inflada per veure els efectes d‟una càrrega 

determinada. No es considera el procés d‟inflat en què es produeixen 

grans moviments de sòlid rígid a mida que l‟aire calent va omplint el 

globus. 

 Es considera que el globus es troba estàtic en una atmosfera en calma, 

de manera que l‟aire exterior queda definit per la pressió atmosfèrica i la 

temperatura. 

 S‟assumeix que la densitat de l‟aire a l‟interior del globus és constant. 

 Es fa l‟estudi estàtic de l‟estructura considerant grans deformacions. 

 Es consideren condicions de màxima temperatura interior al nivell del 

mar, que corresponen a la màxima diferència de pressions interior - 

exterior que patirà el globus en una atmosfera estàndard. 

Totes aquestes hipòtesis es desenvolupen amb més detall a continuació. En 

l‟apartat 6 de l‟Annex es presenta el plantejament detallat del problema, pel que 

fa a geometria, materials i anàlisi de les càrregues. A continuació es detallen les 

simulacions dutes a terme i l‟anàlisi dels seus resultats. 
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7.3 Estudi amb ANSYS 

7.3.1 Geometria 

El globus està format per 24 grills iguals separats per reforços verticals, i aquesta 

simetria de revolució ens permet simplificar la geometria, ja que els resultats 

seran iguals per cada grill. S‟ha decidit fer l‟estudi en un sol grill amb condicions 

de contorn de simetria i després extrapolar els resultats. La geometria per la 

simulació s‟ha generat mitjançant el software CATIA. 

 

Figura 33. Representació CAD del globus V-56 d‟Ultramagic. 

7.3.2 Condicions de contorn  

Les condicions de contorn aplicades als laterals són de simetria, ja que el globus 

té simetria axial i estructuralment cadascun dels seus 24 grills es comporta igual. 

Aquesta condició implica que els nodes del contorn no es poden moure en 

direcció perpendicular al pla de simetria. 

L‟objectiu d‟imposar aquesta condició enlloc de resoldre el globus sencer és 

economitzar temps de càlcul reduint per 24 el nombre de nodes a resoldre. El 

software ANSYS permet partir d‟un model complet reduir-lo mitjançant plans de 

simetria o bé partir directament d‟una secció del model i especificar quins són els 

plans de simetria. En aquest cas s‟ha triat la segona opció i s‟ha fet el CAD d‟un 

sol grill.  

A la boca del globus, és a dir la part inferior on penjaria la cistella, se li ha aplicat 

una condició de recolzament simple. Això significa que la part inferior del globus 

té tots els desplaçaments restringits però pot girar. Si es volgués filar més prim 

es podria imposar aquesta condició només en els punts on es fixen els cables de 
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la cistella, però es tracta d‟una aproximació que fa variar molt poc el resultat 

global. 

7.3.3 Càrregues 

Com s‟ha explicat a l‟apartat 5.1.3 de l‟Annex la pressió a l‟interior del globus 

varia de manera lineal amb l‟alçada. Aquesta càrrega s‟ha aplicat mitjançant la 

opció “hidrostatic pressure” que permet aplicar una pressió que varia linealment 

amb una de les coordenades. D‟aquesta manera cada element de la malla tindrà 

aplicada la pressió que li correspon segons la seva alçada respecte la boca de la 

vela. 

Una pressió hidrostàtica “tradicional” seria de la forma 

        (70) 

En el nostre cas s‟ha substituït la densitat per la diferència de densitats entre 

l‟aire interior i exterior i s‟ha canviat de signe l‟expressió per tal que la pressió 

creixi amb l‟alçada del globus. 

                                    (71) 

7.3.4 Malla 

La malla inicial per al càlcul de l‟estructura és una malla triangular no 

estructurada formada per 2359 elements i 1607 nodes.  

  

Figura 34. Mallat inicial del grill de globus 

Un cop obtinguts els primers resultats satisfactoris s‟ha procedit a fer un estudi 

de convergència de la malla, per assegurar que els resultats són estables. 

L‟estudi de la convergència s‟ha fet a la tensió equivalent  de Von Mises, 

permetent un canvi màxim dels valors d‟un 4%. 
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Figura 35. Procés de convergència de la solució. 

El resultat és la malla que es pot veure a la Figura 36, està formada per 5967 

elements triangulars i 3717 nodes. La malla s‟ha fet més fina a les zones on hi ha 

els gradients de tensió més importants, per avaluar-los millor. La resta de 

resultats que es presenten a continuació han estat calculats amb aquesta 

segona malla. 

 

Figura 36. Detall de la malla que s‟ha generat durant l‟estudi de convergència. 

7.3.5 Resultats 

En les següents imatges es poden observar els resultats obtinguts. El màxim 

desplaçament de l‟estructura té lloc a la part superior del globus, on hi ha aplicats 

els valors més grans de pressió. El mínim desplaçament, com era d‟esperar, es 

produeix a la zona de baix, on hem imposat desplaçament zero. 

Els desplaçaments són petits (1 cm el màxim) ja que s‟ha partit d‟una 

configuració ja deformada. En el procés d‟inflat d‟un globus hi ha moviments de 

sòlid rígid amb grans desplaçaments, però un cop s‟està a prop de la 

configuració d‟equilibri els desplaçaments són petits si no hi ha pertorbacions. 
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Figura 37. Desplaçaments totals 

Pel que fa a les tensions es pot observar com els reforços fan de descarregadors 

de tensions, al seu voltant es troba la zona amb les tensions més baixes. De nou 

les màximes tensions es troben a la part superior. 

 

Figura 38. Tensió equivalent de Von Mises. 
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Figura 39. Deformacions equivalents de Von Mises. 

La visualització dels resultats de tensió extrapolats a un quart de grill ens permet 

veure millor com els reforços fan de descarregadors de tensió. No s‟ha resolt el 

problema per a 6 grills, simplement s‟ha multiplicat la imatge del resultat per 6 de 

forma axisimètrica. 

 

Figura 40. Extrapolació dels resultats a un quart de globus. 
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7.3.6 Estudi dinàmic 

S‟ha partit de la mateixa geometria, condicions de contorn i càrregues que en el 

cas estàtic per tal de fer l‟anàlisi transitori. Els paràmetres utilitzats en la 

resolució han estat: 

 Auto Time Stepping 

 Initial time step: 0.01 s 

 Minimum time step: 0.001 s 

 Temps de simulació: 1s 

Les distribucions dels resultats obtinguts són molt similars al cas estàtic, a la 

Figura 41, per exemple, es pot veure el desplaçament del globus calculat. 

 

Figura 41. Deformació del globus calculada amb la resolució dinàmica. 

 Estàtic Dinàmic 

Desplaçament màxim 0.0105 m 0.0137 m 

Tensió de Von Mises 

màxima 
1.478·106 Pa 1.737·106 Pa 

Deformació de Von 

Mises màxima 
0.00054 [-] 0.00063 [-] 

Taula 10. Comparació de resultats de les resolucions estàtica i dinàmica del globus. 
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Si ens fixem en el temps de resolució dedicat per cadascun dels mètodes de 

resolució, el de estàtic ha estat de 4.2 s mentre que el dinàmic ha estat de 640 s. 

La resolució dinàmica és molt més cara computacionalment.  
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7.4 Estudi amb Masonrisk 

En aquest cas l‟estudi del globus no es fa amb un sol grill sinó amb 6, és a dir, 

amb un quart de globus. Això es degut a que el software només ens permet 

posar restriccions de moviment en les direccions dels eixos x, y i z i per tant no 

ens és possible tenir un pla de simetria que no sigui perpendicular a una 

d‟aquestes direccions. 

Una altra restricció és que no tenim una funció que ens permeti aplicar la pressió 

variant linealment amb l‟alçada. S‟han estudiat tres casos cada cop més propers 

a la realitat amb la pressió aplicada de manera discreta en 10, 20 i 40 franges. 

7.4.1 Geometria 

Com en el cas de la membrana circular el primer pas a fer és transformar la 

geometria de superfície a una xarxa de cables. En aquest cas tenim la diferència 

respecte la membrana circular de que l‟estructura no només està formada per 

membrana, sinó que ja té reforços en forma de cables inicialment, els reforços de 

polièster tubulars. 

Les característiques d‟aquests reforços no es modificaran, i la superfície de tela 

del globus es canviarà per cables seguint el principi de conservar la massa total 

de material, segons la equació 69. 

S‟han fet dues xarxes per representar el globus aerostàtic, per comprovar l‟efecte 

de la variació de densitat de la xarxa. La Xarxa 1 s‟ha utilitzat per aplicar les 

condicions de pressió en 10 franges, mentre que la Xarxa 2 ha servit per als 

casos amb 20 i 40 divisions. 

Superfície tela original 156.588 m2 

 Xarxa 1 Xarxa 2 
Longitud cables total [m] 1735 2540 

Àrea dels cables [m2] 1.35·10-5 9.24·10-6 
Número d’elements triangulars 1890 4914 

Taula 11. Característiques de les xarxes de cables creades per representar el globus aerostàtic. 
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Figura 42. Imatges en el pla xy del globus transformat en les xarxes 1 i 2. 

     

Figura 43. Vista del globus sencer amb les xarxes 1 i 2 

El canvi de geometria de membrana a xarxa de cables implica també un canvi en 

les propietats dels materials. A dalt s‟ha explicat el procés per calcular l‟àrea dels 

cables, i es considera que aquests estan fets del mateix material que la tela 

original i que, per tant, conserven les propietats estructurals. Per tant tenim: 

 Xarxa1 Xarxa1 

EA  tela 3.72·104 2.54·104 
EA reforços 2.32·105 

EA reforços laterals 1.16·105 
Taula 12. Rigidesa dels materials de cada xarxa 

Cal destacar que els reforços dels extrems (laterals), on hi ha aplicades les 

condicions de simetria, consten de la meitat de rigidesa que la resta. Si no es fes 

així a la pràctica tindrien el doble de la rigidesa desitjada. 
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Figura 44. Materials assignats a les diferents parts del globus. 

7.4.2 Condicions de contorn 

Per tal d‟aplicar les condicions de simetria s‟ha impedit el moviment dels extrems 

del globus en la direcció perpendicular als plans de simetria. Com es pot veure a 

la Figura 45 els punts de color verd estan fixats en direcció x i els de color blau 

fosc estan fixats en direcció y. El punt central superior només es pot desplaçar 

en direcció z, i els nodes de la boca del globus estan completament fixats. 

 

Figura 45. Condicions de contorn aplicades al quart de globus. 

7.4.3 Càrregues 

En aquest cas no tenim una funció que ens permeti aplicar una pressió que varia 

linealment amb les coordenades del model. Per tant s‟ha decidit fer una 

aproximació dividint el globus en franges horitzontals i aplicant a cada franja la 

càrrega corresponent al seu centre. S‟han volgut comparar tres casos amb 10, 

20 i 40 divisions per l‟aplicació de la pressió. 
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A continuació es poden observar les pressions aplicades, en Pascals. 

 

Figura 46. Cas 1: aplicació de la càrrega de pressió en 10 franges. 

 

Figura 47. Cas 2: aplicació de la càrrega de pressió en 20 franges. 

 

 

Figura 48. Cas 3: aplicació de la càrrega de pressió en 40 franges. 
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7.4.4 Resultats 

Prenem com a referència per comparar el resultats el desplaçament màxim 

calculat de l‟estructura, que es poden veure a la Taula 13. 

10 divisions 20 divisions 40 divisions 

15.95 cm 6.13 cm 5.59 cm 
Taula 13. Desplaçaments màxims en els tres casos estudiats. 

Podem veure com el resultat convergeix a mida que la xarxa es fa més densa i la 

pressió aplicada varia més suaument amb l‟alçada. 

A continuació, a la Figura 49, s‟han assenyalat els punts que presenten 

desplaçament màxim per un dels grills del globus. El resultat és simètric per la 

resta de grills. S‟observa que és exactament la mateixa zona en què es 

produeixen les tensions i deformacions màximes segons la simulació realitzada 

amb ANSYS.  

 

Figura 49. Localització dels punts amb desplaçament màxim en un dels grills. 

7.5 Comparació de resultats 

Com en el cas anterior prenem els resultats estàtics d‟ANSYS per tal de fer la 

comparació amb Masonrisk. S‟ha vist que els resultats obtinguts amb Masonrisk 

preveuen deformacions majors que ANSYS. Pel que fa a la zona de màxima 

deformació es la mateixa en tots dos programes, la part central superior on hi ha 

un gradient de pressions interior- exterior més gran. 

A continuació podem veure una superposició de les formes deformades 

obtingudes amb cadascun dels programes, que ens permet apreciar la diferència 

entre resultats obtinguts més enllà del valor de deformació màxima.  

La Figura 50 correspon a la part superior del globus, on es produeixen els 

desplaçaments més grans i es poden observar les diferències. La xarxa de 
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cables (en negre) correspon al resultat de MR, mentre que de color groc amb els 

contorns negres es pot veure el resultat d‟ANSYS.  

 

Figura 50. Superposició de les formes calculades per cada programa. 

Es pot observar com la deformació una mica major calculada per MR fa que la 

part superior del globus es corbi més, fent baixar el node central superior. 

Donats els resultats obtinguts en el cas de la membrana circular es considera 

que els resultats d‟ANSYS tenen més validesa, però MR ofereix un bon ordre de 

magnitud del resultat i una forma deformada molt similar. 

Si ens fixem en el paràmetre adimensional   que s‟ha utilitzat en l‟anàlisi de la 

membrana circular (Equació (67)) s‟ha vist que els resultats obtinguts eren 

satisfactoris fins a q=0.01. Podem definir ara un nou paràmetre q‟ que ens 

permeti veure la relació entre càrregues i rigidesa en altres geometries: 

   
    

   
 (72) 

On   és la pressió aplicada a l‟estructura,   el mòdul de Young del Material,   el 

seu espessor i    una longitud característica de la geometria. 

En aquest cas s‟ha pres com a longitud característica l‟alçada del globus, 14.5 m. 

Per tant tenim          . Aquest valor està per sota de 0.01 i veiem que amb 

aquesta relació entre càrrega i rigidesa de l‟estructura els resultats són 

satisfactoris.  
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8. ESTUDI D’UN PROCÉS D’INFLAT 

8.1 Introducció 

Com a últim cas per estudiar la simulació de membranes pressuritzades s‟ha 

buscat una situació en què les deformacions de l‟estructura siguin majors que en 

el cas anterior. La dificultat de simular un procés d‟inflat complet està en la 

geometria inicial: no es poden reproduir els plecs que forma una estructura de 

tela desinflada, i tampoc es pot partir d‟una forma plana, ja que les estructures 

amb doble curvatura no són desenvolupables. S‟ha optat per fer algunes 

simplificacions per poder estudiar un cas en què es produeixin grans 

deformacions. 

S‟ha optat per estudiar el cas d‟un globus pressuritzat, sense obertura a 

l‟atmosfera, i aplicar-li una pressió creixent, equivalent a una ascensió fins a una 

alçada determinada. 

8.1.1 Globus estratosfèrics 

Els globus estratosfèrics són capaços de transportar equipament científic fins a 

uns 40 km d‟altitud. Això és especialment interessant en el camp de l‟astronomia 

i l‟estudi de l‟univers, ja que permet fer observacions sense la distorsió causada 

per l‟atmosfera. També es fan servir per missions d‟estudi de la pròpia atmosfera 

terrestre. Hi ha diferents tipus de globus que s‟utilitzen en grans altures, a 

continuació se‟n fa una descripció. 

8.1.1.1 Zero-pressure:  

Aquest tipus de globus s‟infla parcialment amb heli abans del llançament, de 

manera que té una bombolla d‟heli a la part superior i la resta del globus forma 

un tub que acaba en una obertura a l‟atmosfera a la part inferior. 

A mida que el globus va guanyant alçada l‟heli es va expandint per tal de 

mantenir la mateixa pressió a interior i exterior, fins a arribar a una alçada en què 

l‟heli l‟ha omplert totalment i es comença a expulsar part del gas, parant així 

d‟ascendir. En arribar la nit, l‟heli es refreda i es contrau, de manera que el 

globus torna a perdre alçada. Per evitar aquesta pèrdua d‟alçada s‟acostuma a  

llençar llast. Al dia següent l‟heli es tornarà a escalfar i expandir, i el globus, en 

ser més lleuger, arribarà fins una alçada major. Aquest procés durarà fins que 

s‟acabi el llast. 
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Figura 51. Imatge d‟un globus zero-pressure abans del seu llançament. 

Els globus han de tenir alguna manera d‟acabar el vol, quan s‟acaba la 

campanya de mesures o per evitar que el globus quedi flotant en espai aeri civil 

durant la nit. Hi ha diversos mitjans possibles: una opció és situar una vàlvula a 

la part superior del globus i controlar la seva obertura amb una senyal de ràdio; 

una altra és situar un pes a la part superior i deixar anar la càrrega de pagament 

que es recupera mitjançant un paracaigudes per ser reutilitzada, de manera que 

el globus dóna la volta i deixa anar el gas; o bé fer servir globus de làtex que 

acaben explotant amb l‟alçada. 

La durada de les missions d‟aquest tipus de globus sol ser de dues setmanes, 

poden arribar fins a 42 km d‟altitud i portar càrrega equivalent a un cotxe petit. 

8.1.1.2 Super- pressure 

En aquest cas el globus està segellat i el gas de l‟interior no té contacte amb 

l‟atmosfera, de manera que pot mantenir una alçada estable. Pot estar inflat amb 

heli o hidrogen i té l‟avantatge de ser capaç de mantenir el vol durant molt més 

temps que un zero-pressure. Mentre va pujant, es gas del seu interior es va 

expandint per la diferència de pressió entre interior i exterior fins a omplir el 

globus completament. 

Aquest tipus de globus pressuritzats requereixen materials més resistents que 

els zero- pressure, i s‟acostumen a fer servir a grans alçades. En general 

presenten variacions de volum molt menors que els zero- pressure al llarg del 

cicle de vol. Els materials típics per la seva fabricació són film de polietilè per la 

tela i Zylon pels tendons. 

Tot i la predominança dels globus zero-pressure per fer estudis científics s‟estan 

desenvolupant globus super-pressure per poder fer estudis de molt més llarga 



Memòria: Estudi computacional del comportament en grans 

 deformacions d'estructures inflables 

M-71 
 

durada. Aquest tipus de globus representen una alternativa molt econòmica per 

transportar equipament científic davant el cost de posar un satèl·lit en òrbita. 

  

Figura 52. (a) Imatge de telescopi del globus ULDB desenvolupat per la NASA. (b) El seu 
recorregut sobre l‟Antàrtida. 

Un exemple és la campanya Ultra Long Duration Balloon de la NASA que pretén 

aconseguir vols de fins a 100 dies. S‟ha desenvolupat un globus en forma de 

carbassa que el  2005 va batre els rècords de durada de vol i distància 

recorreguda, amb 42 dies de vol i tres òrbites al voltant del pol sud a una altitud 

de 33 km. La càrrega que transportava era l‟experiment CREAM (Cosmic Ray 

Energetics and Mass) , a més de plaques solar, equips de ràdio, ordinadors i 

bateries. 
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8.2 Plantejament del problema 

La simulació que es vol realitzar es la del procés d‟inflat d‟un globus. En la 

realitat els globus estan només parcialment inflats en el moment del llançament i 

el gas dels seu interior es va expandint fins a omplir-los. 

Donat que el que ens interessava era veure un procés amb grans deformacions 

hem suposat que el globus està ja totalment ple de gas des de l‟inici i que a mida 

que la pressió disminueix a l‟exterior l‟estructura es va deformant.  

S‟han fet les següents hipòtesis: 

 Es considera que el globus es troba estàtic en una atmosfera en calma, 

de manera que l‟aire exterior queda definit per la pressió atmosfèrica i la 

temperatura. 

 S‟estudia el problema com a estàtic amb grans deformacions. 

 Es considera que l‟estructura està totalment desenvolupada inicialment i 

que les càrregues de pressió deformen el material. 

 Es considera que la pressió interior és uniforme a tota l‟estructura. 

A l‟apartat 6 de l‟Annex es pot trobar el plantejament del problema pel que fa a 

geometria, materials, càrregues i condicions de contorn. 
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8.3 Estudi amb ANSYS 

Aquest cop s‟ha optat per fer servir una malla amb elements quadrilàters ja que 

per pressions altes s‟han obtingut millors resultats en el procés de convergència. 

Es tracta d‟una malla amb 1061 elements. 

 

Figura 53. Mallat pel procés d‟inflat del globus 

En la Figura 54 es pot veure un exemple dels resultats obtinguts, amb una 

pressió d‟inflat aplicada de 40 KPa. Per tal de caracteritzar els resultats s‟ha pres 

com a referència la posició del node central superior del globus per cada càrrega 

aplicada. 

Pressió aplicada Posició del node superior 

1 KPa 17.02 

5 KPa 17.17 

10 KPa 17.35 

40 KPa 18.87 

Taula 14. Deformació de la estructura en funció de la pressió aplicada. 
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Figura 54.Resultat obtingut per P=40 KPa en la simulació amb ANSYS estàtic. 

8.3.1 Estudi dinàmic 

S‟ha partit de la mateixa geometria, condicions de contorn i càrregues que en el 

cas estàtic per tal de fer l‟anàlisi transitori. Els paràmetres utilitzats en la 

resolució han estat: 

 Auto Time Stepping 

 Initial time step: 0.01 s 

 Minimum time step: 0.001 s 

 Temps de simulació: 1s 

Les distribucions dels resultats són molt similars al cas estàtic, tot i que 

apareixen més diferències que en els altres dos casos. Les formes deformades 

dels globus són les mateixes, però els valors de la deformació màxima són 

lleugerament diferents. A la següent figura es pot veure la deformada obtinguda 

amb una pressió aplicada de 40 KPa. 
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Figura 55. Resultat obtingut en la simulació per P=40 KPa amb ANSYS dinàmic 

A continuació es comparen els resultats obtinguts amb els mètodes estàtic i 

dinàmic prenent com a referència la posició final del node central superior. A la 

Taula 16 es pot veure la comparació entre els temps de càlcul. De nou es 

comprova que el mètode dinàmic és més costós computacionalment. 

Pressió 

aplicada 

Posició del node superior 

estàtic 

Posició del node superior 

dinàmic 

1 KPa 17.02 17.06 

5 KPa 17.17 17.24 

10 KPa 17.35 17.42 

40 KPa 18.87 19.03 

Taula 15. Comparació de resultats entre resolució estàtica i dinàmica. 

Pressió aplicada Temps de càlcul estàtic 

[s] 

Temps de càlcul dinàmic 

[s] 

1 KPa 2.4 452.4 

5 KPa 4.1  590.7 

10 KPa 5.4 640.2  

40 KPa 8.2 623.4 

Taula 16. Comparació de temps de càlcul entre resolució estàtica i dinàmica. 
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8.4 Estudi amb Masonrisk 

El procés per passar de membrana a xarxa de cables ha estat el mateix que s‟ha 

fet servir en els dos casos anteriors. 

De nou s‟han creat dues xarxes de cables diferents per veure l‟efecte de la 

densitat de xarxa de cables. La superfície de la geometria inicial del quart de 

globus es de 48.126 m2. 

 Longitud total 

cables [m] 

Àrea cable [m2] Elements 

triangulars 

Xarxa1 413.3 1.16E-05 621 

Xarxa 2 738.1 6.5203E-06 1856 

Taula 17. Característiques de les dues xarxes per simular el procés d‟inflat del globus. 

 

 

Figura 56. Xarxes 1 i 2 per simular el procés d‟inflat del globus. 

Les condicions de contorn són de simetria als laterals del quart de globus mentre 

que la part inferior està fixada. En la Figura 57 es poden observar les condicions 

de contorn aplicades als nodes. El número 1 indica que el node està fixat en la 

direcció indicada, i el 2 que té el moviment lliure. Igual que en el cas anterior la 

rigidesa dels cables dels plans de simetria és la meitat que la resta, per fer que 

es comporti com la resta de l‟estructura. 

La càrrega de pressió s‟ha aplicat de manera uniforme a tota l‟estructura. 
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Figura 57. Condicions de contorn aplicades a la Xarxa 2 

 

Figura 58. Exemple de càrrega aplicada. Pressió en Pascals 
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8.5 Comparació de resultats 

A continuació es presenten gràficament els resultats obtinguts per diferents 

càrregues amb els dos programes per facilitar-ne la comparació. En el cas de 

Masonrisk els resultats són els corresponents a la Xarxa 2, i en el d‟ANSYS a la 

resolució estàtica. 

 

Figura 59. Pressió aplicada 1 KPa 

 

Figura 60. Pressió aplicada 5 KPa 
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Figura 61. Pressió aplicada 10 KPa 

 

Figura 62. Pressió aplicada 40 Kpa 

Per tal de comparar les deformacions que pateixen els globus ens hem fixat en la 

posició del node superior de les malles. 
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Posició del node superior [m]: 

Pressió aplicada ANSYS MR xarxa 1 MR xarxa 2 

1 KPa 17.02 17.32 17.33 

5 KPa 17.17 18.02 18.02 

10 KPa 17.35 19.23 19.15 

40 KPa 18.87 35.11 34.47 

Taula 18. Posició del node superior per diferents càrregues segons els dos programes. 

Si ens fixem primer en els resultats obtinguts amb les dues xarxes de MR veiem 

que el resultat és molt estable i no depèn de que s‟augmenti el nombre de 

cables. 

Comparant els resultats d‟ANSYS i MR xarxa 2 podem veure que inicialment són 

semblants (amb una pressió de 1 KPa hi ha una diferència del 2% entre les 

posicions del node superior de MR respecte ANSYS), però a mida que augmenta 

la pressió els resultats divergeixen, com ja s‟havia vist a la membrana circular 

per pressions elevades. S‟arriba a tenir una diferència del 83% del valor de MR 

respecte el predit per ANSYS.  

Si tornem a utilitzar el paràmetre    (Equació 71) que s‟ha definit en l‟apartat 6.5 

podem veure la relació entre càrrega aplicada i rigidesa de l‟estructura en aquest 

tercer cas. Com a longitud característica del procés d‟inflat s‟ha pres l‟alçada 

total del globus, 17 m. Tenim llavors els següents valors de q‟: 

P [Pa] q‟ 

1000 0.06 

5000 0.31 

10000 0.62 

40000 2.47 

Taula 19. Valors de q‟ per a les diferents pressions d‟inflat. 

Podem veure com per P=1000 q‟ és de l‟ordre de 0.01 i els resultats obtinguts 

són molt similars als de ANSYS. Però a mida que q‟ supera el valor de 0.1 els 

resultats es distorsionen cada cop més. Aquest paràmetre adimensional pot ser 

una eina útil a l‟hora de decidir si un problema es pot resoldre amb Masonrisk i la 

seva analogia membrana- cable. Podem concloure que per valors de q‟ superiors 

a 0.1 l‟analogia deixa de ser vàlida. El fet que els cables pateixin grans 

deformacions fa que la xarxa es distorsioni i canviï la seva resposta davant les 

càrregues.  

Donades les grans diferències entre resultats s‟ha considerat innecessari 

comparar els temps de càlcul dels dos programes. 
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8.5.1 Remallat intermedi 

Una opció que s‟ha volgut estudiar per intentar millorar els resultats de MR és la 

de realitzar un mallat intermedi. És a dir aplicar la pressió en dos increments i 

després del primer increment de pressió fer la malla més densa per millorar la 

precisió dels resultats. 

En el procés de remallat s‟ha partit de la geometria deformada obtinguda en 

aplicar una pressió de 5 KPa a la xarxa 2 i s‟ha dividit cada element triangular en 

2 elements més. A la Figura 63 es pot veure la xarxa que s‟ha obtingut. 

 

 

Figura 63. Xarxa obtinguda en el procés de remallat. 

Aplicant una pressió de 5 KPa i les mateixes condicions de contorn que en els 

apartats anteriors a aquesta segona xarxa s‟ha obtingut una posició final del 

node superior de 19.15 m, exactament el mateix resultat que aplicant 10 KPa a la 

xarxa 2. 

Per tant podem concloure que el mètode del remallat intermedi no millora els 

resultats en què hi ha grans deformacions.  
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9. CONCLUSIONS 

En la primera part de l‟estudi s‟ha vist el rerefons teòric de l‟estudi d‟estructures 

de membrana i cable, amb especial èmfasi en el mètode dels elements finits. 

Pel que fa a la part de simulacions amb ANSYS s‟ha decidit fer servir una 

resolució estàtica amb grans deformacions dels problemes per tal de fer una 

anàlisi el més similar possible a la de Masonrisk; i un anàlisi dinàmic per conèixer 

el seu funcionament i fer una comparativa. S‟ha vist que els resultats obtinguts 

amb ANSYS coincideixen bé amb el cas de la membrana circular pressuritzada 

en què es tenen resultats analítics i, per tant, s‟han pres com a referència en la 

resta de casos. Pel que fa a l‟anàlisi dinàmic s‟ha comprovat que els resultats 

obtinguts són molt similars als d‟estàtic amb un cost computacional major. 

Aquest tipus d‟anàlisi és el més adequat per càrregues variables en el temps 

però pels problemes que s‟han plantejat en el present estudi un estudi estàtic és 

més eficient. 

Un dels principals objectius d‟aquest estudi ha estat el de comprovar el mètode 

de simulació de membranes consistent a substituir-les per una xarxa triangular 

de cables amb la mateixa massa que la membrana original, mitjançant el 

programa Masonrisk. S‟ha pogut observar la influència de la densitat de la xarxa 

de cables utilitzada en els resultats, amb processos de convergència a mida que 

la xarxa es fa més densa. 

S‟ha definit el paràmetre adimensional    que anàlogament a l‟utilitzat en el cas 

de la membrana circular permet veure la relació entre càrrega aplicada i rigidesa 

de l‟estructura. En aquest primer cas en què es tenien resultats analítics com a 

referència s‟ha vist que els resultats obtinguts amb Masonrisk són vàlids per 

valors de   igual a 0.01 o inferior. Aquest fet s‟ha corroborat en els altres dos 

casos estudiats. En el cas del globus aerostàtic amb una q‟ de 0.0045 s‟han 

obtingut resultats satisfactoris. En el cas del procés d‟inflat s‟ha pogut observar 

com a mida que q‟ creix per sobre de l‟ordre de magnitud de 0.01 els resultats es 

distorsionen cada cop més respecte els de ANSYS. 

Per tant es conclou que l‟analogia entre membrana i xarxa de cables triangular 

proposada amb el programa Masonrisk és vàlida per valors del paràmetre q‟ 

menors a 0.01, i sempre que sigui possible s‟haurien de validar els resultats amb 

altres simulacions o resultats experimentals. 
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10. PRESSUPOST 

Ítem Detall Quantitat 

Microsoft Office 2010 

Home & Student 

Llicència permanent per un usuari. 1 

ANSYS Workbench 12 Llicència acadèmica d‟1 a 25 usuaris. 1 

Masonrisk Codi font del programa cedit pel 

departament d‟estructures de la ETSEIAT 

1 

GID Pre i post processador utilitzat per 

Masonrisk. Gratuït per estudiants de la 

UPC. 

1 

Mà d’obra enginyeril Hores dedicades al plantejament i 

desenvolupament del projecte. 

 

520 

Mà d’obra de 

supervisió 

Hores dedicades a la supervisió del 

projecte . 

30 

Taula 20. Medicions. 
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Ítem Quantitat Cost unitari Cost total 

Microsoft Office 2010 Home 

& Student 

1 139 € 139 € 

ANSYS Workbench 12 1 5000 € 5000 € 

Masonrisk 1 0 € 0 € 

GID 1 0 € 0 € 

Mà d’obra enginyeril 520 60 € 31200 € 

Mà d’obra de supervisió 30 150 € 4500 € 

COST TOTAL   40839 € 

Taula 21. Costs unitaris i pressupost final. 

Els costs unitaris de la mà d‟obra enginyeril i de supervisió estan basats en 

estimacions del sou d‟un consultor júnior i un de sènior, respectivament. 
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11. POSSIBLES CONTINUACIONS DE L’ESTUDI 

El camp de les estructures de membrana i cable és molt ampli i ofereix un gran 

ventall de possibilitats per a altres estudis. Concentrant-nos en el present estudi 

algunes de les possibles continuacions inclouen: 

- Realitzar casos experimentals per tal de comparar-los amb les 

simulacions. 

Estudi amb ANSYS: 

- Introduir models de material amb comportament no- lineal. 

- Estudiar casos d‟estructures en moviment, on la interacció fluid- 

estructura sigui important i s‟hagi de fer l‟estudi de dinàmica de fluids 

combinat amb l‟estructural. 

MR 

- Modificar el codi per tal de mostrar deformacions i altres resultats que 

puguin ser d‟interès. 
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