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1 Introducció i antecedents. 

L’Avinguda Meridiana és un dels accessos viaris pel nord de la ciutat de Barcelona. 

Durant les últimes dècades, l’entorn de la via ha adquirit un caràcter cada vegada més 

urbà fins al punt que l’extrem més extern, que enllaça la C-58, A-17 i C-33 ha estat 

cedit per la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona. La ubicació del 

projecte es troba, per tant, en aquest punt estratègic que enllaça les diverses vies d’accés 

a la ciutat comtal per a crear una via principal que penetra dins el teixit urbà. En aquest 

punt es projectarà una pas superior que creuarà l’Avinguda Meridiana i que es 

convertirà en la nova porta d’entrada a la ciutat. 

 
Figura 1: Foto aèria de Barcelona amb la ubicació del projecte 

L’Avinguda Meridiana, que creua de Nord a Sud el districte de Sant Andreu, separa en 

la seva entrada a Barcelona, els barris de Trinitat Nova (oest) i Trinitat Vella (est). 
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Figura 2: Ubicació del projecte. Pont de Sarajevo 

El barris, formats per edificis de promoció pública construïts majoritàriament els anys 

50,  és un exemple de la política edificatòria franquista per als barris treballadors, amb 

greus problemes urbanístics que s'han arrossegat fins l'actualitat (a una part de les 

construccions es va detectar aluminosi a principis dels anys 90).  A aquest context cal 

afegir les problemàtiques socials associades a un perfil de població amb baixos recursos 

econòmics i extremadament envellida (un terç major de 65 anys). 

Des de l'any 1996, i a partir d'un assessorament tècnic extern en processos comunitaris 

les Associació de Veïns va aprofitar l'impuls de la renovació urbanística per promoure 

un procés de transformació social del barri amb la participació veïnal, que s'ha 

desenvolupat fins l'actualitat sota el que es coneix com el Pla Comunitari de Trinitat 

Nova (PCTN). El Pla s'iniciava formalment l'any 1997 amb la realització d'un 

diagnòstic comunitari on s'identificaven les principals necessitats del barri i s'apuntaven 

les línies d'acció prioritàries. 

A més a més, estan en marxa diferents planejaments orientats a aquesta densificació 

urbana, com poden ser els àmbits següents: 
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 Porta de Trinitat Vella 

 Casernes de Sant Andreu  

 Remodelació del Bari de Trinitat Nova  

 Transformació de la presó de Trinitat Vella  

 Nou Barri de Vallbona  

 Sagrera  

 Torre Baró, P.E.R.I. de Trinitat Madriguera  

 P.E.R.I. de l Passeig de Santa Coloma  

 

Totes aquestes actuacions estan totalment vinculades directa o indirectament a 

l’Avinguda Meridiana. En aquest sentit sembla coherent, que la forma i el traçat de la 

implantació de qualsevol tipus d’infraestructura, en aquest tram de la Meridiana, ha de 

tenir un caire plenament urbà i que com a tal, ha de permetre comunicar els teixits que 

té al seu voltant. Sempre, sense oblidar, que es tracta d’una de les artèries circulatòries 

principals de la ciutat. 

 

El text refós de la MPGM de Porta Trinitat Vella, aprovada al 2006 preveu la 

transformació de la antiga carretera de Ribes en un Carrer de tipus cívic, gràcies a la 

supressió del trànsit de l’actual incorporació a la Meridiana que ve del nus de Trinitat, i 

reconduint-lo mitjançant la creació d’un nou vial paral·lel a la Meridiana. 

 

En l’actualitat, s’està executant el projecte per a la implantació del Carril “BUS-VAO” 

en la seva entrada a la ciutat de Barcelona per part de la D.G. Transports Terrestre de la 

Generalitat de Catalunya. Aquesta entrada provinent de la carretera C-58, a través dels 

Barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella arriba fins a l’Avinguda Río de Janeiro. El 

projecte, preveu la posició dels carrils BUS-VAO al centre de la calçada actual, amb 

unes amplades per aquests carrils de 3,50m més les voravies, proteccions fixes etc., 

deixant la resta de carrils amb una amplada de 3,25m cadascun, més les respectives 

voravies. Aquest traçat, té una tipologia similar a la d’una autovia, i en certs aspectes 

(amplades de carril, voravies, proteccions, etc) d’acord amb velocitats de disseny 

pròpies d’entorns menys urbans. Tot i que es produeixen des/incorporacions directes a 

carrers de la trama urbana sense cap tipus de transició.  
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Per altra banda, i paral·lelament a la redacció del projecte del BUS-VAO Barcelona 

Gestió Urbanística, S.A. (BAGUR, SA) té l’encàrrec per part de l’Ajuntament de 

Barcelona, de l’execució del planejament (Pla de l’Habitatge) als barris de Trinitat Nova 

i Porta Trinitat Vella, i d’altres que s’ha esmentat anteriorment vinculats a l’Avinguda 

Meridiana, tant la gestió del sòl per a habitatges i equipaments com la re-urbanització d’ 

aquests. 

 

Relacionat amb les tasques que porta realitzant BAGUR, SA, es troba el Pla de Millora 

Urbana “ B09822 - PMU de reordenació dels sòls delimitats per l'Avinguda Meridiana, 

la carretera de Ribes i la subestació de la Trinitat (que modifica el PMU de l’Àrea 

6/18hs -Porta Trinitat)”, que proposa l’execució d’un edifici d’habitatge social entre 

aquests dos carrers (aprovat inicialment). Per la proximitat a l’Avinguda Meridiana 

d’aquest edifici, entre d’altres raons, es va demanar informe preceptiu a la Direcció 

General de Carreteres. L’informe emès per la DGC en data 55 de juliol de 20007, entre 

d’altres consideracions, deixa explícit el caràcter urbà de la zona i per altra banda reitera 

la seva voluntat, de la cessió de la titularitat d’aquest tram de la Meridiana. En aquets 

sentit, aquest tram de “carretera”, fins que no es produeixi la cessió tindrà una 

consideració de Carretera convencional de doble calçada. 

 

Dins d’aquest planejament BAGUR, SA encarrega a l'empresa CICSA al setembre de 

2009 la redacció del "Avantprojecte d’obres ordinàries de remodelació i millora de 

l’accessibilitat del front a l’avinguda Meridiana del barri de Trinitat Nova al districte de 

Nou Barris". 

 

2 Objecte del projecte. 

 

La finalitat de la redacció del present projecte té per objecte la definició tècnica i 

econòmica de les obres necessàries pel “Projecte constructiu d’una passera a l’Avinguda 

Meridiana”. El avantprojecte inclou els documents: Memòria, Plànols, Plec de 

condicions i Pressupost.  

L’objecte del projecte és el de projectar i definir una passera per als vianants a l’altura 

de l’actual Pont de Sarajevo, ampliant-lo considerablement i garantint una continuïtat 
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urbanística que salvi la barrera actual que suposa l’Avinguda Meridiana entre els barris 

de Trinitat Nova i Trinitat Vella. La construcció d’aquesta passera haurà de ser sense 

tallar el pas de vehicles per l’Avinguda Meridiana i afectant-lo el menys possible. La 

passera, que té com a objectiu addicional convertir-se en la nova porta d’entrada a la 

ciutat de Barcelona, haurà de complir una doble funcionalitat. Per una banda ha de ser 

un conducte d’unió entre el barri de Trinitat Nova i Trinitat Vella que garanteixi tant el 

tràfic de vehicles com el de vianants, mantenint l’actual carril de doble circulació i 

creant amplies voreres pels vianants. D’altra banda ha de donar una continuïtat 

urbanística a l’entorn, permetent un espai suficientment ample que aïlli als veïns del 

tràfic i sorolls de l’Avinguda Meridiana i permeti salvar d’aquesta manera, l’efecte 

barrera d’aquesta carretera. 

 

3 Estat actual i condicionants de l’obra. 

 

Fent un anàlisi de les necessitats de l’entorn es troba una sèrie de mancances en l’estat 

actual que es planteja resoldre amb l’execució del present avantprojecte: 

 

 Deficient connectivitat transversal a banda i banda de la Av. Meridiana. 

Històricament aquesta connectivitat s’ha produït mitjançant passos elevats, amb 

la problemàtica que suposen per a persones de mobilitat reduïda. Deficiència 

tant en forma com en quantitat. Existeix una connexió per a vehicles, a traves del 

Pont de Sarajevo i dues passeres de vianants, una d’elles adaptada. 

 Deficient connectivitat longitudinal tant del barri de Trinitat Nova com el de 

Trinitat Vella. Sobre tot aquest darrer barri en el que s’està obligat a sortir a la 

Av. Meridiana (similar a una autovia en aquest tram), a través de l’antiga 

Carretera de Ribes, tant els vehicles com els vianants per arribar a l’altre extrem 

del mateix barri. 

 Nul·la relació urbana dels entorns de l’Avinguda Meridiana per a les persones 

que poden fer ús dels espais verds existents al seu voltant.  

 Excessiva velocitat, amb un augment associat de nivell acústic tant per als 

habitatges existents com pels que figuren els nous planejaments. 
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 Difícil relació amb el Transport Públic urbà que circula per la Av. Meridiana per 

als seus usuaris, ja que aquesta es troba a diferent cota respecte dels dos barris.  

 Perillositat tant de les des/incorporacions que es produeixen directament a la 

trama urbana, al costat dels habitatges, com per la relació amb els vianants que 

necessiten fer ús dels espais al voltant de la “carretera”. 

 Mancança de connectivitat a nivell urbá amb els futurs barris de Vallbona i la 

antiga presó de Trinitat a través de la prolongació de l’antiga carretera de Ribes.  

 

Existeixen una sèrie de condicionants per fer viables les diferents actuacions necessàries 

per solucionar les mancances actuals: 

 

 Cessió de la titularitat de l’Avinguda Meridiana a l’Ajuntament de Barcelona per 

part de la DGC per poder donar un caràcter urbà a aquest tram de “carretera” i 

que deixi de tenir la consideració de carretera convencional amb doble calçada. 

 Imminent construcció dels edificis d’habitatges (en el tram del PERI de Santa 

Coloma uns ja ocupats i altre a punt d’executar-se) que donen “façana” a 

l’Avinguda Meridiana. Amb la consegüent necessitat d’urbanitzar i donar 

accessibilitat i serveis a aquests. 

 L’existència, en aquest tram de l’Avinguda Meridiana del túnel de Ferrocarril de 

RENFE, que actualment condiciona un accés digne al Barri de Trinitat Nova. 

 

4 Descripció de la solució adoptada. 
 

Aquest projecte persegueix la integració entre els barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella 

i la superació de la barrera urbanística de l’Avinguda Meridiana. A més a més, 

aprofitant aquest canvi de definició urbana de la zona es vol donar un caràcter de 

“porta” a l’entorn urbà de la ciutat, com les que es produeixen a altres accessos 

principals de la ciutat, com poden ser per la Gran Via de les Corts Catalanes, la Plaça 

Cerdà o la “porta” Nord al municipi de Sant Arià, on conviuen artèries principals de 

trànsit, amb la relació dels teixits urbans, tant per a vianants com per a vehicles, amb les 

des/incorporacions necessàries i un traçat propi d’un entorn urbà.  
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La solució adoptada consisteix en una passera de 60 metres d’amplada que es recolzarà 

sobre el mur existent a Trinitat Vella i sobre el mur de contenció que s’està construint 

actualment en motiu de les obres del bus VAO. Aquest nou espai de 3600 m2 s’hi 

construirà una plaça per a l’ús i la interacció social entre els 2 barris. Aquest nou espai 

sense obstacles complirà la doble finalitat de pas i de socialització. A més a més, la 

plaça també està pensada per a la celebració d’activitats organitzades pels i per als veïns 

i veïnes dels barris de la Trinitat. 

 

Finalment, la passera es convertirà en un punt emblemàtic de la ciutat aprofitant la seva 

situació estratègica de porta d’entrada. Una malla metàl·lica amb LEDs donarà una 

dualitat d’imatges a la passera, una diària i l’altra de nocturna. A més a més, amb les 

nombroses possibilitats de missatges que dóna la malla metàl·lica es podran transmetre 

missatges o animacions promocionant o donant la benvinguda a la gran ciutat. 

 

D’aquesta manera, entre d’altres moltes millores que el projecte presenta en destaquem: 

 

- Millora de l’accessibilitat i comunicació entre Trinitat Nova i Trinitat Vella 

- Reducció de l’impacte visual i acústic de l’Avinguda Meridiana degut a al 

cobriment d’aquesta. 

- Creació d’un espai públic ampli per a ús dels veïns a la superfície de la coberta 

- Creació d’un punt singular a la ciutat de Barcelona que integrin la sintonia amb 

la ciutat dels barris més perifèrics 

 

Per tractar-se d’una actuació urbana, s’ha tingut en compte les condicions que fixa el 

codi d’accessibilitat. S’ha procurat sempre no limitar l’accessibilitat de les persones 

amb mobilitat reduïda. 

 

5 Descripció estructural. 

 

L’estructura de la passera estarà composta de bigues pretensades prefabricades tipus 

artesa de 1,25 metres de cantell. Longitudinalment es col·locaran parelles de dues 

bigues unides amb un pretensat de continuïtat que aniran recolzades en els murs de 
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contenció situats als barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella. Aquesta biga recolzarà 

també en un punt intermedi gràcies a una filera de pilars situada a 25 metres del mur de 

Trinitat Vella. La llum màxima que haurà de superar la biga per tant serà de 35 metres. 

 

Les bigues artesa tindran 5 metres de ample cadascuna i es col·locaran una al costat de 

l’altra reforçant les seves unions amb la injecció de formigó i cordons transversals. A 

més a més a sobre de les bigues artesa s’hi formigonarà una llosa de formigó de 25 cm 

que també reforçarà transversalment la unió de les bigues convertint a la estructura en 

una única peça que actuarà conjunta. 

 

6 Urbanització. 

 

La construcció de la passera deixa una superfície de 3000 m2 de parc a urbanitzar. La 

urbanització del parc s’ha pensat amb la intenció de minimitzar els obstacles i de 

facilitar el pas, a l’hora que garantir la comoditat d’ús de la plaça com a lloc d’estància i 

de trobada. Amb aquesta finalitat s’ha obtingut un espai amb fileres de bancs i un espai 

amb clapes de gespa a peu pla que sense dificultar el pas a través de la plaça 

proporciona un espai on estirar-se i descansar. A més a més, s’ha disposat una zona de 

bancs de fusta que queda aïllada del dinamisme de la zona de pas i encontre. 

 

Com a mobiliari urbà en destaca l’ús de la malla metàl·lica que passarà a ser un punt 

definitori de la passera. Aquesta malla metàl·lica es mostra en diferents cares. Per una 

banda la zona de malla amb LEDs lluminosos és un cartell gegant per transmetre 

missatges als vehicles que arriben a la ciutat (com pot ser el tradicional: Benvinguts a 

Barcelona). D’altra banda aquesta malla enllaça amb una altra de menor altura que fa 

alhora de barana de seguretat del pont, estenent-se fins als ascensors i recobrint-los 

íntegrament. Finalment, també s’utilitzarà una pèrgola de malla metàl·lica a la zona del 

parc per produir zones de ombra. Aquesta pèrgola tindrà una forma ondulada que el que 

vol és accentuar el caràcter Mediterrani de la ciutat de Barcelona. 
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7 Serveis afectats. 

 

Al tenir els murs de contenció ja construïts i no haver de requerir grans moviments de 

terra tampoc es produeix afecció als serveis existents. L’únic servei afectat és 

l’enllumenat actual del Pont de Sarajevo. Aquest és simplement una ramificació de la 

xarxa elèctrica existent que arriba fins al pont i que per tant s’haurà de inutilitzar durant 

la construcció de la passera i ser reposada un cop la passera estigui construïda per a la 

il·luminació d’aquesta. 

 

8 Mesures correctores d’impacte ambiental. 

 

Segons la Llei 6/21 i el Real Decreto Legislativo 1302/1986 sobre “Evaluación de 

impacto ambiental”  i la “Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente” en el present projecte no caldrà 

sotmetre’l a una avaluació d’impacte ambiental degut a la seva tipologia de 

reurbanització. 

 

9 Pla de treballs. 

 

S’elabora l’Annex Pla de Treballs, on s’estudia amb caràcter orientatiu el possible 

desenvolupament dels treballs. Per les obres definides en el present projecte s’estima 

com a període òptim d’execució de 21 mesos. 

 

10 Seguretat i Salut. 

 

La valoració corresponent al Pressupost de Seguretat i Salut s’ha inclòs al Pressupost 

general de l’obra, com a un capítol més, puja a la quantitat de 228,69€ de P.E.M. 

 

11 Control de qualitat. 

 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 
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 Control de material 

 Control geomètric 

 Control de l’execució 

 

L’ import total dels treballs de Control de Qualitat pugen a la qualitat de 130.657,55 € 

de P.E.M. (2% del Pressupost d’Execució material de l’obra) 

 

12 Pressupost. 

 

Aplicant els preus unitaris, que figuren en l'annex de Justificació de Preus, als 

amidaments resultants i tenint en compte les Partides Alçades, resulta un preu total de 

l’obra de: 

 

TREBALLS PREVIS        515.827,00€ 

ESTRUCTURES                         3.705.610,94€ 

URBANITZACIÓ                2.081.082,28€ 

VARIS         360.886,24€ 

 

 PRESSUPOST D’EXECUSSIÓ MATERIAL                    6.663.306,46 €. 

 

Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals 

(13%), Benefici Industrial (6%) i l'Import del Valor Afegit (IVA) (16%), s'obté el 

següent pressupost per contracta: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA:          9.198.028,24 € 

 

 

 

13 Documents que integren el projecte. 

 

El present document consta de: 
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1 Introducció. 

 

La nostra societat es caracteritza per l’alt grau de mobilitat que ens imposa la vida 

diària. Els desplaçaments al lloc de treball i a les escoles, així com els cada cop més 

habituals relacionats amb activitats de lleure, s’han incorporat a la nostra vida com uns 

factors imprescindibles que han de ser satisfets permanentment. 

 

A la ciutat de Barcelona, són milers els vehicles que arriben cada dia i també són molts 

els vehicles que en surten, amb la qual cosa la densitat del tràfic diari és molt elevada en 

les grans artèries d’entrada i sortida. En aquesta conjuntura, i per resoldre els problemes 

de tràfic que anaven en augment a la gran ciutat, als anys 50-60 es van planificar les 

rondes, que foren construïdes als anys 70 i foren concebudes com a autovies urbanes 

que atorgaven en aquell moment a Barcelona un aire de modernitat i que unia una gran 

quantitat de barris de la perifèria de la ciutat com poden ser: La zona Franca, Les Corts, 

Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia. 

 

Passats els anys, aquests elements de modernitat van anar sent objecte de denúncia per 

la ciutadania i els veïns propers a les grans vies perquè generaven sorolls, separació 

entre barris i una abusiva presència de l’espai públic. Tant és així que es van començar a 

plantejar actuacions per corregir els defectes i millorar l’espai urbà que van acabar amb 

el cobriment de la gairebé la totalitat de les Rondes.  

 

L’Avinguda Meridiana, és actualment un dels accessos viaris a la ciutat de Barcelona 

pel nord. Per allà on creua, l’Avinguda deixa una petjada al seu pas en forma de barrera 

urbanística, de barrera social i d’element segregador. Aquest fet es veu accentuat en el 

tram en que l’Avinguda Meridiana creua els barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella al 

tractar-se de les zones més perifèriques de la ciutat on el pas de la carretera mancat de 

regulació semafòrica no concep l’entrada a la ciutat. 

 

Amb els anys, el creixement de la ciutat i el continu desenvolupament i integració dels 

barris perifèrics al centre de la ciutat, han creat la necessitat de resoldre la problemàtica 

associada amb el pas de l’Avinguda Meridiana per les Trinitats. 
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2 Antecedents. 

Com a antecedent administratiu que afecta al present projecte hem considerat la 

incorporació del bus VAO. El Projecte constructiu de carril reservat per a autobusos a 

l’autopista C58 entre el nus de Ripollet i l’avinguda de la Meridiana permetrà facilitar la 

circulació dels vehicles de transport col·lectiu i els altres d’alta ocupació (VAO), i 

millorar, així, la mobilitat en aquesta zona. Per tal de facilitat la incorporació del carril 

bus-VAO, es produeix un desplaçament de l’Avinguda Meridiana en la direcció oest 

que comporta la construcció d’un mur de contenció i una remodelació urbanística del 

barri de Trinitat Nova. Sobre aquest mur de contenció haurà de recolzar-se la passera 

objecte del projecte i per tant la seva construcció té una important rellevància. 

A més a més, s’han projectat noves edificacions i espais públics a Trinitat Vella, així 

com una remodelació de la incorporació de la Carretera de Ribes a l’Avinguda 

Meridiana. També, amb la intenció d’humanitzar la zona s’ha optat per eliminar el pas 

superior que unia els dos barris, situant el primer semàfor de l’Avinguda Meridiana on 

actualment hi havia un pas superior. 

  

3 Situació actual. 

L’Avinguda Meridiana és i ha estat un obstacle difícil de salvar per a la comunicació 

entre els districtes de Sant Andreu i Nou Barris. La manca de passos de vianants i de 

regulacions semafòriques havien dificultat l’apropament dels Barris de la Trinitat Nova 

i la Trinitat Vella. L’actual projecte contempla un primer pas d’humanització de la zona 

per de reduir l’afecte de la carretera i reduir l’hegemonia del vehicle privat. 

Aquest però, no és l’únic pas que es pretén fer i l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat 

amb el suport de tots els grups municipals una proposició que contempla l’ampliació del 

pont de Sarajevo i que millorarà les comunicacions entre les dues trinitats. 
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4 Fotografies. 

 

4.1 Estat anterior al bus VAO. 
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4.2 Estat actual: En construcció el mur de contenció. 

 

L’estat actual de la zona quedarà afectat pel projecte constructiu del bus VAO i el 

desplaçament dels carrils existents per la incorporació del nou carril farà que el talús 

actual sigui substituït per un mur de contenció. 
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A l’apèndix I del present annex s’adjunten detalls constructius del mur de contenció 

obtinguts del projecte constructiu del carril reservat per a autobusos a l’autopista C-58 

entre el nus de Ripollet i l’Avinguda Meridiana de Trinitat Nova. 

 

4.3 Imatges virtuals de l’estat previ a l’execució de la passera. 
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1 Introducció. 

 

El present annex mostra les dades geotècniques de la zona d’estudi necessàries per a la 

construcció de la passera. 

 

L’informe geotècnic que es mostra a l’apèndix 1: “Estudi geotècnic pel projecte 

d´urbanització de l´àmbit m.p.g.m delimitat per: ronda de dalt - Av.meridiana – crta. 

De ribes.” correspon a un avantprojecte de remodelació de la zona de l’Avinguda 

Meridiana a partir de la Ronda de Dalt i que afecta als turons dels barris de Trinitat 

Nova i Trinitat Vella. Aquest informe ha estat realitzat per Bosch & Ventanyol, Geo 

Serveis, que data del 6 de juny de l’any 2007.  

 

Aquest avantprojecte també preveu una ampliació del Pont de Sarajevo i per tant la seva 

informació és plenament vàlida pel present projecte malgrat que el seu àmbit s’escapi de 

la zona estrictament marcada en el nostre estudi.  

 

D’aquesta manera, de l’informe geotècnic complet s’han pres pel present projecte les 

dades necessàries que afecten a la zona on s’actuarà. Bàsicament resultarà d’especial 

rellevància el terreny que es trobarà a sota de l’Avinguda Meridiana, sobre el qual s’hi 

cimentarà el nostre pont. 

 

2 Treballs realitzats. 

 

Els treballs que es duen a terme en aquest informe són les següents: 

 

• Perforació de 7 sondeigs a rotació amb obtenció de mostra contínua. 

• Apertura de 8 cales manuals (2 per a la presa de mostres per a la classificació dels 

materials segons el PG-3 per al dimensionat del ferm del vial, i les altres per a 

comprovar la no afecció dels sondeigs a serveis soterrats).  

 

A través d’aquest assaigs s’han extret dades geotècniques i hidrològiques de la zona. El 

terreny bàsicament està format per una capa de reblert antròpic de potència petita, una 
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capa quaternària amb una potència que pot arribar als 9 o 10 metres i un substrat de 

granit descompost molt dur. 

 

3 Estudi geològic. 

 

A continuació resumim la informació més rellevant a considerar extreta de l’estudi 

complet que s’adjunta a l’apèndix 1. 

 

La zona del projecte està situada a la vall del riu Besos. En major i menor contacte amb 

la traça de la carretera però relacionats amb ella hi trobem materials de diversa 

naturalesa i edats. De més moderns a més antics els descrivim a continuació: 

 

3.1 Quaternaris 

 

Dues de les formacions quaternàries presents al llarg de la traça son: 

 

- Al·luvial del Bessos. 

 

En el primer, la zona considerada és ja la part interior del delta, amb la qual cosa hi 

abunden materials detrítics grossos. Es tracta fonamentalment d’una formació de sorres 

poligèniques ben rodades, de gra gros i mig. En aquestes sorres s’hi engloben zones que 

contenen graveta i altres sorres més llimoses que denoten les avingudes i estiatges del 

riu. 

 

- Quaternari antic. 

 

El quaternari antic està compres, com en tot el pla de Barcelona, per argiles vermelles 

carbonatades i llims vermells-groguencs. En les proximitats de la muntanya aquesta 

formació argilosa es substitueix per argiles amb menor contingut de cantells de pissarra 

i carbonatació desigual. 
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3.1 Paleozoics. 

 

Està representat a l’enllaç de Trinitat. Es tracta d’unes formacions esquistoses. S’han 

descrit com a pissarres setinades i pissarres silícies grises en fractura fresca. A la 

proximitat de roques intrusives es pot apreciar el metamorfisme de contacte. Aquesta 

formació compren pissarres grises setinades, fins nivells de quarsítics i pissarres silícies 

o sericítiques a vegades de tacte sabonós. 

 

3.2 Granits. 

 

A les proximitats de la Trinitat i en la zona de la Meridiana es talla un aflorament de 

roques de composició granítica. En superposició i fins a una profunditat considerable 

trobem el denominat sauló, és a dir un granit molt alterat d’on es reconeix l’estructura 

de la roca. 

 

Sota d’aquest trobem una roca granítica alterada que ha sigut definida com a 

granodiorita. Abunda el plagiòclasi acompanyada de quars, biotita i alguns opacs. 

Aquesta abundància de plagiòclasis ha donat lloc a la carbonatació en zones alterades, 

formant carbonat càlcic, amb el CO2 de l’atmosfera i el de les plagiòclasis. 

 

3.3 Tectònica. 

 

Només les roques fímies i pissarroses (paleozoic) han sofert moviments. Aquest fet ha 

donat lloc a unes apretades xarxes de diàclasis als granits i pissarres amb freqüents 

línies de fractura. La formació de pissarra, tanmateix, apareix altament replegada. 

 

A l’apèndix 2 es mostra un plànol del perfil geològic de la zona obtingut a partir de la 

informació extreta en l’informe. 
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1 Introducció. 

 

En present annex es descriu la topogràfica de la zona del projecte. Les dades 

topogràfiques han sigut extretes de les bases del concurs de la construcció d’una Passera 

a l’Avinguda Meridiana organitzat per ACHE en el context del V Congrés ACHE que 

es celebra a Barcelona l’Octubre del 2011. 

 

A l’apèndix 1 s’adjunten els plànols de les plantes topogràfiques en escales 1:1000 i 

1:250. 

 

2 Punts de replanteig. 

 

Per complementar als plànols topogràfics i ajudar al replanteig es mostren diferents 

vèrtex geodèsics ubicats a la zona. Al plànol A3.2 del present annex mostra la ubicació 

en un plànol de la zona en planta dels vèrtex geodèsics. L’annex 2 adjunta les fitxes 

relatives als vèrtexs citats. 
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1 Introducció. 

 

En el present Annex es realitza l’estudi d’alternatives que ens ha portat fins a la 

determinació de la solució final. La tipologia estructural i de traçat del projecte 

constructiu de la passera que s’ha adoptat ha estat fruit d’una avaluació dels diversos 

factors que influïen en aquest i que ha tingut com a principal objectiu el de salvar 

l’Avinguda Meridiana i donar-li una continuïtat al teixit urbà dels barris de Trinitat 

Nova i Trinitat Vella, a l’entrada a la ciutat de Barcelona. 

 

D’aquesta manera, aquest estudi d’alternatives no suposarà una única valoració dels 

pros i els contres d’unes determinades tipologies escollides, sinó que requereix un 

esforç de disseny del enginyer per a determinar quina serà la millor solució ponderant 

diferents aspectes que s’han considerat importants. 

 

2 Contextualització de la zona. 

 

En primer lloc, i previ a la formulació de qualsevol alternativa, hem de conèixer la zona 

on s’està projectant l’obra i estudiar-ne les seves necessitats per tal d’aconseguir que 

l’obra respongui a les demandes socials exigides pel seu entorn. A l’hora de projectar 

una obra d’enginyeria s’ha de dur a terme un estudi de totes aquelles qüestions que 

siguin necessàriament exigibles a l’obra en qüestió. És per aquest motiu que abans 

d’iniciar el procés de càlcul i de disseny del projecte, haurem d’establir uns requisits a 

considerar per a un correcte disseny estètic i funcional. 

 

Com a conseqüència d’un estudi de la zona i dels objectius que ens marcava el projecte, 

hem considerat diferents aspectes a debat, que han establert els primers condicionants 

del nostre projecte. 

 

2.1 Usos. 

 

Un dels punts claus per al disseny de la passera és definir els usos que li volem donar a 

aquesta. La passera es projecta per tal d’aconseguir urbanitzar la frontera entre Trinitat 
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Nova i Trinitat Vella i minimitzar les distàncies existents degut a l’efecte barrera que 

suposa l’Avinguda Meridiana. Amb aquesta finalitat, es proposa un augment 

considerable de l’amplada del Pont de Sarajevo, conservant el pas rodat de vehicles, 

però permetent també un pas suficientment ampli per als vianants o altres usos. 

 

Així doncs, caldrà fer un anàlisis de les necessitats de l’entorn i de les possibilitats que 

ofereix l’espai. Fruit d’aquest anàlisis s’ha considerat oportú que la passera compagini 

els següents usos: 

 

Espai de pas: L’actual Pont de Sarajevo uneix el barri de Trinitat Nova i Trinitat Vella 

tant pel que fa al tràfic rodat com pels vianants. La proposta de passera ha de combinar i 

conservar aquest ús d’unió entre barris garantint la zona de carretera pel tràfic rodat i 

proporcionant una zona amplia de passeig per a que els vianants puguin desplaçar-se 

d’una banda a l’altra. Cal tenir present que un dels objectius als que ha de respondre el 

projecte és el d’urbanitzar la zona i integrar-la a la ciutat de Barcelona, trencant 

l’estètica de perifèria que tenia fins no fa gaire. Per aquestes raons, un indicador clar 

d’urbanitat també és la presència de la bicicleta, i per tant, creiem que s’ha de garantir la 

possibilitat de pas amb bicicleta pel pont. Aquest fet també podrà permetre l’ampliació 

del servei de préstec de bicicletes bicing, fent que aquest cobreixi els barris de Trinitat 

Nova i Trinitat Vella amb garanties. 

 

Espai de convivència: La passera està pensada per ser un espai de convivència entre 

barris. Lluny de cercar una estructura amb un ús molt rígid i marcat, s’ha de tendir per 

crear un espai buit que pugui omplir-se de vida i activitats, creant zones de convivència 

entre dos barris i fent de la passera quelcom més que un lloc de pas. La manca de places 

a la zona han motivat l’interès per crear un espai suficientment ample per a que la gent 

pugui passar-hi estones gaudint de l’espai públic. 

 

Espai tranquil: A part de ser un lloc únicament de pas, la passera es pensa per tal que 

respongui també a altres usos, un d’aquests, que sigui una zona d’estada. Per tant, 

l’ampliació del Pont de Sarajevo permetrà la construcció d’un nou parc entre el barris de 

Trinitat Nova i Trinitat Vella, i per tant obrirà tots dos barris cap a un espai fins ara 
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mort, creant una zona comuna que permetrà un acostament i integració entre ambdós 

barris. 

 

Espai d’activitats: La plaça ha de donar vida al barri i per tant vol ser un espai on s’hi 

puguin celebrar activitats diverses organitzades pels veïns com ara fires, exposicions, 

concerts... D’aquesta manera es justificaria la manca d’obstacles i la voluntat d’obtenir 

un espai net, però viu, que vol ser capaç d’impulsar la vida associativa i la cohesió 

social i nexes d’unió entre veïns del barri. 

 

Espai singular: La situació de la passera, a l’entrada de Barcelona, la converteix en un 

espai singular. Per tant la plaça té potencial per convertir-se en un element distintiu que 

faci de porta d’entrada a la ciutat.  

 

2.2 Integració de la passera a l’entorn. 

 

Per tal d’integrar la passera a l’entorn i fer que aquesta compleixi amb els objectius 

principals pels quals ha estat projectada, havíem de garantir que tingués un radi 

d’accessibilitat ampli, i això ho aconseguiríem garantint que el màxim punt de nodes 

d’una i altra banda de la passera quedessin comunicats. D’aquesta manera, 

aconseguiríem acurtar distàncies entre ambdós barris que actualment es troben separats 

per la barrera que suposa l’Avinguda Meridiana. 

 

2.2.1 Accessibilitat i accessos. 

 

El major condicionant que cal valorar quan parlem de l’entorn, és la realitat topogràfica 

de la zona. El punt on està sent projectada la passera es tracta d’un petit turó travessat 

(mitjançant la construcció de dos murs de contenció) per l’Avinguda Meridiana, i per 

tant, hi existeixen 2 nivells diferenciats: Per una banda els 2 punts que uneix la passera 

es troben a una cota superior de +10m, amb un conjunt de zones urbanes mixtes que 

barregen serveis i blocs de pisos. Per altra banda a la cota de l’Avinguda Meridiana 

(considerada cota 0) a part del pas de vehicles per la zona de la carretera, hi trobem 

activitats i edificacions, majoritàriament a la zona de Trinitat Vella. 
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Des de l’actual Pont de Sarajevo i en direcció sud el mur va descendint de manera que 

acaba trobant la cota de la carretera. En aquell punt s’hi troben edificacions i espais de 

zona verda i hi ha projectat un pas regulat per un semàfor que unirà ambdós barris. 

Altrament, direcció Nord el terreny també descendeix trobant la cota de l’avinguda 

Meridiana, on s’hi troba per una banda una parada d’autobús (Trinitat Nova) i per altra 

banda diferents edificacions i serveis (Trinitat Vella). 

 

Actualment, el desnivell de 10 metres es pot salvar o bé mitjançant unes escales 

existents a la Trinitat Vella o bé a  través dels carrers actuals (malgrat que aquestes 

opcions suposen llargs recorreguts de fins a 500 metres) amb desnivells per tal de salvar 

aquesta diferència de cotes. 

 

Un dels punts claus que ens plantegem a l’hora d’integrar la passera a aquesta realitat 

topogràfica és el d’aconseguir que aquesta no només uneixi nodes horitzontalment, sinó 

que també ho faci verticalment. El fet que l’Avinguda Meridiana quedi desplaçada en 

direcció de Trinitat Nova fa que a la zona de Trinitat Vella hi quedi un carrer ampli que 

permetrà el pas de vianants a la cota de la carretera.  

 

2.2.2 Convivència a l’espai. 

 

La passera, a part de conviure amb l’entorn, també haurà de garantir la convivència 

entre els diferents espais que s’hi dissenyaran en ella. Ens trobem que han conviure els 

diferents modes de transport: vianant, el vehicle motoritzat i la bicicleta, així com també 

l’existència d’una zona d’estada i convivència amb bancs. Alhora, ha de ser un espai on 

s’hi puguin desenvolupar diferents activitats  organitzades esporàdicament, i també un 

espai on puguis passar-hi una estona tranquil·la a l’espai lliure. Per tant havíem de 

valorar les diferents alternatives de convivència a partir d’una sèrie de criteris 

urbanístics per tal d’acabar projectant l’alternativa escollida. Entre diversos criteris 

possibles per a valorar, bàsicament en destaquem la segregació d’usos i la priorització 

d’uns usos sobre els altres. 

 

Per una banda el primer objectiu que persegueix és la segregació del tràfic de vehicles i 

els vianants, ficant a aquests últims al mateix nivell que la bicicleta. D’aquesta manera 
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no només facilites la circulació dels cotxes facilitant-los la comunicació entre Trinitat 

Nova i Trinitat Vella d’una manera més còmoda sinó que també garanteixes un passeig 

més agradable, allunyat de la contaminació dels vehicles,  pels vianants. A més a més, 

també es descarta qualsevol obstacle que dificulti el pas dels vehicles amb la intenció de 

ficar els cotxes i vianants en el mateix nivell de prioritat. Per tant, es descarten l’ús de 

sistemes de reducció de velocitat com seria el crear una superfície elevada diferenciada 

de l’asfalt del carrer en el tram en què aquest creua la passarel·la, o bé com podria ser 

l’ús d’elements singulars reductors de velocitat. 

 

2.3 Condicionants estructurals. 

 

Pel que fa l’estructura, les condicions de la zona son un altre factor important a tenir en 

compte. En aquest cas, ens trobem marcats per la rigidesa que ens ofereix el terreny i 

que ens delimita la solució estructural. 

 

Com hem comentat amb anterioritat, la passera ha d’anar recolzada sobre 2 murs 

existents (un a Trinitat Nova i un a Trinitat Vella). A la Figura 1 podem veure com la 

presència d’una línea subterrània de metro (color negre) que impedeix la cimentació a 

sobre seu, dificulta la possibilitat de col·locar dues fileres de pilars, i per tant que la 

llum de 60 metres pugui ser reduïda fins a 40 metres, amb una línia de pilars 

descentrada, i dificulta també que es pugui fer una estructura que sustenti el pont per 

sobre, mitjançant tirants, arcs o altres possibles solucions estructurals.  
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Figura 1: Planta del túnel de RENFE que passa per sota l’Avinguda Meridiana 

 

3 Mètode utilitzat per la presa de decisions. 

 

3.1 Descripció del mètode. 

 

La presa de decisions és un procés en la qual la persona o grup de persones han 

d’escollir entre dues o més alternatives. Amb freqüència aquestes decisions poden 

convertir-se en decisions de gran transcendència, amb la qual cosa convé plantejar-les 

adequadament. Els elements que participen en un procés de decisió, generalment, es 

mesuren en escales diferents i per tant caldrà transformar aquestes unitats diferents en 

una unitat abstracta que sigui vàlida per a totes les escales (funció de valor). 

 

Quan els problemes de presa de decisió es conceben en projectes, en la majoria dels 

casos es tracta de problemes multi-criteri i, per tant, la presa de decisions s’enfoca des 

d’aquesta perspectiva donant lloc a mètodes de decisió amb criteris múltiples (Multiple 

Criteria Decision Making (MCDM)) els quals tenen en compte un conjunt d’alternatives 

(contínues o discretes), diferents criteris o punts de vista i la integració de diferents 

factors que s’inclouen en el procés d’avaluació. En ells es defineix un pes de cadascun 

dels criteris de forma prèvia, aquest fet porta als detractors del mètode a parlar de 

subjectivitat en el plantejament.  
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El problema de presa de decisions ve donat per uns elements o fases que s’enumeren a 

continuació 1: 

 

1- Un persona o unitat que prengui decisions: La conformen un conjunt d’individus 

l’interès dels quals és la solució del problema. 

2- Alternatives o decisions possibles: És el conjunt de decisions, estratègies o possibles 

accions que s’han d’analitzar durant el procés d’avaluació i cerca de la millor solució. 

3- Un ambient o context de la situació de decisió: És el conjunt de característiques que 

defineixen la situació en el que es refereix al món exterior. 

4- Criteris: Aquest concepte engloba els objectius, atributs que es consideren rellevants 

en un context de presa de decisions. L’objectiu indica el camí en el qual les persones 

que preguin la decisió hauran de centrar-se. L’atribut mesura el grau de compliment de 

l’objectiu. Per cada alternativa es defineixen uns atributs que permeten definir la 

conseqüència de la decisió. 

5- Solució eficient: Un conjunt de solucions és eficient quan està format per solucions 

factibles, tals que no existeix una altra solució factible que proporcioni una millora en 

l’atribut sense produir un empitjorament en altres atributs. 

 

3.2 Criteris de comparació. 

 

Una adequada selecció dels criteris constitueix la base fonamental de la presa de 

decisions ja que un plantejament incongruent pot arribar a invalidar el procés. Keeney2, 

suggereix la construcció d’una jerarquia d’objectius com a mitjà per a la definició dels 

criteris que cal considerar en un problema de presa de decisions. Aquesta jerarquia 

consisteix en especificar els objectius fonamentals (nivell més alt) que el decisor vol 

assolir durant el procés de presa de decisions i en la subdivisió d’aquests en sub-

objectius de més baix nivell, més concrets i més detallats. 

                                                 
1 Aragonés, P.; Gómez, E. (1997). Técnicas de ayuda a la decisión Multicriterio. Departamento de  
Ingeniería de la Construcción y de proyectos de  ingeniería Civil. Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Valencia 
 
Rios, S; Rios Insua, S; Rios Insua, M.J. (1989). Procesos de Decisión Multicriterio. EUDEMA  
S.A. (Ediciones de la Universidad Complutense de Madrid) 
 
2 Keeney, R.L; Raiffa, H. (1976 y 1993). Decisions with multiple objectives. Preferences and value  
tradeoffs. Willey, New York (1ª edición) y Ed. Cambridge University Press (2ª edición) 
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Cal tenir en compte que, a mesura que es vagi realitzant el desplegament dels nivells de 

jerarquia es vagin complint els objectius de nivell superior. A més a més, convé fer un 

anàlisis detallat dels objectius de més baix nivell per a que defineixin de forma precisa 

tots els aspectes de l’objectiu de nivell superior associat. 

 

La jerarquia dels objectius depèn del tipus de problema del projecte, de l’agent decisor i 

del nivell d’especificació que se li vol otorgar. A més a més, a cada nivell se li pot 

associar un atribut, el qual quantifica el grau de compliment de l’objectiu corresponent. 

 

Un atribut es defineix com la mesura que indica el grau amb el qual el corresponent 

objectiu és assolit. D’acord amb Aragonés3 es poden atribuir 2 propietats: 

 

- Precisió, la qual fa al·lusió a la adaptació del valor per expressar o mesurar el grau de 

compliment associat. 

- Mesurable, per tal de que l’atribut es pugui mesurar amb alguna escala de tipus 

conegut. 

 

Durant el procés de presa de decisions es presenta un alt grau de subjectivitat, amb la 

qual cosa es procura no introduir escales subjectives per a certs atributs que ho 

requereixin.  

 

Com que el problema de presa de decisions multicriteri consisteix en una relació de 

preferència global per a un conjunt d’alternatives avaluades utilitzant varis atributs, 

existeixen diferents mètodes que ponderen el grau d’importància que cadascun dels 

criteris té respecte l’agregació final. A continuació s’exposen algunes tècniques pera tal 

d’assignar pesos. 

 

 

 

 

                                                 
3 Aragonés, P.; Gómez, E. (1997). Técnicas de ayuda a la decisión Multicriterio. Departamento de  
Ingeniería de la Construcción y de proyectos de  ingeniería Civil. Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Valencia 
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3.3 Casos a estudiar. 

 

L’elecció final de la solució estructural escollida ha estat fruit d’un llarg procés en el 

que en diverses ocasions s’ha hagut de destriar entre diferents alternatives plantejades. 

A continuació, seran descrites les diferents decisions que s’han anat prenent i que han 

fet agafar forma al nostre projecte final. 

 

- Amplada de la passera: El primer que va fer falta estudiar era l’amplada que se li havia 

de donar a la passera, que ens permetria conèixer la naturalesa de l’obra que estem 

construint. Evidentment, quan estem plantejant una ampliació considerable del Pont de 

Sarajevo ens podem referir a 10 metres d’ampliació, a 50 metres o a 100 metres, i 

aquesta doncs, era la primera de les decisions que havien de ser preses, partint de la 

prèvia contextualització de la zona que ens havia permès analitzar-ne les necessitats. 

 

- Ubicació de la passera: Juntament amb l’amplada de la passera, la ubicació d’aquesta 

era una altra variable a tenir en compte. En l’anàlisi de la ubicació de la passera es va 

estudiar les diferents possibilitats d’ampliació del Pont de Sarajevo, ja sigui per la dreta, 

per l’esquerra o per les dues bandes, tenint en compte que l’actual ubicació de la 

carretera existent era inamovible. 

 

- Estructura: La següent decisió que s’havia de prendre era el com integrar la part més 

arquitectònica que ens havia portat fins a la configuració del pont, amb una solució 

estructural viable. En un primer pas es debat sobre l’estructura a grans trets, sense entrar 

en detalls. En aquest punt s’estudia la possibilitat de subjectar l’estructura per dalt 

mitjançant tirants o arcs, o bé mantenir el pont subjectat per sota mitjançant una filera 

de pilars. 

 

- Pilars: Finalment, com a darrera decisió a prendre i no menys important, s’estudiarà 

com han de ser les piles que subjectin el pont per sota. Al tractar-se d’un pont d’una 

llargada considerable fa que l’estructura de les bigues prengui un paper important ja que 

la repetició d’aquesta pot ser cansada pels vehicles que circulen per sota de la passera. 

En aquest sentit, diferents alternatives amb diferents formes i possibilitats són 

estudiades. 
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3.4 Factors de ponderació. 

 

Els factors de ponderació els agruparem en quatre grans grups: Socials, Ambientals, 

Tècnics i Econòmics; ponderats cadascun d’ells segons la importància que prenen en la 

decisió en qüestió.  

 

Els criteris que tindrem en compte dins de cadascun d’aquests factors estan detallats a 

continuació, amb els respectius pesos assignats. 

 

3.4.1.1 Socials. 

 

Duració de l’obra: Les molèsties que ocasionen les obres sobre els veïns són afectes 

directament derivats de la duració de l’obra. Una major duració de l’obra es tradueix en 

més molèsties i per tant afecta negativament en la presa final de la decisió. 

 

Afecció al tràfic: Aquest factor mesura no només l’afecció del tràfic de l’Avinguda 

Meridiana (lligat tant a la duració de la obra i la ocupació temporal d’aquestes), sinó que 

també té en compte la necessitat de desviació del tràfic per l’actual Pont de Sarajevo 

durant el procés de construcció. 

 

Accessibilitat: Aquest factor mesura el grau d’accessibilitat a la passera. Per tal de 

comptabilitzar l’accessibilitat es té en compte la distància de diferents nodes a la passera 

projectada. Entre aquests nodes s’hi tenen en compte també els elements situats a cota 

de l’Avinguda Meridiana (para d’autobús). 

 

Impacte visual: La passera proposa una coberta de l’Avinguda Meridiana que a part 

d’obrir un ampli espai per a ús del veïnat també redueix l’impacte visual que suposa la 

carretera. Com més gran sigui la coberta, per tant, més importància guanyarà l’espai per 

sobre de la gran carretera i més positiu serà l’impacte visual. 

 

Impacte acústic: De la mateixa manera que amb l’impacte visual, el fet d’aïllar 

l’Avinguda Meridiana de la zona urbana fa que la passera actuï com a barrera acústica. 
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Per tant, l’afecció dels sorolls dels cotxes sobre les cases properes és menys important 

com més amplada és la passera. 

 

Superfície útil: Aquest factor té en compte la superfície útil de passera que quedarà 

disponible per a l’ús dels veïns i veïnes del barri. Com més gran sigui la superfície més 

espai públic quedarà disponible i s’hi podran realitzar activitats més variades. 

 

Funcionalitat de l’estructura: Quan parlem de funcionalitat de l’estructura ens estem 

referint a que l’estructura no suposi un obstacle alhora de limitar els nostres usos. 

Aquest factor té rellevància en l’estudi estructural. 

 

Singularitat del pont: Un dels usos que se li vol donar al pont és el fet de convertir-lo en 

singular. Aquest factor avalua la possibilitat de que la pròpia estructura esdevingui 

l’element singular del pont, o bé d’altra banda que no suposi un obstacle i estigui en 

ressonància amb la importància que aquest prendrà. 

 

3.4.1.2 Ambientals 

 

Emissió de CO2: Un dels indicadors ambientals més significatiu és el consum de CO2 

produït en el procés constructiu. Hi ha molts factors que poden influir en les emissions 

com poden ser els materials utilitzats, la grandària de l’obra, procés constructiu... En 

cada cas estudiat es consideraran uns o altres factors. 

 

Consum de recursos: La quantitat de recursos utilitzats també es té en compte en 

l’aspecte ambiental. Com més material s’estigui utilitzant més negativa és la valoració 

de l’alternativa. En aquest punt es té en compte la possibilitat d’ús de materials reciclats. 

 

Zona verda disponible: Es té en compte a l’estudi 1 d’alternatives, on clarament la 

superfície de zona de parc disponible i la possibilitat d’incloure-hi espais verds té una 

repercussió ambiental directa. 
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3.4.1.3 Tècnics. 

 

Procés constructiu: El procés constructiu va estrictament lligat amb molts altres aspectes 

valorats en altres àmbits com poden ser la duració de les obres, el cost econòmic, el 

consum de CO2... En aquest cas, en referirem a les dificultats tècniques que puguin anar 

lligades al procés constructiu, obtenint una valoració més negativa aquelles alternatives 

amb un procés constructiu més complex. 

 

Dificultat estructural: Una estructura pot ser viable o no, però tota estructura viable pot 

tenir una o una altra dificultat a nivell estructural. Aquest factor té en compte la 

dificultat estructural i com més difícil sigui l’obra d’executar una menor puntuació 

donarem a l’alternativa. 

 

3.4.1.4 Econòmics. 

 

Costos d’execució: Quan parlem d’àmbit econòmic d’una alternativa ens venen al cap 

els costos d’execució. En aquest sentit, com més cara sigui la obra més perjudicada es 

veurà l’alternativa en l’estudi global de l’obra. El pressupost total d’aquesta doncs, és 

un factor a tenir en compte. 

 

Costos de manteniment: Un cop construït, s’han de considerar uns costos de 

manteniment que van lligats a la solució final escollida. Uns costos de manteniment més 

elevats fan que l’alternativa es vegi penalitzada respecte d’una altra amb menors costos 

de manteniment. 

 

Repercussió econòmica: La passera suposa un nou espai de socialització i la obertura de 

moltes possibles activitats que puguin fomentar la zona. A més a més, la possibilitat de 

convertir-la en un element singular accentua la repercussió econòmica que aquesta 

pugui tenir a l’entorn on es col·loca. 
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4 Estudi alternatives. 

 

4.1 Estudi 1: Amplada de la passera i ubicació de la passera. 

 

4.1.1 Amplada de la passera. 

 

Amb l’objectiu d’urbanitzar la zona i enllaçar els barris de Trinitat Nova i Trinitat 

Vella, es proposa una ampliació del Pont de Sarajevo que augmenti considerablement la 

seva amplada actual. Partint d’aquestes premisses la primera decisió plantejada és 

l’amplada total que aquesta haurà de tenir, considerant que els usos que se’ls ha assignat 

a la passera són el de crear un espai que compagini el trànsit de persones, bicicletes i 

vehicles, així com reservar un espai amb ombres per a poder ser un lloc d’estada.  

 

L’amplada de la passera serà determinant a l’hora d’urbanitzar la passera que projectem, 

i per tant, segons aquesta amplada els usos podran complir-se d’una manera o altra. Així 

doncs, les alternatives plantejades són bàsicament 3: 

 

Alternativa 1: 

 

Aquesta alternativa contempla una ampliació de la passera de 10 metres, deixant un 

total de 20-30 metres d’amplada total. 

 

Alternativa 2: 

 

La segona alternativa contempla un espai més ampli de passera, arribant aquesta fins als 

50-60 metres d’amplada total. 

 

Alternativa 3: 

 

La darrera i última alternativa considera que la passera cobreixi gairebé la totalitat del 

mur, creant una coberta de l’Avinguda Meridiana que aïlli per complet la gran via i que 
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suposi una catifa que uneixi els barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella. En aquest cas 

doncs, l’amplada augmentaria fins a 100-110 metres en total. 

 

4.1.2 Ubicació de la passera. 

 

Pel que fa a la ubicació l’estudi es focalitza en determinar l’emplaçament exacte on 

anirà el pont una vegada decidida la seva amplada. Malgrat el marge i donat que s’ha de 

mantenir l’actual traçat de la carretera que creua el Pont de Sarajevo, el rang 

d’alternatives no és molt ampli, bàsicament es consideren tres ubicacions: construir a la 

dreta de l’actual pont de Sarajevo, construir a l’esquerra de l’actual pont de Sarajevo, o 

construir a banda i banda, deixant el carril per a cotxes a la part central. Vegem a 

continuació, les diferents alternatives. 

 

Alternativa 1. 

 

La primera alternativa era la d’augmentar el pont actual pel Nord. Aquesta ampliació 

podria tenir una longitud màxima d’entre 32 metres per la banda est i fins a 55 metres a 

la banda oest, ja que la cota del terreny descendia ràpidament (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Ubicació passera alternativa 1. 
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Alternativa 2. 

 

Altrament, existia la possibilitat de fer una ampliació simètrica a la contemplada 

anteriorment però cap a la banda sud (Figura 3), és a dir cap a la banda entrant a 

Barcelona. Les dimensions de la passera en aquest cas podien tenir més llibertat ja que 

la topografia no ens limitava el seu creixement.  

 

 
Figura 3:  Ubicació passera alternativa 2. 

 

Alternativa 3  

 

La tercera alternativa contemplava la construcció a banda i banda del pont, de manera 

que l’actual pont quedés al mig de les dues ales de passera construïdes. En aquest cas, 

ambdues ales podien tenir dimensions variables, deixant els 10 metres de carril central 

corresponents al carril de vehicles. 

 

4.1.3 Factors de ponderació. 

 

L’estudi conjunt de l’amplada i la ubicació de la passera es va fer considerant la 

combinació de les diferents alternatives descrites, sortint un total de 7 combinacions. En 

la nomenclatura definida, el primer valor correspon a l’amplada de la passera i el segon 
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valor correspon a la seva ubicació (segons les alternatives 1, 2 i 3). L’alternativa 3, per 

tant, correspon directament al cobriment del total de l’amplada. 

 

El factor més important que s’ha tingut en compte és el factor social, amb un pes de fins 

al 50%, seguit de l’econòmic amb un pes del 35%. Els factors tècnics i ambientals en 

aquest estudi s’han mantingut en un segon pla. La justificació dels factors escollits es 

deguda bàsicament a la voluntat social de la construcció del pont. A més a més, 

l’amplada i la ubicació del pont son decisions altament lligades a l’ús que aquest pugui 

tenir. La vessant econòmica també compta amb un pes considerable donat que varia 

molt d’una a l’altra solució i també és un àmbit clau a l’hora de prendre qualsevol 

decisió. La Figura 4 mostra un gràfic amb els pesos de cadascun dels àmbits utilitzats 

l’estudi 1. 

 

Ambits d'estudi

SOCIALS

50%

AMBIENTALS

10%

TÈCNICS

5%

ECONÒMICS

35%

 
Figura 4: Factors de ponderació dels diferents àmbits d’estudi de l’estudi 1. 

 

En els esquemes següents (Figura 5 a Figura 8) s’indiquen les ponderacions dels 

diferents factors senyalats anteriorment en l’estudi d’alternatives 1. Es mostren els 

diferents pesos separats per àmbits. 
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FACTORS SOCIALS

15%

10%

20%

15%

15%

25%

Duració de l'obra

Af ecció al t ràf ic

Accessibilit at

Impact e visual

Impact e acúst ic

Superf í cie út il

 
Figura 5: Pesos dels diferents factors de l’àmbit social en l’estudi d’alternatives 1. 

FACTO RS AMBIENTALS

30%

40%

30% Emissions CO2

Consum de recursos

Zona verda
disponible

 
Figura 6: Pesos dels diferents factors de l’àmbit ambiental en l’estudi d’alternatives 1. 

 

FACTO RS TÈCNICS

50%50%
Procés constructiu

Dif icultat estructural

 
Figura 7: Pesos dels diferents factors de l’àmbit tècnic en l’estudi d’alternatives 1. 
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FACTO RS ECO NÒ MICS

40%

25%

35%
Costos d'execució

Costos de
manteniment

Repercussió
econòmica

 
Figura 8: Pesos dels diferents factors de l’àmbit econòmic en l’estudi d’alternatives 1. 

 

4.1.4 Resultats 

 

Després d’avaluar les diferents alternatives recollides a la taula de la Figura 9, l’opció 

més valorada ha sortir la alternativa 2.1.  
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Figura 9: Resultats obtinguts de l’estudi 1 (amplada i ubicació de la passera) 

 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona           Annex 4 

 
 

 
 

20 

Dels resultats obtinguts concloem que una opció més econòmica és la que opta per una 

estructura més petita, mentre que des del punt de vista social, la opció més positiva és la 

coberta total de la zona. Ponderant a partir dels pesos que li hem donat a cada àmbit la 

opció més valorada resulta precisament un entremig d’ambdues solucions, és a dir, una 

passera de 60 que maximitza els beneficis socials de l’obra sense augmentar 

desproporcionadament els costos econòmics. 

 

Per tal de donar més fiabilitat a l’estudi d’alternatives i degut a l’objectivitat dels 

percentatges estudiats i de les puntuacions assignades, farem un estudi de sensibilitat 

que ens permeti confirmar l’opció escollida. L’estudi de sensibilitat el farem de manera 

genèrica variant només els percentatges dels % globals dels àmbits social, ambiental, 

tècnic i econòmic.  

 

Operarem de la següent manera:  

 

- Reduïm un 5% en la ponderació d’un dels àmbits.  

- Augmentem un 5% a cadascun dels altres àmbits de forma independent. 

- Analitzem els resultats obtinguts. 

 

Els resultats que trobem els resumim a les taules següents: 

 

  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 50 1.35 1.05 0.975 2.7 2.4 2.475 3.65 
AMBIENTAL 10 0.76 0.76 0.76 0.6 0.6 0.6 0.44 
TÈCNIC 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECONÒMIC 40 3.16 3.16 3.16 2.68 2.68 2.68 1.92 

  5.87 5.57 5.495 6.355 6.055 6.13 6.16 

 

  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 50 1.35 1.05 0.975 2.7 2.4 2.475 3.65 
AMBIENTAL 5 0.38 0.38 0.38 0.3 0.3 0.3 0.22 
TÈCNIC 5 0.45 0.45 0.425 0.275 0.3 0.3 0.175
ECONÒMIC 40 3.16 3.16 3.16 2.68 2.68 2.68 1.92 

  5.94 5.64 5.54 6.33 6.055 6.13 6.115
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  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 45 1.215 0.945 0.8775 2.43 2.16 2.3375 3.285
AMBIENTAL 10 0.76 0.76 0.76 0.6 0.6 0.6 0.44 
TÈCNIC 5 0.45 0.45 0.425 0.275 0.3 0.3 0.175
ECONÒMIC 40 3.16 3.16 3.16 2.68 2.68 2.68 1.92 

  6.125 5.855 5.7625 6.3225 6.0775 6.145 5.955

 

  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 50 1.35 1.05 0.975 2.7 2.4 2.475 3.65 
AMBIENTAL 10 0.76 0.76 0.76 0.6 0.6 0.6 0.44 
TÈCNIC 10 0.9 0.9 0.85 0.55 0.6 0.6 0.35 
ECONÒMIC 30 2.37 2.37 2.37 2.01 2.01 2.01 1.44 

  5.98 5.68 5.555 6.235 5.985 6.06 6.03 

 

  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 50 1.35 1.05 0.975 2.7 2.4 2.475 3.65 
AMBIENTAL 10 0.38 0.38 0.38 0.3 0.3 0.3 0.22 
TÈCNIC 10 0.9 0.9 0.85 0.55 0.6 0.6 0.35 
ECONÒMIC 30 2.765 2.765 2.765 2.345 2.345 2.345 1.68 

  5.995 5.695 5.57 6.27 6.02 6.095 6.05 

 

  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 45 1.215 0.945 0.8775 2.43 2.16 2.2275 3.285
AMBIENTAL 10 0.76 0.76 0.76 0.6 0.6 0.6 0.44 
TÈCNIC 10 0.9 0.9 0.85 0.55 0.6 0.6 0.35 
ECONÒMIC 30 2.765 2.765 2.765 2.345 2.345 2.345 1.68 

  6.18 5.91 5.7925 6.2625 6.0425 6.11 5.89 

 

  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 55 1.215 0.945 0.8775 2.43 2.16 2.2275 3.285
AMBIENTAL 10 0.76 0.76 0.76 0.6 0.6 0.6 0.44 
TÈCNIC 5 0.45 0.45 0.425 0.425 0.3 0.3 0.175
ECONÒMIC 30 2.37 2.37 2.37 2.01 2.01 2.01 1.44 

  5.725 5.395 5.2875 6.2675 5.9625 6.045 6.235
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  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 50 1.35 1.05 0.975 2.7 2.4 2.475 3.65 
AMBIENTAL 15 1.14 1.14 1.14 0.9 0.9 0.9 0.66 
TÈCNIC 5 0.45 0.45 0.425 0.425 0.3 0.3 0.175
ECONÒMIC 30 2.37 2.37 2.37 2.01 2.01 2.01 1.44 

  5.91 5.61 5.51 6.26 5.985 6.06 6.075

 

  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 50 1.35 1.05 0.975 2.7 2.4 2.475 3.65 
AMBIENTAL 15 1.14 1.14 1.14 0.9 0.9 0.9 0.66 
TÈCNIC 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECONÒMIC 35 2.765 2.765 2.765 2.345 2.345 2.345 1.68 

  5.855 5.555 5.48 6.32 6.02 6.095 6.14 

 

  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 55 1.485 1.155 1.0725 2.97 2.64 2.7225 4.015
AMBIENTAL 10 0.76 0.76 0.76 0.6 0.6 0.6 0.44 
TÈCNIC 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECONÒMIC 35 2.765 2.765 2.765 2.345 2.345 2.345 1.68 

  5.855 5.555 5.48 6.32 6.02 6.095 6.14 

 

  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 55 1.485 1.155 1.0725 2.97 2.64 2.7225 4.015
AMBIENTAL 5 0.38 0.38 0.38 0.3 0.3 0.3 0.22 
TÈCNIC 5 0.45 0.45 0.45 0.275 0.3 0.3 0.175
ECONÒMIC 35 2.765 2.765 2.765 2.345 2.345 2.345 1.68 

  5.74 5.41 5.3025 6.3025 5.9975 6.08 6.255

 

  ALTERNATIVA 

  
FACTORS DE 
PONDERACIÓ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3 

SOCIAL 45 1.215 0.945 0.8775 2.43 2.16 2.2275 3.285
AMBIENTAL 15 1.14 1.14 1.14 0.9 0.9 0.9 0.66 
TÈCNIC 5 0.45 0.45 0.45 0.275 0.3 0.3 0.175
ECONÒMIC 35 2.765 2.765 2.765 2.345 2.345 2.345 1.68 

  6.11 5.84 5.7475 6.2875 6.0425 6.11 5.935
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Per tant, veiem que el resultat que hem obtingut confirma en tots els casos que l’opció 

més eficient és la d’una passera de 60 metres situada a la part nord del pont de Sarajevo. 

 

4.2 Estudi 2: Estructura. 

 

Una vegada es saben tant l’amplada com la ubicació exacta del pont, el que és necessari 

és pensar com aquest s’aguantarà estructuralment. En aquest apartat es presenten 

diferents alternatives que s’agrupen en 2 grans grups: sostingut per sota, sostingut per 

sobre. 

 

4.2.1 Sostingut per sobre. 

 

Dins de les opcions de ponts amb estructura visible sostinguda per sobre s’hi varen 

considerar dues opcions. Per una banda el pont penjant, i per altra banda el pont 

atirantat. Malgrat que aquesta opció ens donava l’opció de fer un pont singular que 

pogués ser representatiu de Barcelona, fet que podria valorar-se com a solució 

interessant degut a la situació en la que es troba el pont (entrada de la ciutat), presentava 

també inconvenients considerables, com poden ser l’alçada de l’estructura en relació als 

edificis propers (que son edificis de planta baixa + quatre) o l’amplada del pont elegit 

finalment (60 metres) que en dificultaven el disseny estructural i convertien a la solució, 

més que en un pont o una passera, en una mini-coberta de l’Avinguda Meridiana. 

 

Alternativa 1. 

 

La primera alternativa era la del pont penjat. Aquesta alternativa constava d’una 

estructura en gelosia que seria la que posteriorment sustentaria al pont. A més a més, 

aquesta estructura en gelosia que sostindria el pont va ser pensada per tal de poder crear 

zones d’ombra al pont, aprofitant i sumant per tant, a la bellesa estructural del pont una 

utilitat pràctica.  
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Alternativa 2. 

 

L’altra opció de pont sostingut per sobre era la opció de pont atirantat. En aquest cas es 

pensava en una estructura singular a banda i banda del pont que posteriorment 

mitjançant un seguit de cables sostinguessin el pont. 

 

4.2.2 Sostingut per sota. 

 
L’estructura del pont també es podia fer visible estant aquest sostingut per sota. En 

aquest sentit es va valorar la repetició d’un element transversal al llarg de l’ample del 

pont que sostingués una llosa de formigó. Aquest element repetit seria el que donaria 

singularitat al pont. La rigidesa de la zona ens porta únicament a pensar en una 

estructura que suporti el pont mitjançant els 2 murs separats 60 metres i considerant la 

possibilitat de reduir la llum mitjançant fileres de pilars. 

 

En aquest sentit, vam plantejar diferents alternatives responent als paràmetres de 

partida. D’entre les diferents opcions considerades en destaquem el que hem anomenat 

com alternativa 3 que tot seguit es descriu. 

 

Alternativa 3. 

 

L’alternativa 3 consistiria en un conjunt de bigues prefabricades situades 

transversalment en la direcció longitudinal del pont cada x  metres. Aquestes fileres 

anirien recolzades mitjançant una filera de pilars que es situarien a la mateixa alçada 

que els pilars existents que sustenten el pont de Sarajevo, és a dir a una distància de 35 

m de Trinitat Nova, i a 25 metres de Trinitat Vella (Figura 10, Figura 11). A sobre de 

les bigues s’hi recolzaria la llosa que serviria de superfície llisa on desenvolupar les 

activitats al pont. Degut a la gran llum que ha de superar el pont, considerant una 

esveltesa d’aproximadament L/20, el cantell pot disminuir fins a menys de 2 metres 

(mentre que rondaria els 3 metres en el cas de no ficar-hi la filera de pilars recolzant les 

bigues en el seu punt mig). 
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Figura 10: Representació virtual de com quedaria l’alternativa 3 vista des de sota. 

 

 
Figura 11: Imatge d’un exemple en cas real on s’aplica l’alternativa 3. 

 

 

Alternativa 4. 

 

La quarta alternativa seria l’ús de cantell variable, de manera que el cantell s’adapti a la 

llei de moments que rep la pila, essent més gran el cantell en els punts de màxim 

moment i permetent reduir el cantell en punts de menor sol·licitació. D’aquesta manera, 

l’estructura disposaria d’un cantell més ampli en els 2 extrems on el pont es recolzaria 

sobre els murs, i en el possible pilar central. La resta de la llum, veuria un cantell reduït 

fins al 50%.  Així doncs, solució de cantell variable responia no només a una finalitat 

estètica de trencar amb la monotonia de la secció sinó també a una solució estructural 

que ens permetés reduir els cantells al llarg de la llum del pont.  
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Alternativa 5. 

 

Una altra alternativa estudiada per tal de reduir el cantell i conseqüentment l’impacte 

visual de la passera, era la creació d’estreps a la part de Trinitat Vella (Figura 12). 

Aquesta alternativa considerava també el cantell variable, de manera que l’estrep 

s’aniria convertint en la biga que posteriorment recorreria la llum del pont per 

posteriorment morir al mur de contenció construït a Trinitat Nova. 

 

 
Figura 12: Esbós de l’alternativa 5. Opció amb estreps i sense cap pilar intermig. 

 

 
Figura 13: Imatge virtual d’un exemple real que ens proporciona una idea de l’estructura de l’alternativa 

5 
 

Alternativa 6. 

 

La sisena alternativa contempla l’ús de bigues artesa prefabricades unides les unes amb 

les altres de manera que responguin com una unitat compacta (Figura 14). A part de la 

facilitat constructiva i l’estalvi de material d’aquesta solució, en traiem altres avantatges 

de caire més estètic com la netedat estructural que presentarà el pont per sota, on es 
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crearà una superfície llisa a diferència de la repetició de pilars que es contemplava en 

altres solucions. 

 

 
Figura 14: Secció transversal de la plataforma de la passera amb l’alternativa estructural 6. 

 

 

4.2.3 Factors de ponderació 

 

En el cas de l’estudi 2, l’opció econòmica i tècnica prenen una major importància, fins 

al 30 i 35 % respectivament. L’àmbit social i l’àmbit ambiental els segueixen amb un 20 

i 15% respectivament. Justifiquem aquests percentatges en l’estudi de l’estructura ja que 

l’àmbit tècnic va directament lligat a la viabilitat de les alternatives. A més a més, la 

viabilitat estructural també va de la mà amb els costos d’execució, atès que una 

alternativa pot ser tècnicament factible però requerir d’uns costos d’execució massa 

grans i per tant, veure’s perjudicada en l’estudi. L’àmbit social en aquest apartat pren un 

rol secundari perquè l’estructura no afecta directament en la urbanització ni les 

característiques de la passera. La Figura 15 mostra un gràfic amb els pesos de cadascun 

dels àmbits utilitzats en l’estudi 2. 

 

Ambits d'estudi
SOCIAL

20%

AMBIENTAL

15%

TÈCNIC

35%

ECONÒMIC

30%

 
Figura 15:  Factors de ponderació dels diferents àmbits d’estudi de l’estudi 2. 
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En els esquemes següents (Figura 16 a Figura 19) s’indiquen les ponderacions dels 

diferents factors senyalats anteriorment en l’estudi d’alternatives 2. Es mostren els 

diferents pesos separats per àmbits. 

 

FACTORS SOCIALS

20%

50%

20%

10%

Duració de l'obra

Impacte visual

Funcionalitat  de l'estructura

Singularitat del pont

 
Figura 16: Pesos dels diferents factors de l’àmbit social de l’estudi d’alternatives 2. 

 

FACTO RS AMBIENTALS

30%

70%

Emissions CO2

Consum de recursos

 
Figura 17: Pesos dels diferents factors de l’àmbit social de l’estudi d’alternatives 2. 
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FACTORS TÈCNICS

40%

60%

Procés constructiu

Dificultat estructural

 
Figura 18: Pesos dels diferents factors de l’àmbit social de l’estudi d’alternatives 2. 

 

FACTORS ECONÒMICS

50%

35%

15%
Costos d'execució

Costos de
manteniment

Repercussió
econòmica

 
Figura 19: Pesos dels diferents factors de l’àmbit social de l’estudi d’alternatives 2. 

 

 

4.2.4 Resultats 

 

Els resultats obtinguts del segon estudi d’alternatives mostren com a opció més 

favorable l’alternativa 6, que considera un conjunt de bigues artesa pretensades unides 

l’una a l’altra lateralment. 

 

Les opcions del pont sostingut per sobre queden poc valorades, com ja havíem previst 

d’avantmà. L’opció de pont sense piles al mig també es veu força perjudicat per la 

dificultat estructural del disseny degut a la gran llum. De les altres tres opcions amb 

piles al mig, trobem que les més valorades son l’opció elegida i l’opció de bigues 

rectangulars. Aquesta segona opció també resulta força valorada per la seva senzillesa 
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estructural que la converteix en la millor solució des del punt de vista tècnic. Malgrat 

això, aquesta mateixa senzillesa l’afecta socialment, doncs no aporta al pont cap valor 

afegit a diferència dels altres, on l’aspecte visual del pont força més atractiu dóna un 

benefici social a les alternatives. 

 

La Figura 20 recull els resultats obtinguts a l’estudi d’alternatives. 
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Figura 20:  Resultats obtinguts de l’estudi 2 (estructura de la passera). 
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Per tal d’aprofundir en l’estudi i donat la proximitat entre l’alternativa 3 i 6 farem un 

estudi de sensibilitat entre les dues alternatives. L’estudi es durà a terme de la mateixa 

manera que hem fet anteriorment. Els resultats de l’estudi es mostren a les taules 

següents: 

 

ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 

  

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

SOCIAL 25 1.25 2.025 25 1.25 2.025 25 1.25 2.025 

AMBIENTAL 10 0.6 0.77 15 0.9 1.155 15 0.9 1.155 

TÈCNIC 35 3.29 2.8 30 2.82 2.4 35 3.29 2.8 

ECONÒMIC 30 2.055 2.1 30 2.055 2.1 25 1.7125 1.75 

  7.195 7.695  7.025 7.68  7.1525 7.73 
 

ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 

 

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

SOCIAL 15 0.75 1.215 20 1 1.62 20 1 1.62 

AMBIENTAL 20 1.2 1.54 20 1.2 1.54 20 1.2 1.54 

TÈCNIC 35 3.29 2.8 30 2.82 2.4 35 3.29 2.8 

ECONÒMIC 30 2.055 2.1 30 2.055 2.1 25 1.7125 1.75 

  7.295 7.655  7.075 7.66  7.2025 7.71 
 

ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 

  

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

SOCIAL 15 0.75 1.215 20 1 1.62 20 1 1.62 

AMBIENTAL 15 0.9 1.155 10 0.6 0.77 15 0.9 1.155 

TÈCNIC 40 3.76 3.2 40 3.76 3.2 40 3.76 3.2 

ECONÒMIC 30 2.055 2.1 30 2.055 2.1 25 1.7125 1.75 

  7.465 7.67  7.415 7.69  7.3725 7.725 
 

ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 

  

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

FACTORS DE 
PONDERACIÓ 3 6 

SOCIAL 15 0.75 1.215 20 1 1.62 20 1 1.62 

AMBIENTAL 15 0.9 1.155 10 0.6 0.77 15 0.9 1.155 

TÈCNIC 35 3.29 2.8 35 3.29 2.8 30 2.82 2.4 

ECONÒMIC 35 2.3975 2.45 35 2.3975 2.45 35 2.3975 2.45 

  7.3375 7.62  7.2875 7.64  7.1175 7.625 

 

Com podem comprovar, novament la solució adoptada es mostra favorable en tots els 

casos estudiats i per tant, l’estudi de sensibilitat resulta novament favorable a 

l’alternativa 6, confirmant-la com a solució estructural definitiva. 
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4.3 Estudi 5: Piles. 

 

4.3.1 Alternatives 

 

L’última discussió que caldria tenir referent a l’estructura del pont seria la referent a la 

possibilitat d’introduir-hi una columna de pilars per tal de reduir el cantell. A 

continuació mostrem les diferents alternatives, on es contempla com a primera opció l’ 

opció de que no hi hagi filera de pilars, i posteriorment diferents opcions amb pilars. A 

part de la bona resposta a les sol·licituds estructurals, el que es premia en aquest estudi 

d’alternatives és la reducció de l’impacte visual que pugui suposar la repetició 

estructural d’un pilar de cara al conductor. En aquest cas, l’estudi d’alternatives no serà 

tan rellevant ja que la diferència entre les diverses alternatives afectarà poc al conjunt 

del projecte.  

 

Alternativa 1. 

 

Descartada d’avant mà l’opció de mur compacte, l’alternativa 1 és una variant al mur 

que s’obté a partir del buidatge d’aquest mitjançant formes el·líptiques. D’aquesta 

manera, el resultat final de l’alternativa 1 seria el d’un conjunt de piles separades 5 

metres cadascuna i que van augmentant a mesura que s’acosten al terra, arribant-se a 

tocar a 1 metre d’aquest. 

 
Figura 21: Croquis a mà de l’alternativa 1 de l’estudi dels pilars. 

 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona           Annex 4 

 
 

 
 

34 

Alternativa 2 

 

Donant una volta més a l’alternativa 1, es proposa l’alternativa 2 que intenta solucionar 

el problema que l’alternativa 1 tenia degut a la repetició tan seguida de la mateixa 

estructura, que donava una impressió poc còmoda pel conductor que creua el pont a 

velocitat considerable. Per tant, es proposa aquest cop separar les piles cada 10 metres. 

Per tal de fer possible això estructuralment es podria fer una biga longitudinal que unís 

tots els caps, tot i això, l’alternativa 2 planteja una solució més sincera amb els 

requeriments estructurals. Aquesta solució es tracta de tirants diagonals que transportin 

directament les càrregues des dels punts intermitjos de cada parella de columnes (on, 

pensant en l’alternativa 1 se li hauria suprimit el punt de recolzament) i portar-lo 

diagonalment fins al peu de les piles dels costats. La Figura 22 mostra un croquis de 

l’alternativa 2 que clarifica l’estructura explicada. 

 

 
Figura 22: Croquis a mà de l’alternativa 2 de l’estudi dels pilars. 

 

Alternativa 3 

 

L’alternativa 3 és la més senzilla, i consisteix bàsicament en la repetició de pilars 

uniformes. La distància a la que anirien els pilars no seria exactament 5 metres i es 

podria reduir mitjançant una biga longitudinal que uneixi els caps dels pilars i sobre la 

qual recolzin les bigues. 
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Figura 23: Croquis a mà de l’alternativa 3 de l’estudi dels pilars. 

 

Alternativa 4 

 

L’alternativa 4 suposa una variació de l’alternativa 2 en la que es contempla una 

separació de 10 metres de la biga i una bifurcació del cap de manera que cada pila 

subjecti dues bigues. Fent una analogia a una estructura de la vida diària, la repartició de 

les càrregues equivaldria a la d’un home o dona fent peses, com es pot observar en el 

croquis de la Figura 24. 

 

 

 
Figura 24: Croquis a mà de l’alternativa 3 de l’estudi dels pilars. 

 

 

Alternativa 5 

 

L’alternativa 5 és una variació de l’alternativa 6 i persegueix la mateixa idea de la figura 

humana. Aquest cop però, enlloc de donar-li un acabat rectilini se li dona una 
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continuïtat a la forma del cap i hi ha una doble bifurcació tan per dalt com per baix. 

Seguint amb el símil de la figura humana, seria la mateixa idea però aquest cop, amb les 

cames obertes (Figura 25). Aquest canvi ens permet trencar una mica amb la impressió 

d’imatge repetitiva i allunya els pilars de la idea monòtona de piles independents, 

donant una lleugera continuïtat a la filera de piles. 

 

 
Figura 25: Croquis a mà de l’alternativa 5 de l’estudi dels pilars. 

 

 

4.3.2 Factors de ponderació 

 

En aquest tercer estudi d’alternatives torna a tenir especial rellevància l’àmbit social 

(60%) i majoritàriament dins d’aquest el factor estètic. L’àmbit tècnic té un paper 

secundari tot i que no menyspreable (20%) mentre que l’àmbit econòmic i social passen 

en un segon pla i prenen poca importància en l’estudi. Aquests factors de ponderació es 

justifiquen degut a la poca rellevància i variació entre alternatives a nivell tècnic o 

ambiental (consum de recursos) dins del global del projecte constructiu. Per tant, la 

finalitat de l’estudi de les piles serà per una banda que es pugui aconseguir un aspecte 

estètic agradable pels veïns i veïnes de la zona i per altra banda que de cara al conductor 

que creui el pont per sota del vehicle no resulti incòmode. La Figura 26 mostra un gràfic 

amb els pesos de cadascun dels àmbits utilitzats en aquest tercer estudi d’alternatives. 
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Ambits d'estudi

SOCIAL
70%

AM BIENTAL
5%

TÈCNIC
20%

ECONÒM IC
5%

 
Figura 26:  Factors de ponderació dels diferents àmbits d’estudi de l’estudi 3. 

 

En els esquemes següents (Figura 27 a Figura 30) s’indiquen les ponderacions dels 

diferents factors senyalats anteriorment en l’estudi d’alternatives 3. Es mostren els 

diferents pesos separats per àmbits. 

 

FACTORS SOCIALS

10%

20%

70%

Duració de l'obra

Afecte sobre el conductor

Impacte visual

 
Figura 27: Pesos dels diferents factors de l’àmbit social de l’estudi d’alternatives 3. 
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FACTO RS AMBIENTALS

100%

Consum de recursos

 
Figura 28: Pesos dels diferents factors de l’àmbit social de l’estudi d’alternatives 3. 

 

FACTORS TÈCNICS

40%

60%

Procés constructiu

Dif icultat estructural

 
Figura 29: Pesos dels diferents factors de l’àmbit social de l’estudi d’alternatives 3. 

 

FACTORS ECONÒMICS
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Costos de
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Figura 30: Pesos dels diferents factors de l’àmbit social de l’estudi d’alternatives 3. 
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4.3.3 Resultats 

 

Una elegància estètica juntament amb una facilitat a nivell constructiu han fet que la 

opció 2 fos la més valorada en l’estudi d’alternatives 3 referents als pilars. L’alternativa 

3 és una solució sincera amb les càrregues que hi actuen, alhora que una solució 

compacta, que no resulta repetitiva i que té una elegància estètica que la caracteritza. 

 

A la Figura 31 es mostren els resultats obtinguts de l’estudi d’alternatives 3. 
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Figura 31: Resultats obtinguts de l’estudi d’alternatives 3 (piles). 
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5 Solució final adoptada 

 

Fruit de l’anàlisi d’alternatives, la solució final adoptada consisteix en una passera de 60 

metres de longitud i aproximadament 60 metres d’ample formada per bigues artesa 

pretensades. Aquesta estructura anirà recolzada mitjançant una filera de pilars que estarà 

a l’altura de l’actual filera del Pont de Sarajevo però que ocuparà tota l’amplada de la 

passera. 

 

La solució adoptada ens permetrà complir amb els usos establerts, deixant un espai 

urbanitzable de 50x60m. La Figura 32 mostra com quedaria la plataforma de la passera 

que posteriorment seria urbanitzada segons els criteris urbanístics estudiats a l’annex  

 

 
Figura 32: Imatge en 3D de la passera sense urbanitzar, considerant les opcions obtingudes a l’estudi 1 i 

2. 
 

El resultat final de com quedaran les piles de la solució escollida es mostra a la Figura 

33. En aquesta figura també es pot apreciar la secció de les bigues artesa que hem 

comentat en el segon estudi d’alternatives. Veiem com la unió de les diferents bigues 

una al costat de l’altra resulta amb una plataforma contínua que permet la urbanització 

sobre d’aquesta, així com també deixa un sostre llis per sota que dóna un efecte de 

construcció “in-situ” a una obra que realment està formada per un conjunt de bigues 

pretensades. Per accentuar més aquest fet, hi ha la possibilitat de ficar-hi una capa de 

formigó de neteja una vegada la passera estigui construïda. 
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Figura 33: Vista final 3D de les piles que s’utilitzaran. 
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1 Objecte de l’annex. 

 

El present annex d’urbanització constitueix la definició tècnica i urbanística de la 

passera sobre l’Avinguda Meridiana. La urbanització de l’espai de plaça de 60 x 60 m2 

que amb la construcció de la passera queden al servei dels veïns de Trinitat Nova i 

Trinitat Vella respon a uns objectius preestablerts de necessitats i demandes de la zona.  

 

L’annex defineix els espais i usos de la passera així com també incorpora la definició de 

les obres de pavimentació, vegetació i mobiliari urbà. La Figura 1 mostra l’estat final 

del parc urbanitzat sobre la passera. 

 

 
Figura 1: Imatge virtual en 3D de la passera 

 

2 Definició dels usos. 

 

L’objectiu de la passera és el de salvar la barrera física i urbanística que suposa 

l’Avinguda Meridiana en el seu pas pels barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella. Amb 
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aquest objectiu, el projecte ha creat un espai que combina els diferents usos que se li 

han donat a la passera després d’un estudi de les necessitats de la zona.  

 

Un handicap a superar per tal de pensar la urbanització de la plaça, i que és també un 

eix vertebrador en tots els raonaments i elements elegits, és la lleugeresa d’aquesta. 

L’elevada llum a superar juntament amb l’estat de càrregues existent condiciona que 

aquesta no es pugui sobrecarregar, per tant cal evitar una estructura molt robusta que 

faria que la passera perdés l’estètica que se li ha donat. Amb aquest propòsit, evitarem 

espais amb arbres i excessives terres que sobrecarregarien de manera notable les bigues. 

 

Els usos que se li han donat a la plaça queden recollits i breument descrits en els 

següents apartats. 

 

2.1 Espai de pas. 

 

L’actual Pont de Sarajevo uneix el barri de Trinitat Nova i Trinitat Vella i suposa un 

lloc de pas d’un barri a l’altre tant pel que fa al tràfic rodat com pels vianants. La 

proposta de passera combina i conserva aquest ús d’unió entre barris garantint la zona 

de carretera pel tràfic rodat i proporcionant una zona amplia de passeig per a que els 

vianants puguin desplaçar-se d’una banda a l’altra. A més a més, l’ampla passera 

permet el pas de la bicicleta responent a la voluntat de la Barcelona del transport i la 

mobilitat sostenible. Aquesta voluntat afegida d’integrar la bicicleta respon clarament a 

una actuació integradora dels barris, actualment perifèrics, a la ciutat de Barcelona, i 

obre la possibilitat d’ampliar l’abast del servei del bicing fins als barris de Trinitat Nova 

i Trinitat Vella, on actualment no hi arriben. 

 

 

2.2 Espai de convivència. 

 

La passera està pensada per ser un espai de convivència entre barris. Lluny de cercar 

una estructura amb un ús molt rígid i marcat, s’ha tendit per crear un espai buit que 

pugui omplir-se de vida i activitats, creant zones de convivència entre dos barris i fent 
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de la passera quelcom més que un lloc de pas. La manca de places a la zona han motivat 

l’interès per crear un espai suficientment ample per a que la gent pugui passar-hi estones 

gaudint de l’espai públic. Per tal de facilitar la convivència a l’espai, la passera ha estat 

dotada d’amples zones de bancs i gespa.  

 

2.3 Espai tranquil. 

 

Les zones de gespa, la ombra de la pèrgola, les zones de bancs... converteixen la plaça 

en un espai tranquil. Contrastant amb el dinamisme de l’Avinguda Meridiana o amb el 

trànsit de gent i cotxes que puguin utilitzar l’espai com a zona trànsit, la plaça mostra 

vida pròpia amb espais de gespa, bancs i ombra on descansar. Per accentuar aquest ús 

de la plaça també s’hi ha destinat una zona a una cota diferenciada de la resta per aïllar-

te d’aquest espai dinàmic i trobar, integrat en la vida urbana, un indret completament 

tranquil. Pavimentada amb bigues de fusta i abastida amb bancs que el converteixen en 

un espai ideal per descansar i seure a llegir un llibre, passar-hi estones amb els amics o 

simplement prendre l’aire. 

 

2.4 Espai d’activitats. 

 

La plaça és un espai també pensat per a la realització d’activitats diverses organitzades 

pels veïns com ara fires, exposicions, concerts... D’aquesta manera es justifica la manca 

d’obstacles i s’obté un espai net, però viu, que vol ser capaç d’impulsar la vida 

associativa i la cohesió social i nexes d’unió entre veïns del barri. Per tant, dins dels 

usos de la plaça es considera la voluntat de convertir-la en un nou punt emblemàtic tant 

per Trinitat Vella com per Trinitat Nova. 

 

2.5 Espai singular. 

 

La situació de la passera, a l’entrada de Barcelona, li dóna un caràcter d’espai singular. 

Amb la finalitat de convertir la plaça en un element distintiu que servis de porta 

d’entrada a la ciutat, s’ha previst una malla metàl·lica que, dotada de LEDs lluminosos 

fos un cartell gegant amb la possibilitat d’incorporar-hi diversos missatges, com per 
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exemple el clàssic Benvinguts a Barcelona. A més a més, la presència dels LED’s 

permeten dues visions molt diferenciades de la plaça, una de diürna i una altra de 

nocturna, fet que la converteix en una atracció més i un espai singular de benvinguda  a 

la ciutat. Aquesta balla metàl·lica serveix també de barana. 

 

2.6 Espai accessible. 

 

La passera a més de comunicar els nivells superiors de Trinitat Nova i Trinitat Vella 

també integra 2 ascensors que salven el desnivell de 10 metres del gàlib i comuniquen la 

zona de la plaça amb la zona a peu de l’Avinguda Meridiana, on s’hi troben parades 

d’autobús entre d’altres serveis. Així doncs, la passera és un espai accessible i agraït 

amb les necessitats i demandes de la zona. 

 

3 Definició de l’espai.  

 

La definició de l’espai la farem a partir de les 3 zones diferenciades que unides entre 

elles li donen significat i integritat. 

 

3.1 Zona de carretera. 

 

La zona de carretera coincideix amb l’actual Pont de Sarajevo i significa la conservació 

de la zona de pas amb cotxe d’un barri a l’altre. La zona de carretera anirà pavimentada 

continuant la pavimentació actual sense cap element de control de velocitat. El fet de 

decidir no elevar la zona de carretera obligant a reduir la velocitat dels vehicles en 

aquest punt per tal de crear dins la passera una definició més urbana de l’espai, respon a 

la demanda de la comunicació entre barris amb cotxe. Al ser aquest  l’únic punt d’unió i 

degut a l’amplia zona de pas annexa a la carretera, la zona de pas dels cotxes és tan 

important com qualsevol altre element i per tant la passera garanteix una convivència d’ 

igual a igual amb els vianants. 
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3.2 Zona de plaça. 

 

A banda i banda de la carretera, hi trobem el que hem anomenat com  “zona de plaça”. 

Aquesta zona està dividida en dues, a banda i banda de la carretera. En una banda, 

aquesta zona té 8 metres d’ample i està equipada amb una filera de bancs.  

Simètricament respecte a la carretera hi trobem una nova filera de bancs que es troba a 

l’altra zona de plaça, de 50 metres d’ample. Aquesta segona filera de bancs descrita, 

serveix de barrera entre carretera i la zona més estrictament de plaça i li atorga en aquest 

espai diversos àmbits a la vegada que està pensada per a la convivència de diversos usos 

que tot seguit es descriuen: 

 

- Espai de pas: Al tractar-se d’una zona de pas, s’ha intentat crear camins 

imaginaris que permetin reduir les distàncies i no ficar obstacles als camins més 

curts que uneixen en diagonal banda i banda de la plaça. Aquest fet queda 

explícitament remarcat ja que sovint es fiquen obstacles que posteriorment són 

desobeïts creant una sensació d’inconsistència entre les necessitats d’un espai i 

el seu urbanisme, la qual cosa volíem evitar. Per altra banda tampoc s’ha volgut 

accentuar aquests camins per no donar una impressió exterior de la passera com 

a zona de pas. Finalment, la solució elegida amb cercles de gespa crea un 

aspecte que trenca completament amb aquest aspecte d’espai de pas descrit, però 

que alhora respecta els camins de pas que seran d’ús habitual. A la Figura 2 es 

mostren en blau els camins de pas superposats a la planta de la passera. 

 

 
Figura 2: Planta de la passera amb les línies de pas (en blau)  i accessos 
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Aquest espai de pas queda integrat també amb 2 ascensors (representats en 

vermell a la Figura 2) que comuniquen el peu de la passera amb el peu de 

l’Avinguda Meridiana, on hi trobem un carrer que creua la passera de banda a 

banda i on s’hi troben diferents elements i edificacions. 

 

- Espai convivència: Com la definició de plaça i d’espai públic diu, aquest ha de 

ser un espai de convivència i un espai on s’hi donin un seguit de relacions 

humanes. Per tant, la plaça dibuixa diversos espais que fomenten aquestes punts 

de trobada com són la llarga filera de bancs o les zones de gespa (creant un espai 

de convivència més informal i tranquil). També la pèrgola dóna zones d’ombra 

per tal de garantir un ús actiu d’aquest espai. 

 

- Espai d’activitats: Per tal de garantir un espai on poder-hi desenvolupar 

activitats la passera conta amb una àrea amplia sense obstacles (tret de l’obvia 

il·luminació) fet que facilita i fa possible instal·lació d’escenaris, carpes, parades 

i la realització d’un seguit d’activitats per a ús dels veïns i veïnes del barri. Per 

tal de garantir-ne aquest ús la gespa s’ha col·locat a la mateixa cota del paviment 

de manera que en cas necessitat pot ser fàcilment transitable i fins i tot, pot ser 

trepitjada pels propis elements de les activitats previstes (Figura 3). 

 

 
Figura 3:  Imatge virtual en 3D de la zona de parc de la passera 
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3.3 Zona tranquil·la. 

 

Finalment, la plaça consta d’una zona tranquil·la, Figura 4,  a una cota inferior, quedant 

aïllada de resta de plaça i permetent crear una sensació de mirador. Aquesta zona 

tranquil·la s’accentua amb una pavimentació de fusta i uns bancs allargats (també de 

fusta) que creen un clima de tranquil·litat. A més a més, hi ha també una zona de gespa 

per estirar-se. 

 

La zona tranquil·la comunica amb Trinitat Vella i s’allarga fins a la filera central de 

piles. El fet aquest accentua l’efecte de mirador i trenca amb la monotonia de la passera. 

A més a més, la zona tranquil·la s’integra amb l’ascensor que comunica la parada 

d’autobusos situada a cota de l’Avinguda Meridiana amb la cota superior a peu de la 

passera. El fet d’unir la passera amb l’ascensor dóna una sensació d’integritat i accentua 

la convivència a la passera amb l’entorn i les necessitats que aquest mostra. 

 

A part de tot això, la zona tranquil·la soluciona dues dificultats estructurals associades a 

la passera. Per una banda, el fet de crear una zona a cota inferior resol el desnivell que 

trobem a Trinitat Nova a mesura que ens anem allunyant pel pont en direcció nord.  

 

 
Figura 4: Imatge virtual en 3D de la zona tranquil·la de la passera, situada a cota inferior 
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4 Pavimentació 

 

Per a l’encintat de calçades, voreres i zones de vianants s’utilitzaran els següents 

materials: 

 

- Vorada de granit de 30x25x100 cm per límits en calçades.  

- Vorada de formigó prefabricat tipus T-3, de 14-17x28x100 cm en zones laterals 

de les calçades annexes amb la carretera. 

- Vorada d’acer d’espessor 1 cm i de 20 cm d’alçada, formada per una xapa d’acer 

de 18x1cm i un rodó d’acer corten de 2 cm de diàmetre per a la zona de barana. 

- Rigola blanca de 30x20x100 cm per a la zona central del parc 

- Vorada de formigó prefabricat tipus mig cercle per zones enjardinades de la 

passera. 

 

Per a la zona de carretera s’utilitzarà un paviment bituminós de 80 cm d’espessor. 

 

5 Elements del mobiliari urbà. 

 

5.1 Jardineria. 

 

La plaça no compta amb elements de jardineria més enllà de la gespa que s’hi col·locarà 

en els espais del parc reservats per a aquesta. El fet de no carregar el parc amb elements 

de jardineria es deu a la voluntat de no incorporar-hi grans pesos i a la quantitat de terra 

(pes de càrrega morta) que requereix la vegetació. També per aquesta raó la gespa, 

disposarà de poc gruix de terra i serà aquesta una terra especial i lleugera. 

 

5.2 Bancs. 

 

Disposarem de 2 tipus de bancs. Ambdós bancs seran de formigó amb llambordes de 

fusta: 

 

- Banc model prima marina marca Escofet utilitzat a la zona tranquil·la (Figura 5).  
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Figura 5 Bancada model prima marina de la marca Escofet 

 

- Banc model Longo marca Escofet utilitzat a la zona de parc, tant sota la pèrgola com a 

la zona de pas al costat de la carretera. 

 

 
Figura 6: Bancada model Longo de la marca Escofet 

 

5.3 Làmpades. 

 

Per a l’enllumenat s’utilitzaran els elementsamb suports de planxa d’acer corten de 3 i 4 

mm d’espessor. A l’interior dels suports existirà una caixa tipus CLAVED 1465, 1468 o 

similar, on s’efectuaran les derivacions a lluminàries. Totes les entrades estan a la part 

inferior de la caixa. 

 

Utilitzarem 4 tipus de lluminària diferents: 

 

- Conjunt de 2 lluminàries model ful marca Escofet utilitzada en la zona de talps de 

gespa (Figura 7). 
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Figura 7: Lluminaria model ful de la marca escofet 

 

- Lluminària model neo-primsa marca Escofet utilitzada a la zona de bancs i zona de 

carretera (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Lluminària model neo-prisma marca Escofet 

 

 

 

Les lluminàries estaran equipades amb làmpades de vm-250W 

 

L’annex 7 descriu els càlculs de lluminària que s’han de complir tant en la zona parc 

com en la zona de carreteres segons la normativa vigent. També es mostren les fitxes 

tècniques de les lluminàries utilitzades. 
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5.4 Paperera. 

 

La plaça disposarà de diverses papereres trabucables de 45 cm de diàmetre de 

circumferència, de planxa pintada d’1mm de gruix, amb base perforada i suports de 

50x20x1,5mm 

 

5.5 Malla metàl·lica. 

 

La barana que recorrerà el contorn de la plaça serà una malla metàl·lica. Aquesta 

mateixa malla metàl·lica recobrirà l’ascensor donant continuïtat a les baranes laterals i 

també s’utilitzarà per la pèrgola donant uniformitat al conjunt de la passera. Aquesta 

malla metàl·lica no suposa una barrera sinó un filtre visual. La trama del teixit provoca 

que quan estem lluny de la barana aquesta sembli més tupida, però que a mesura que 

ens apropem vagi difuminant-se fins a passar desapercebuda quan hi estem a prop. 

Aquest afecte es deu degut a la superfície lliure que deixa la malla en els seus propi 

mallat, que arriba a fins a un 75%. A la Figura 9 es pot veure una imatge de la malla 

metàl·lica i, com s’observa, es pot apreciar la figura de l’home que s’hi troba al darrere 

gairebé amb completa netedat. 

 

 
Figura 9:  Simulació gràfica de l’efecte de transparència que produeix la malla metàl·lica 

 

A més a més, a la malla metàl·lica hi incorporarem LEDs lluminosos que ens permetran 

projectar imatges o missatges, convertint-se el propi mallat en una pantalla on en el 

nostre cas hi projectarem el missatge de “Benvinguts a Barcelona”. Aquest missatge 

podrà canviar-se en qualsevol moment, i podrà incorporar afectes de moviment o altres 

afectes desitjats mitjançant un programa informàtic. En el cas d’incorporar els leds, la 

superfície lliure que tindrà la malla seguirà sent del 50%, conservant-se encara l’efecte 
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que hem comentat anteriorment. Aquesta malla metàl·lica amb LEDs lluminosos s’ha 

començat a utilitzar a diversos llocs on s’han projectat diferents tipus de pel·lícules. A 

les imatges de la Figura 10 es poden veure casos reals de projeccions.  

 

 
Figura 10: Exemple real de imatges representades en  malles metàl·liques amb LEDs lluminosos. 

 

La malla metàl·lica amb LEDs lluminosos suposarà un dels elements que convertiran la 

passera en un punt emblemàtic de la ciutat, i que convertirà en singular l’entrada a 

Barcelona. Com hem comentat anteriorment, aquest era un dels objectius inicials de la 

passera degut a la seva situació estratègica dins de la ciutat de Barcelona. El missatge de 

“Benvinguts a Barcelona” conserva l’actual missatge escrit al mur de Trinitat Vella, i 

que al quedar sota la passera, serà retirat. 
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1 Objecte de l’annex. 

 

El present annex té per objecte la descripció de la passera a nivell estructural. Es 

descriuen tots els aspectes que s’han tingut en compte pel disseny de la passera i 

s’exposen els càlculs i els resultats previstos.  

 

2 Descripció i geometria de l’estructura. 

 

L'estructura està composta per parelles de bigues pretensades prefabricades de 30 

metres de longitud que s'uneixen entre elles per salvar els 60 metres de llum total que hi 

ha entre els 2 murs de contenció existents i sobre el quals es recolzarà la passera. La 

gran llum es salva amb una columna de pilars, situada a 25 m de Trinitat Vella i 35 m 

de Trinitat Nova, que servirà de recolzament intermedi per a les bigues. La presència 

d’un túnel de RENFE que transcorre per sota de l’Avinguda Meridiana impossibilita la 

construcció de dos files de pilars, resultant la llum de 35 un handicap a nivell 

estructural. La cimentació de les piles serà una cimentació profunda mitjançant pilons. 

 

El principal interès estructural de la passera és la seva lleugeresa i esveltesa malgrat la 

gran llum que ha de salvar i l’estat de càrregues existent. Les bigues de 5 m d’amplada 

van unides lateralment les unes a les altres i estan reforçades amb una injecció de 

formigó reforçat amb fibres d’acer reciclades que reforça les ànimes i ajuda a resistir 

l'esforç a tallant. El formigó reforçat amb fibres permet reduir el gruix de les ànimes 

contribuint en la lleugeresa de la biga i facilitant el procés de construcció. La plataforma 

final consta de fins a 12 bigues de 5 metres d’ample fins a crear superfície homogènia 

de 60 metres d’amplada. Sobre l’estructura de bigues artesà s’hi col·locarà una llosa de 

formigó sobre la qual s’hi construirà els elements urbanístics de la plaça. 

 

La biga es pretensarà per l’ànima inferior per tal d’evitar les traccions a la fibra inferior 

ocasionades pel moment positiu als punts de centre llum. En els punts de recolzament la 

biga estarà sotmesa a un moment negatiu que serà compensat amb un pretensat de 

continuïtat que comprimirà el cap de traccions superiors de la biga. 
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3 Materials i normatives. 

 

3.1 Normativa aplicada. 

 

Per al desenvolupament d’aquest Annex s’han respectat les següents normatives: 
 
Recolzaments: 
 

- Nota técnica sobre apare de apoyo para puentes de carretera (d’ara en endavant 

NTA). 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 

para puentes de carretera. (d’ara en endavant RPAE). 

 
Accions: 
 

- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carreteres 

IAP-98 O.M. de 12 de febrer de 1.998 (B.O.E. del 4 de març). 

- Guia de cimentaciones en obras de carretera. Ministerio de Fomento. 30 

Septiembre 2002 

 
Estructures de Formigó Armat: 
 

- Instrucció de Formigó Estructural. EHE08. 

- Codi Model CEB-FIP 1990 per a formigó estructural. 

 
 
Referències bibliogràfiques: 
 

- Manual de ejemplos de aplicación de la EHE a puentes. Monografia M-12 de 

ACHE. Coordinador: José María de Villar Luengo 

 

3.2 Recobriments mínims. 

 

Es defineix com a recobriment mínim d’una armadura passiva aquell que s’ha de 

complir en qualsevol punt de la mateixa. Per garantir els valors mínims, es pre-escriurà 

un valor nominal del recobriment, rnom, definit com: 

minnomr r r    
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Els càlculs del recobriment nominal associat a raons de durabilitat s’obtenen a partir de 

l’EHE 08 (Article 37.2.4). Per tal de trobar el recobriment mínim haurem de definir la 

classe d’exposició. Al tractar-se d’un pont a Barcelona, on hi tindrem una precipitació 

mitjana anual inferior als 600 mm, podrem dir que l’ambient serà IIa. A més a més no hi 

tindrem cap classe específica d’exposició, atès que es troba allunyada del mar, gelades o 

altres agents que requereixen sol·licitar aquesta classe específica. 

 

A partir de la taula 37.2.4.1 de la EHE-08, considerant que tenim un formigó HA-50 i 

que la vida útil per la que ha estat construït el pont és de 100 anys, el recobriment 

nominal resulta de 25 mm. 

 

En el cas de la llosa, a aquests 25mm se li hauran de sumar 5 mm corresponents al 

marge de recobriment  r . Aquest marge no se li sumarà a les bigues donat que són 

elements prefabricats amb control intens d’execució. En aquestes condicions els valors 

del recobriment nominal per a la llosa i la biga són: 

 
25 5 30

25
nom

nom

llosa r mm mm mm

biga r mm

  


 

 

3.3 Materials utilitzats. 

 

3.3.1 Formigó fonaments i llosa. 

  

El formigó utilitzat per a la llosa, les piles i els fonaments serà un formigó: HA-

30/B/20/IIa. Les seves propietats es descriuen a continuació: 

 

Resistència característica a compressió a 28 dies:  25ckf MPa  

Control Normal mitjançant provetes. 

Mòdul de deformació longitudinal a 28 dies:  ,28 28 575cE MPa  

Coeficient de Poisson:     0, 2   

Coeficient de dilatació tèrmica:    6 110 10 º C     
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Pes específic:       
3

25c

kN

m
   

Valor de la deformació de retracció:    425 /sh m m   

Valor del coeficient de fluència:    2,0   

Coeficient de minoració per a E.L.U:   1,5c   

 

3.3.2 Formigó bigues artesa. 

 

El formigó utilitzat per a les bigues artesa serà un formigó: HP-50/B/20/IIa. Les seves 

propietats es descriuen a continuació: 

 

Resistència característica a compressió a 28 dies:  50ckf MPa  

Control Normal mitjançant provetes. 

Mòdul de deformació longitudinal a 28 dies:  ,28 32 900cE MPa  

Coeficient de Poisson:     0, 2   

Coeficient de dilatació tèrmica:    6 110 10 ºC     

Pes específic:       
3

25c

kN

m
   

Valor de la deformació de retracció:    425 /sh m m   

Valor del coeficient de fluència:    2,0   

Coeficient de minoració per a E.L.U:   1,5c   

 

3.3.3 Formigó de anivellació. 

 

El formigó d’anivellació utilitzat serà un HM-15. 

 

3.3.4 Acer per a l’armadura passiva. 

 

L’armadura passiva utilitzarà serà una armadura B500S. A continuació se’n descriuen 

les seves propietats: 

Límit Elàstic característic:     500ykf MPa  

Control Normal 
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Mòdul de elasticitat:      ,28 200 000cE MPa  

Coeficient de dilatació tèrmica:     6 112 10 ºC     

 Pes específic:       
3

78,5S

kN

m
   

Coeficient de minoració para ELU:    1,15s   

 

3.3.5 Acer armadura activa. 

 

S’utilitzaran cordons Y 1860 S7 i d’acord a l’article 38.6 de la norma han de tenir una 

resistència de càlcul: 

 

2
1617,39pk

pd
s

f N
f

mm
   

 

on pkf  és el límit elàstic de l’acer i s  el coeficient parcial de seguretat de l’acer que 

trobem a la taula 15.3 de l’article 15è. 

 

A continuació es descriuen altres propietats de l’armadura activa: 

 

Mòdul d’elasticitat:     195 000pE MPa  

1000 2,5%   a una tensió 0,7 puf  

Baina d’acer:   10, 2rad     3 11, 2 10k m    

 

Segons l’article 38.10 la variació de tensió màxima, deguda a la càrrega de fatiga ha de 

ser inferior als valors del límit de fatiga D  indicats a la taula 38.10. Per les barres de 

les armadures actives (pretesades) tindrem: 

Adherència dintre de beines d’acer:    
2

100D

N

mm
   

 

4 Accions. 

 

4.1 Accions permanents. 
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4.1.1 G1, Pes propi. 

 

Aquesta acció es la que es correspon amb el pes propi dels elements estructurals, i el seu 

valor característic es dedueix a partir de les dimensions dels elements i dels seus pesos 

específics. 

 

En el nostre cas, el pes propi serà el pes degut a la biga de formigó i el pes degut a la 

llosa i considerant una densitat del formigó de 
3

25s

kN

m
  . A partir de la secció de la 

biga obtenim la càrrega deguda al pes propi per metre lineal tenint en compte que l’àrea 

de la biga i l’àrea de la llosa son 21, 48bigaA m  i 21llosaA m : 

 

Pes propi de la biga:     37biga c biga

kN
pp A

m
    

 

Pes propi de la llosa:    25llosa c llosa

kN
pp A

m
    

 
 
 
4.1.2 G2, Càrregues mortes. 

 

Les carregues mortes són degudes al pes dels elements no estructurals (paviment, 

voreres, dotacions vials, serveis) que graviten sobre els estructurals. Es considera que el 

pes de les càrregues mortes actua uniformement en tota la superfície del tauler. 

 

En el nostre cas diferenciarem entre les dues zones de la plaça, la zona del parc i la zona 

de carretera. D’aquesta manera, i considerant una amplada de la biga de 5 metres, el pes 

degut a les càrregues mortes que hi actuaran en cada cas són de: 

 

Càrrega morta zona parc: 
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0.15

6,75
18

parc

parc

parc

e m
kN

cmkN m
m



 
 

 

 

 

Càrrega morta zona carretera: 

 

0.08
4,6

18

bit

bit

bit

e m
kN

cmkN
m

m


 
 

 

 

 

4.2 Accions variables. 

 

4.2.1 Sobrecàrregues d’ús. 

 

4.2.1.1 Tren de càrregues. 

 

a) components verticals  

Es considera una sobrecàrrega uniforme 
2

4su

kN
q

m
  estesa en tota la superfície del 

tauler o en part, segons sigui més desfavorable per a l’element d’estudi. 

 

A més a més, a la zona de carretera s’hi considera un vehicle de 600 kN (l’eix 

longitudinal del qual es considera paral·lel al de la calçada) format per sis càrregues de 

100 kN, separades entre elles tal i com s’indica a la Figura 1: 

 

 
Figura 1: Planta croquis d’un vehicle pesat segons la IAP 98 
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b) components horitzontals  

 

La frenada, arrancada o canvi de velocitat donaran lloc a accions el valor de les quals 

s’estimarà en 1/20 de la sobrecàrrega definida anteriorment. 

 

1 600
( 60 ) 60

20 3fren suQ q m kN      

 

En el cas que la via disposi de carrils en sentits oposats de circulació, es consideraran 

com a sentit únic si aquesta hipòtesis resulta més desfavorable. S’adoptaran com a 

valors màxims i mínims per a l’acció de frenada i arrancada els valors: 

 

_ min max(20 ,140 ) 200fren totalQ b kN kN    

_ max min(60 ,720 ) 600fren totalQ b kN kN    

 

A partir d’aquestes consideracions, pel valor de la component horitzontal del tren de 

càrregues deguda a la frenada agafarem el valor mínim i per tant _ minfren frenQ Q . 

D’aquesta manera, considerant aquesta càrrega repartida en tota la superfície de la 

carretera, resulta: 

1,7
2 60

fren
fren

Q kN
q

m m
 


 

 

No hi considerarem acció horitzontal deguda a la força centrífuga ja que el traçat de la 

carretera sobre la passera és recte. 

4.2.1.2 Accions climàtiques. 

 

4.2.1.2.1 Vent. 

 

a) Directrius de càlcul. 

 

Pel fet d’estar ubicada a Barcelona, la velocitat de càlcul es pot determinar a partir 

d’una velocitat de referència corregida per uns paràmetres multiplicadors. A continuació 

s’adjunten els càlculs efectuats amb la finalitat de calcular els seus valors característics. 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona           Annex 6 

 

 
 9 

 

velocitat de càlculcv   

velocitat de referènciarefv   

factor de topografiatC   

factor de risc (es pren un període de retorn de 100 anys)rC   

factor d'altura (s'adopta un entorn tipus III, zona suburbana, forestal o industrialzC   

 

Essent 0 1z m , min 16z m  i 0, 22zk  , s’obtenen els següents valors seguint la 

normativa IAP-98;  

 

1tC    1,04rC    0,665zC    1,887gC   

 

I el corresponent valor per a la velocitat de càlcul esdevé: 

 

31,182c t r z g ref

m
v C C C C v

s
       

 

b) Empenta del vent. 

 

L’empenta horitzontal deguda al vent sobre el tauler l’obtenim a partir de la fórmula: 

 

1

2t d tF C A v      
 

 

 

Sent tF el valor de l’empenta horitzontal, dC  el coeficient d’arrossegament de l’element 

considerat i tA  l’àrea neta total de l’element exposat al vent i projectada sobre un pla 

normal a ella (m2). El factor 
1

2
v    

 
 representa la pressió bàsica de càlcul (N/m2), en 

el qual 31, 25kg m  és la pressió específica de l’àrea. 

 

Considerant els valors del nostre projecte s’obté 1,3dC   resultant una empenta de: 
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1
3,4

2t d t c

kN
F C A v

m
       

 
 

 

L’empenta vertical la obviarem en el present projecte al resultar aquesta poc rellevant 

( 0,76v

kN
F

m
 ) en el còmput global de càrregues verticals actuants.  

 

Pel que fa al vent longitudinal considerarem un valor corresponent al 25% del vent 

transversal, sent: 

 

0,84l

kN
F

m
  

 

4.2.1.2.2 Neu. 

 

a) Sobrecàrrega de la neu sobre el terreny horitzontal. 

 

Per a determinar el valor de la sobrecàrrega de neu sobre el taulell horitzontal s’ha 

dividit Espanya en quatre zones climàtiques. En el cas de Barcelona, ubicació de la 

nostra passera, el valor adoptat serà de 
2

0, 4k

kN
s

m
  (zona II). 

 

b) Sobrecàrrega de la neu sobre superfícies de tauler. 

 

Com a valor característic de la sobrecàrrega de neu sobre les superfícies dels tauler del 

pont s’adoptarà la següent expressió: 

 

0,8 0,8neu k

kN
q s b

m
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4.2.1.2 Accions tèrmiques. 

 

a) Variació uniforme de temperatura. 

 

S’ha considerat un valor característic per la variació uniforme anual de la temperatura 

del tauler calculat segons les indicacions de l’apartat a1) de l’article 3.2.3.2.3 de la IAP; 

i prenent com a hipòtesis els coeficients de la zona III (figura 7 IAP). A partir dels 

valors 

 

3tz     2, 25th    3,5ts   

 

segons la tipologia del tauler obtenim també els valors: 

 

29,13tK    0,301a    0,148b     0c  . 

 

Obtenim el valor de la variació uniforme de temperatura: 36ºT C   

 

b) Gradient tèrmic. 

 

A efectes de l’aplicació de la instrucció IAP 98, es defineix com a gradient tèrmic 

vertical positiu del tauler  la diferència de temperatura positiva entre la fibra superior i 

inferior del tauler dividida per la distància entre ambdues fibres. Aquesta variació es 

suposarà lineal. En el nostre cas el valor del gradient tèrmic obtingut és  9ºC/m. 

 

4.3 Accions accidentals. 

 

4.3.1 Impacte. 

 

L’impacte d’un vehicle contra un element estructural s’assimilarà a l’actuació de 

càrrega estàtica la resultant de la qual es trobi situada a un metre i vint centímetres 

(1,2m) sobre la superfície del paviment i igual a 1000kN en la direcció del tràfic i 500 

kN en sentit perpendicular a aquesta direcció. En el nostre cas aquestes càrregues 

d’impacte seran aplicades sobre les piles. 
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4.3.2 Acció sísmica. 

 
L’acceleració sísmica bàsica de la zona, segons la normativa vigent és 0,04ba g . Al 

tractar-se d’un pont d’importància especial (pont urbà situat en artèries o vies 

principals), el factor de nivell de danys es considera de 1,3i  . Amb tot això, 

l’acceleració de càlcul és: 0,052c b ia a g    

 

Les accions sísmiques en ponts només es consideren, d’acord amb la IAP, per 

acceleracions de càlcul superiors a 0.06 g, per tant en aquest cas no és necessari realitzar 

un anàlisi sísmic de la passera. 

 

La Taula 1 recull els valors corresponents a l’estat de càrrega considerat: 
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Accions permanents

a) Pes propi Biga 35 kN/m Pes propi de la biga prefabricada

Llosa 20 kN/m Pes propi de la llosa superior

b) Carregues mortes Paviment 4,6 kN/m

Càrrega morta aplicada únicament sobre la 
zona de paviment

Parc 6,75 kN/m

Càrrega morta aplicada únicament sobre la 
zona parc

Accions variables

a)
Sobrecàrregues 
d'ús

Sobrecàrrega 
uniforme

4 kN/m
Sobrecàrrega uniforme extesa en tota la 
superfície o parcialment segons sigui més 
desfavorable

Vehicle pesat 600 kN

Vehicle de 600 kN format per 6 càrregues 
de 100 kN segons indica la IAP 98

Frenada o arrancada 1,7 kN/m

Força horitzontal aplicada a la zona de 
carretera

Força centrífuga  - 
No existeix força centrífuga degut a la força 
de frenada

b) Accions climàtiques Vent 3,4 kN/m

Força transversal deguda a la força del 
vent aplicada a les bigues exteriors

0,75 kN/m

Força vertical deguda al vent aplicada a 
tota la superfície

0,85 kN/m

Força longitudinal deguda al vent aplicada 
a tota la superfície

Neu  - No es considera l'efecte de la neu

Accions tèrmiques 36 ºC Variació uniforme de la temperatura

9 ºC
Gradient tèrmic entre la cara interior i la 
cara exterior aplicat a sobre la biga

Accions accidentals

a) Impacte Impacte vehicles 1000 kN
Força en la direcció del tràfic aplicada 
sobre les piles a 1,2 m del paviment

500 kN
Força perpendicular aplicada sobre les 
piles a 1,2 m del paviment

b) Accions sismiques  - No influeix

ESTAT DE CÀRREGUES

 
Taula 1:  Estat de càrregues actuants a la passera projectada 
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5 Combinació d’accions: E.L.U i E.L.S. 

 

Per cadascuna de les situacions estudiades s’establiran les possibles combinacions 

d’accions. Una combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles 

que es consideraran actuant simultàniament per a una comprovació determinada. 

 

Cada combinació, en general, estarà formada per les accions permanents, una acció 

variable determinant i una o varies accions variables concomitants. Qualsevol de les 

accions pot ser determinant. 

 

5.1 Estat límit últim (ELU). 

 

Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per les comprovacions dels Estats 

Límits Últims s’adoptaran els valors de la Taula 2, sempre que la corresponent 

reglamentació específica aplicable no estableixi altres criteris  

 

VALOR DELS COEFICIENTS PER L'ESTAT LÍMIT ÚLTIM (ELU) 

Tipus d'acció 
Situacions persistents i 

transitòries 
Situacions accidentals 

    
Efecte favorable

Efecte 
desfavorable 

Efecte favorable 
Efecte 

desfavorable 

Permanent 1,00G   1,35G   1,00G   1,00G   

Pretensat 1,00P   1,00P   1,00P   1,00P   

Permanent valor no 
constant * 1,00G   * 1,50G   * 1,00G   * 1,00G   

Variable 0,00Q   1,50Q   0,00Q   1,00Q   

Accidental --- --- 1,00A   1,00A   

Taula 2: Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicades per a l’avaluació dels estats límits 
últims (Font: EHE 08) 

 

Els valors dels coeficients de combinacions d’accions variables són: 

 

y0 y1 y2

0.60 0.50 0.20

VALOR DE y
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Per a les diferents situacions del projecte, les combinacions d’accions es definiran amb 

els següents criteris: 

 

5.1.1 Situacions persistents o transitòries. 

 





1

,,0,1,1,
1

,*,
1

,, *
i

ikiiQkQ
j

jkjG
i

ikiG QQGG   

 

,k iG   Valor representatiu de cada acció permanent. 

,*k iG   Valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant. 

,1kQ     Valor característic de l’acció variable dominant. 

0, ,i k iQ    Valors de combinació de les accions variables concomitants amb l’acció 

variable dominant. 

 

5.1.2 Situacions accidentals sense sisme. 

 

kA
i

ikiiQkQ
j

jkjG
i

ikiG AQQGG  



1

,,2,1,1,11,
1

,*,
1

,, *  

 

1,1 ,1kQ    Valor freqüent de l’acció variable dominant. 

2, ,1i kQ  Valors quasi permanents de les accions variables concomitants amb l’acció 

variable dominant. 

kA    Valor característic de l’acció accidental. 

 

5.1.3 Situacions accidentals amb sisme. 

 

kEAkQ
j

jkjG
i

ikiG AQGG ,1,1,21,
1

,*,
1

,, *  


  

 

2,1 ,1kQ    Valors quasi permanents de l’acció relativa a la sobrecàrrega d’ús. (En ponts 

de baixa o mitjana intensitat de tràfic no és necessari considerar aquesta acció).                       

,E kA   Valor característic de l’acció sísmica. 
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Si l’acció de la sobrecàrrega d’ús es considera dominant, es pren amb el seu valor 

representatiu i l’acció del vent amb el seu valor reduït al 50%, aplicant-se a més a més 

el coeficient iy  corresponent. D’altra banda es considera que el vent actua també en els 

vehicles, suposant una àrea exposada d’altura igual a 2 metres en cas de ponts de 

carretera i 1,25 metres en cas de passeres, mesurada des de la superfície del paviment. 

 

Si l’acció del vent es considera dominant, es pren amb el seu valor representatiu i no es 

considera l’actuació simultània de l’acció corresponent a la sobrecàrrega d’ús.  

 

5.2 Estat Límit de Servei (ELS). 

 

Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per les comprovacions d’ELS 

s’adoptaran els valors de la següent taula sempre i quan la corresponent reglamentació 

específica aplicable d’accions no estableixi altres criteris: 

 

VALOR DELS COEFICIENTS PER L'ESTAT LÍMIT DE SERVEI (ELS) 

Tipus d'acció Efecte favorable
Efecte 

desfavorable 

Permanent 1,00G   1,00G   

Pretensat Armadura pretesa 0,95P   1,05P   

  Armadura postesa 0,90P   1,10P   

Permanent de valor no constant * 1,00G   * 1,00G   

Variable 0,00Q   1,00Q   

Taula 3: Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicades per a l’avaluació dels estats límits 
de servei (Font: EHE 08) 

 

Per a situacions transitòries en estructures amb control intens pretensadees amb 

armadura pretesa es podrà adoptar com a coeficient parcial de seguretat l’acció del 

pretensat, 1,00P   tant si l’acció és favorable com desfavorable.  

 

Per a estats límits de servei es consideren únicament les situacions de projecte 

persistents o transitòries. En aquests casos, les combinacions d’accions es definiran 

d’acord amb els següents criteris: 
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5.2.1 Combinació característica (poc probable o rara). 

 





1

,,0,1,1,
1

,*,
1

,, *
i

ikiiQkQ
j

jkjG
i

ikiG QQGG   

 

5.2.2 Combinació freqüent. 

 

, , *, , ,1 1,1 ,1 , 2, ,
1 1 1

*G i k i G j k j Q k Q i i k i
i j i

G G Q Q     
  

            

 

5.2.3 Combinació quasi permanent. 

 

ikiiQ
j

jkjG
i

ikiG QGG ,,2,
1

,*,
1

,, *  


  

 

6 Model de càlcul. 

 

6.1 Programa de càlcul. 

 

El programa de càlcul utilitzat ha estat el programa de càlcul d’estructures MidasIT. El 

càlcul d’esforços pel dimensionament i comprovació del component global de 

l’estructura i cadascun dels components s’ha realitzat a partir d’un model espacial de 

barres i nusos. A cadascuna de les barres que conformen el model se’ls hi ha donat les 

característiques físiques de l’element que representen.  

 

Per tal de donar continuïtat transversal a les bigues s’han considerat les lloses com a 

elements/barres transversals col·locades cada 2,5 m (a les que se’ls hi ha donat una 

secció de 2,5x0,2m) de manera que unides a les bigues longitudinals componen un 

mallat de 2,5x5metres estès sobre tota la superfície del pont. A la Figura 2 es mostra 

una imatge gràfica de l’estructura extreta del programa. 

 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona           Annex 6 

 

 
 18 

 
Figura 2: Representació de la passera al programa de càlcul Midas IT. 

 

A més a més, al programa s’hi ha introduït també un procés evolutiu format per 4 fases 

(construction stages) en el qual en cadascuna d’elles s’hi ha anat introduint les 

variacions de càrregues i l’evolució de les seccions i de les propietats dels materials 

considerades segons el procés constructiu. En el següent apartat es detallen les diferents 

fases considerades. 

 

6.2 Evolució de l’estat de càrregues durant el procés constructiu. 

 

Es consideren 4 estats diferents al llarg del procés constructiu: 

 

a) Buit. 

 

La primera fase correspon al buit. Una vegada s’han construït les piles i s’han desboçat 

els murs de contenció, es recolza sobre aquests la biga de formigó prefabricada. En 

aquest instant, la biga recolzada rebrà únicament la càrrega corresponent al seu pes 

propi i a la força del pretensat (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Representació de la secció de l’estructura en l’estat al buit 
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b) En construcció. 

 

Un cop les bigues han estat col·locades es procedeix al formigonat de la llosa superior. 

En un primer moment la llosa només aporta el seu pes propi sobre la biga artesa de 

formigó i aquesta per tant haurà de ser capaç suportar-lo. Més endavant, el formigó 

adquirirà resistència i la secció evolucionarà cap a una secció composta formada per la 

biga més la llosa (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Representació de la secció de l’estructura en l’estat en construcció 

 

c) En servei. 

 

Com hem comentat a l’anterior fase, un cop el formigó ha adquirit resistència la secció 

de la biga artesa evoluciona i amb ella les seves propietats. En aquesta fase s’hi 

afegeixen les sobrecàrregues d’ús i les càrregues mortes i per tant es considera que 

l’estructura entra en servei en el seu instant 0 (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Representació de la secció de l’estructura en l’estat en el seu estat final 

 
 

d) Temps infinit. 

 

Les propietats dels materials aniran variant al cap del temps fins a assolir la vida útil de 

la estructura. Al llarg d’aquest temps, es produeixen pèrdues tant en el pretensat com en 

les propietats mecàniques del formigó, fluència i retracció. En aquest estat, per tant, el 

programa considera les pèrdues al llarg del temps degut a l’envelliment dels materials i 

la relaxació de l’estructura. 
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La Taula 4 resumeix de manera esquemàtica les càrregues que hi apareixen en cadascun 

dels estats considerats i l’evolució de la secció de formigó. En les propietats, a més a 

més, s’hi indiquen els moments màxims, tant positius com negatius, que assoleix la biga 

en cadascun dels estats. El moment màxim negatiu coincideix amb el centre llum del 

vano més llarg, mentre que el màxim moment positiu correspon al recolzament de les 

bigues als pilars centrals: 

 

ESTAT SECCIÓ PROPIETATS CÀRREGUES

0.- BUIT
Pes propi biga
Pretensat

1.- CONSTRUCCIÓ Pes propi llosa

2.- SERVEI

Càrregues mortes
Sobrecàrregues 
d'ús

3.- TEMPS INFINIT

Pèrdues pretensat
Fluència
Retracció

EVOLUCIÓ DE LES CÀRREGUES DURANT EL PROCÈS CONSTRUCTIU

 
Taula 4: Evolució de les càrregues durant el procés constructiu 

 

6.3 Resultats  

 

A continuació es mostren els resultats obtinguts a través del programa Midas.  

 

En l’estudi dels resultats com hem dit, hem estudiat diferents etapes del procés 

constructiu de la passera. Per a cada etapa en mostrarem les lleis de moments actuants 

(Figura 8 a Figura 8), els valors màxims i mínims de les quals hem utilitzat 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona           Annex 6 

 

 
 21 

posteriorment pel dimensionament del pretensat i de les bigues. Els resultats detallats 

per a una major comprensió s’adjunten en taules a l’apèndix 1. 

 

En construcció 

 

 

 
Figura 6: Llei de moments en l’estat en construcció 

 

En servei 

 

 
Figura 7: Llei de moments en l’estat en servei 

 

Temps infinit 

 

 
Figura 8: Llei de moments a temps infinit 
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7 Pretensat. 

 

7.1 Definició del pretensat. 

 

El pretensat de l’estructura el calcularem en 3 trams diferenciats segons si les traccions 

rebudes per la biga es donen a la fibra superior o inferior. D’aquesta manera, i a partir 

de la llei de moment obtinguda, definim els tres trams, com es pot observar a la Figura 

9: 

 
Figura 9: Llei de moments actuant sobre la biga i trams de pretensat 

 

El tram central correspon al punt on la biga recolza sobre la filera de pilars i en  aquest 

punt la biga estarà sotmesa a moments positius. En aquest tram es pretensarà pel cap de 

traccions per tal de reduir les traccions a la fibra superior. 

 

A les 2 bigues extremes hi actuarà un moment negatiu i per tant hi tindrem pretensat 

inferior que anirà per l’ala de la biga artesa i comprimirà la fibra inferior. 

 

7.2 Dimensionament del pretensat. 

 

El pretensat inferior es situarà al centre de l’ala. El pretensat superior anirà al cap de 

traccions. Es comprova que compleix el recobriment mínim ( minc ) de les armadures 

actives preteses definit a la EHE-08 com a: 
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mm 80

mm40

5,0
min

b

a

c  

 

Una vegada s’ha determinat l’excentricitat a partir d’aquest recobriment mínim, es fa un 

predimensionament de la força de pretensat a partir del diagrama de Magnell. En el 

nostre cas es consideraran cadascun dels estats definits en el procés constructiu. Així, 

s’obté la força de pretensat màxima i mínima que es pot aplicar en cadascun dels 4 

estats (tant a la fibra superior com a la fibra inferior) i que evitarà que la secció trenqui 

ni a tracció ni a compressió.  

 

7.2.1 Pretensat inferior. 

 

7.2.1.1 Predimensionament. 

 

El dimensionament del pretensat en els trams extrems de la biga, és a dir els trams on la 

biga rebrà un moment negatiu, s’obtindrà a partir de les 4 equacions descrites a 

continuació: 

 

1
sup

01.1 1.1
c

ctmc

M vP P e v
fA I I


   

     


 

1
inf ,

'1.1 1.1 '
0,6c ck j

c

M vP P e v
f

A I I
    

        

2
sup

1.1 1.1
0,6c ckj

c

M vP P e v
f

A I I
    

       

2
inf

0'1.1 1.1 '
c

ctmc

M vP P e v
fA I I


   

     


   

 

on:  

 

cA  és l'àrea de la secció de formigó, 

I és la inèrcia de la secció, 
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v  i 'v  son les coordenades verticals del punt superior i inferior respectivament, sent el 

zero el centre de gravetat de la secció, 

1M i 2M  son respectivament els moments al buit i en servei. 

 

Pel càlcul del pretensat utilitzarem en cada moment el moment màxim negatiu absolut 

al que es veu sotmès la biga en cada estat i amb aquest dimensionarem tot el tram. 

D'aquesta manera i donat que: 

 

32 230,3 0, 21 50 4072ctm ckf f     MPa   i            , 50ck jf  MPa 

 

trobarem els valors límits entre els quals el pretensat es mourà. A l’apèndix I es mostren 

els càlculs detallats del predimensionament. Tot seguit es descriuen els resultats 

obtinguts més rellevants. 

 

A partir del diagrama de Maxwell obtingut a partir de la representació gràfica de les 4 

desigualtats descrites anteriorment, trobem que la força de pretensat haurà d’estar 

compresa entre els següents valors  12176 , 26 216kN kN . Es verifica que es 

compleix   minminmax 2,0 PPP  .  

 

Es coneixen les diferents propietats mecàniques del formigó (HP-50): 

 

- Mòdul de deformació longitudinal: MPa40000cE  

- Deformació unitària de retracció final: 0003,0cs  

- Coeficient de fluència: 2  

 

i de l'armadura activa (s’utilitzarà acer pretensat del tipus Y 1860 S7 

( 1860max Pf N/mm2)): 

 

- Mòdul elàstic: MPa200000pE  

- Relaxació final: %8  

- Coeficient de fricció angular: 2,0  
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- Ondulació: rad/m015,0k  

 

I per tant, el dimensionament del pretensat es farà a partir 7 baines de 70 cm amb 12 

tendons de 0,6’’ cadascuna, resultant per tant una força de pretensat als anclatges de: 

 

15 310anclP kN  

 

La Figura 10 descriu la secció de la biga i el pretensat que s’hi aplicarà corresponent als 

trams en els que hi actuarà un moment negatiu quedarà per tant: 

 

 
Figura 10: Secció de la biga i definició del pretensat inferior 

 

La  Figura 11 mostra com varia l’estat de traccions al llarg del procés constructiu: 

 
Figura 11: Resum de traccions de les diferents forces a la que es veu sotmesa la secció de la biga quan hi 

actua un moment negatiu 
 

 

7.2.1.1 Pèrdues pretensat. 

 

Per tal de comprovar el dimensionament del pretensat haurem de calcular les pèrdues 

instantànies. Aquestes pèrdues les podem classificar en 3 subgrups: les pèrdues de 

fregament, les pèrdues de penetració de cunya i les pèrdues d'escurçament elàstic del 

formigó. Aquestes les calculem a partir de les formes que detallem a continuació: 
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a) Pèrdues de fregament. 

 

  kxPP  exp101  

 

on  representa l'angle que forma el cordó de pretensatge amb la secció transversal de 

la figura en els seus extrems, 0  (considerant que el cordo és horitzontal); i 

003,02,0015,0 k  és el coeficient de fregament paràsit per metre lineal. 

 

b) Pèrdues de penetració de cunya. 

 

En primer lloc calcularem la longitud d’influència de la penetració de cunya com: 

 

 0,00241 a

p p
a l

ancl

a E A
l

P e 

 


 
 

 

on pE és el mòdul elàstic de l'armadura activa, pA  és l'àrea del pretensat i a=5mm és la 

penetració de cunya. 

 

Emprant  mètode iteratiu acabem trobant 9al m . 

 

És a dir, a una distància al  l’efecte de la penetració de cunya serà nul. Es defineix la 

pèrdua de penetració per cunya com: 

 

 
 2

2

0

a a
a

a

P
l x if x l

lP x

if l x

     
 

 

 

On  2 12 345,983aP P l kN    . 
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c) Pèrdues per escurçament elàstic del formigó. 

 

Les pèrdues pes escurçament elàstic del formigó es defineixen com: 

 

cj

pp
cp E

EA

n

n
P







2

1
3   

On: n  és el nombre de cordons, pE és el mòdul elàstic de l'armadura activa, pA  és 

l'àrea del pretensat, cjE és el mòdul longitudinal del formigó per a una edat j  

corresponent al moment de posada en càrrega de les armadures actives i cp és la tensió 

de compressió produïda per la força 210 PPP   i els esforços deguts a les 

accions actuants en el moment del tesat. Obtenim cp  a partir de la fórmula: 

 

         2
1 1 .1 1 .1

sec.1 .1 .1

ancl ancl c c
cp

yy yy

P P x P x P P P e M e
x

A I I


     
     

 

A continuació, mostrem els valors obtinguts relatius a les pèrdues de pretensat 

corresponents al tram 1 i al tram 3. 

 

Tram 1: 

 

El tram 1 s’inicia a l’inici de la biga i té una longitud total de 18m. Prenent valors de x  

cada 2 metres des de 0x  fins a 18x  m, obtenim les pèrdues de pretensat com: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 1 x( )

0
36.704

73.319

109.847

146.287

182.64

218.906

255.085

291.177

327.183

kN

  P 2 x( )

345.983
272.903

199.824

126.745

53.665

0

0

0

0

0

kN

 P 3 x( )

66.329
66.46

66.593

66.725

66.858

66.921

66.789

66.658

66.527

66.397

kN
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D’aquesta manera, el pretensat final el podem calcular a partir de l’expressió: 

 

       1 2 3anclP x P P x P x P x     

 

La Figura 12 mostra les forces de pretensat al llarg del tram 1, tenint en compte les 

pèrdues de pretensat. 

 

 

 

Tram 3: 

 

L’inci del tram 3 del pretensat estarà al punt de la biga 33x  m, un cop acaba el tram 2. 

Tot i això, pel càlcul de les pèrdues s’ha tingut en compte uns eixos relatius que prenen 

com a punt inicial el punt d’inici. Prenem valors de x  cada 2 metres des de 0x  fins a 

27x  m (longitud total del tram 3). Suposant que tesem en el punt d’inici del tram 3 

(x=0) i operant igual que hem definit anteriorment, els resultats corresponents a les 

pèrdues de pretensat resulten: 

 

0 5 10 15
14000000

15000000

16000000

17000000

Po-DP1
P(x)
0.75fpu
0.70fpu
0.65fpu

 

Figura 12: Força de pretensat al llarg del tram 1 considerant les pèrdues instantànies de pretensat 
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La Figura 13 mostra les forces de pretensat al llarg del tram 1, tenint en compte les 

pèrdues de pretensat. 

 

 

d) Pèrdues diferides. 

 

Per tal de dimensionar l'armadura només ens faltarà conèixer les pèrdues diferides. Les 

pèrdues diferides les obtenim mitjançant l’expressió: 

P 1 x( )

0
36.704

73.319

109.847

146.287

182.64

218.906

255.085

291.177

327.183

363.102

398.935

434.682

470.344

kN

  P 2 x( )

345.983
272.903

199.824

126.745

53.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kN

 P 3 x( )

66.329
66.46

66.593

66.725

66.858

66.921

66.789

66.658

66.527

66.397

66.266

66.136

66.007

65.877

kN



0 10 20
14000000

15000000

16000000

17000000

Po-DP1
P(x)
0.75fpu
0.70fpu
0.65fpu

 

Figura 13: Força de pretensat al llarg del tram 3 considerant les pèrdues instantànies de pretensat 
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   dif r csP x P x P P        

 

On:  

 

       1 1 10,8 1r f ancl
ancl

P x P x P x
P x P

P


     
      

 
 

cp pP n A        

cs cs p pP E A      

 

Calculem les pèrdues de pretensat pel tram 1 i pel tram 3 i obtnim: 

 

Tram 1: 

     
 ApTOT nbaines Ap       cp 6.65MPa  

 
  f 2.9 2 % 5.8 %    

  yp 0m                Ac 1.665m
2

    

                                        

  P r x( ) 0.80 f 1
P 1 x( ) P 2 x( ) P 3 x( ) 

Pancl










 Pancl             

   P  n  cp ApTOT 677 kN                         
P 

P0
4 %  

   P cs cs Ep ApTOT 776 kN                       
P cs

P0
5 %  

    
 

En el punt L=18m, les pèrdues diferides obtingudes son: 

 
     
Pèrdues diferides en L 18m  

P r L( ) 6.922 10
5

 N  

P  6.774 10
5

 N  

P cs 7.765 10
5

 N  

P dif L( ) 2146114N     
P dif L( )

P0
14 %  

Tesant des de l’extem, també podem calcular l’allargament dels tendons com: 
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 18
1

1

0

119
m

ancl

p baines pm

P P x
L dx mm

E n A


   

   

 

Finalment, la Figura 14 mostra un gràfic amb les pèrdues totals de pretensat i la força de 

pretensat a temps infinit. 

 

 

Tram 3: 

 

P r x( ) 0.80 f 1
P 1 x( ) P 2 x( ) P 3 x( ) 

Pancl










 Pancl             

 

 P  n  cp ApTOT 677 kN                       
P 

P0
4 %  

 P cs cs Ep ApTOT 776 kN                      
P cs

P0
5 %
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Poo
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P
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]

P
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es
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%
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Figura 14: Força de pretensat considerant les pèrdues totals de pretensat en el tram 1 
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L’allargament al llarg dels 27m de longitud del pretensat del tram 3 l’obtenim com: 

 

 27
1

1

0

177
m

ancl

p baines pm

P P x
L dx mm

E n A


   

   

 

Finalment, la Figura 15 mostra un gràfic amb les pèrdues totals de pretensat i la força de 

pretensat a temps infinit. 

 

 

 

 

 

Pèrdues diferides en L 27m  

P r L( ) 6.848 10
5

 N  

P  6.774 10
5

 N  

P cs 7.765 10
5

 N  

P dif L( ) 2138673N     
P dif L( )

P0
14 %  

0 2.7 5.4 8.1 10.8 13.5 16.2 18.9 21.6 24.3 27
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Figura 15: Força de pretensat considerant pèrdues totals de pretensat en el tram 3. 
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7.2.2 Pretensat superior. 

 

7.2.1.1 Predimensionament. 

 

El dimensionament del pretensat en el tram central, és a dir els trams on la biga rebrà un 

moment positiu, s’obtindrà a partir de les 4 equacions descrites a continuació. : 

 

1
sup ,

'1.1 1.1 '
0,6c ck j

c

M vP P e v
f

A I I
    

        

1
inf

01.1 1.1
c

ctmc

M vP P e v
fA I I


   

     


 

2
sup

0'1.1 1.1 '
c

ctmc

M vP P e v
fA I I


   

     


2
inf

1.1 1.1
0,6c ckj

c

M vP P e v
f

A I I
    

       

  

De la mateixa manera que hem fet anteriorment amb el pretensat inferior trobarem els 

valors límits entre els quals el pretensat es mourà. A l’apèndix II es mostren els càlculs 

detallats del predimensionament. Tot seguit es descriuen els resultats obtinguts més 

rellevants. 

 

A partir del diagrama de Maxwell obtingut a partir de la representació gràfica de les 4 

desigualtats descrites anteriorment, trobem que la força de pretensat haurà d’estar 

compresa entre els següents valors: 8214 , 9996kN kN . A més a més, verifiquem que 

es compleix   minminmax 2,0 PPP  .  

 

Utilitzem també acer pretensat del tipus Y 1860 S7 pel pretensat superior i a per tant 

dimensionarem el pretensat final amb 7 baines de 70 cm amb 12 tendons de 0,6’’ 

cadascuna, resultant per tant una força de pretensat als anclatges de: 

 

9478,56anclP kN  
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La Figura 16 mostra la secció de la biga i la definició del pretensat corresponent als 

trams en els que hi actuarà un moment negatiu: 

 

 
Figura 16: Secció de la biga i definició del pretensat superior 

 

La Figura 17 mostra una taula representativa de com varia l’estat de traccions al llarg 

del procés constructiu: 

 

 

Figura 17: Resum de traccions de les diferents forces a la que es veu sotmesa la biga quan hi actua un 
moment positiu. 

 

7.2.1.1 Pèrdues instantànies. 

 

Per trobar les pèrdues de pretensat en el tram 2 seguirem el mateix procediment que el 

descrit a l’apartat 7.2.1.1. A continuació en mostrem els resultats obtinguts: 

 

Tram 2: 

 

L’inici del tram 2 del pretensat estarà al punt de la biga 18x m , un cop acaba el tram 

1. Tot i això, pel càlcul de les pèrdues s’ha tingut en compte uns eixos relatius que 

prenen com a punt inicial el punt d’inici. Prenem valors de x  cada 2 metres des de 

0x  fins a 15x m  (longitud total del tram 3). Suposant que tesem en el punt d’inici 
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del tram 2 (x=0) i operant igual que hem definit a l’apartat anterior, els resultats 

corresponents a les pèrdues de pretensat resulten: 

 

 

La Figura 18 mostra les forces de pretensat al llarg del tram 2, tenint en compte les 

pèrdues de pretensat. 

 

 

 

7.2.1.2 Pèrdues diferides. 

 

Els càlculs de les pèrdues diferides del pretensat en el tram 2 el farem seguint les 

indicacions de l’apartat 7.2.1.1 d), on hem calculat les pèrdues diferides en el tram 1 i 2. 

Els resultats que hem obtingut els resumim a continuació: 

 

P 1 x( )

0
22.721

45.388

68.001

90.559

113.063

135.513

157.91

kN

  P 2 x( )

283.073
237.916

192.76

147.603

102.447

57.29

12.134

0

kN

 P 3 x( )

81.811
82.164

82.517

82.872

83.227

83.583

83.94

83.778

kN



0 5 10
8500000

9000000

9500000

10000000

10500000

Po-DP1
P(x)
0.75fpu
0.70fpu
0.65fpu

 

Figura 18: Força de pretensat del tram 2 considerant les pèrdues instantànies de pretensat 
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P r x( ) 0.80 f 1 P inst x( )  Pancl    

          

P  n  cp ApTOT 419 kN                        
P 

P0
4 %  

P cs cs Ep ApTOT 481 kN                       
P cs

P0
5 %  

    

i considerant el punt final del tram 2 (L=15m), les pèrdues diferides són: 

 

P r L( ) 4.281 10
5

 N  

P  4.194 10
5

 N  

P cs 4.807 10
5

 N  

P dif L( ) 1328127N     
P dif L( )

P0
13 %  

 

L’allargament al llarg dels 15m de longitud del pretensat del tram 2  l’obtenim com: 

 

 15
1

1

0

103
m

ancl

p baines pm

P P x
L dx mm

E n A


   

   

 

Finalment, la Figura 15 mostra un gràfic amb les pèrdues totals de pretensat i la força de 

pretensat a temps infinit. 
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8 Recolzaments. 

 

Ens faltarà únicament el càlcul dels recolzaments als pilars centrals de les bigues. La 

biga recolzarà a la pila mitjançant un recolzament elastomèric. Es tracta de 

recolzaments flexibles amb materials sintètics (neoprè) que absorbeixen les 

irregularitats de la superfície de contacte i les càrregues horitzontals del moviment de 

les bigues. Aquests estan constituïts en essència per un bloc d’elastòmer que intercala a 

la seva massa i fermament adherides, unes xapes d’acer.  

 

Les tensions verticals màximes admissibles pel neoprè ( neoprè ) han de complir, segons 

la NTA: 

 

2150 recolzament
neoprè

neoprè

V kp
cmA

    

 

0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15
7600000

7780000

7960000

8140000

8320000
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8680000

8860000
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9220000

9400000
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0.161
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Figura 19: Força de pretensat considerant pèrdues totals de pretensat en el tram 2. 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona           Annex 6 

 

 
 38 

on neoprèV  és l’acció vertical a considerar en el recolzament, és a dir, la reacció de la biga 

que obtinguda mitjançant el programa de càlcul serà de 7477,9recolzamentV kN . neoprèA  és 

l’àrea del recolzament de neoprè sobre la que descansarà la biga: 

 

27477,9 100
4985,267

150neoprèA cm


   

 

En el nostre cas els recolzaments es situaran en els punts de contacte entre bigues 

adjuntes, tal i com es detalla a la Figura 20: 

 

 
Figura 20: Detall del recolzament de la biga a les piles 

 

D’aquesta manera, l’àrea que obtindrem l’haurem de dividir entre 2, obtenint dues 

plaques de recolzament que aniran separades 5 cm entre elles i sobre les que reposaran 

cadascuna de les dues bigues evitant possibles assentaments diferencials o problemes 

durant la construcció dels recolzaments. És a dir, col·locarem dues plaques de neoprè de 

50x50cm cadascuna. A sota d’aquestes plaques hi situarem un formigó d’anivellació de 

115x60, de manera que es garanteixin els 5 cm mínims requerits entre el contorn de la 

placa de neoprè i del formigó d’anivellació. 

 

Les verificacions que hauran de complir els recolzaments seran: 
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- Màxim desplaçament 

- Deformació de l’espessor 

- Lliscament 

 

La col·locació dels aparells de recolzament hauran de garantir una sèrie de regles i 

consideracions definides a la normativa NTA, per tal d’assegurar el correcte 

funcionament i durabilitat al llarg de la vida útil de l’estructura. 

 

9 Piles i estreps. 

 

Les piles definides transmeten les forces als estreps a través de tirants diagonals i de 

pilars verticals. Un cop als estreps, aquests transmeten la càrrega al terreny mitjançant 

pilots de perforació profunda. A Figura 21 es mostra una representació en 3D de com 

quedaria el repartiments de càrregues. 

 

 
Figura 21: Imatge virtual en 3D de com es reparteixen les càrregues a través de les piles fins als pilots de 

cimentació. 
 

Tant les piles com els estreps i la cimentació tenen un formigó HA-30 i utilitzarem un 

acer B500S per l’armadura. Les propietats dels materials les resumim a continuació: 

 

2
30ck

N
f

mm
       

2
20

1,5
ck

cd

f N
f

mm
   

2

500

1,15yd

N
f

mm
  

2
3

. 0,3ct m ckf f  

 

i les reaccions aplicades al cap de cadascun dels pilars son: 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona           Annex 6 

 

 
 40 

 

3316dN kN   88,1yM kN m    4, 2xM kN m   

6,6yF kN   151,8xF kN  

 

9.1 Armadura càrrega concentrada. 

 

Pel dimensionament de l’armadura de les piles primerament haurem de considerar 

l’armadura al punt més alt, on es transfereixen les càrregues de les bigues a la pila. La 

màxima força a compressió que pot actuar en ELU sobre una superfície restringida 

d’àrea 1cA  (àrea de la placa de neoprè), situada concèntrica i homotèticament sobre una 

altra cA (àrea de la secció de formigó) suposada plana, l’obtenim a partir de la següent 

fórmula (Article 61 de la EHE-08). Per tal de simplificar el càlcul considerarem que 

l’àrea del neoprè és contínua de 100x50 cm i considerant el mateix centre de gravetat 

que en el cas real:  

1 3d c cdN A f   

 

3
1

3,3c
cd cd cd

c

A
f f f

A
     

 

Els tirants dT  indicats a la figura 61.1.b de l’EHE-08, es dimensionaran per la tracció de 

càlcul obtinguda, segons la direcció, com: 

 

10, 25ad d sa yd

a a
T N A f

a

      
 

 

10, 25bd d sb yd

b b
T N A f

b

      
 

 

 

On 2400  N mmydf   

 

A continuació mostrem els càlculs utilitzats pel càlcul de les armadures concentrades al 

cap de les piles:  
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9.2 Armadura piles. 

 

A les piles es disposarà l’armadura mínima tant en la direcció X com en la direcció Y . 

Diferenciarem entre l’armadura a les piles verticals i les armadures a les piles 

transversals. Utilitzarem barres de 16  (Taula 5): 

 

Dimensions cap de la pila:  a 0.7m  b 1.25m

Dimensions neoprè:  
a1 0.5m

 
b1 1m

 
 

Ac1 a1 b1
  

Ac a b
  

f3cd

Ac

Ac1









1

2






fcd  

 

Nd 3.316 10
3

 kN
     

Ac1 f3cd 1.323 10
4

 kN  

 

Tad 0.25 Nd
a a1

a










   

Asa

Tad

fyd
544.771mm

2
  

Tbd 0.25 Nd
b b1

b










  

Asb

Tbd

fyd
381.34mm

2


 
 

Per tant l’armadura que utilitzarem serà, considerant barres de B500S: 

 

16
  

Aarmadura 
D

2

4
  

na

Asa

Aarmadura
2.709  

nb

Asb

Aarmadura
1.897  

 

És a dir, 2 barres d’armadura en la direcció y, i 3 barres en la direcció x. 

 

L’armadura transversal i longitudinal s’haurà de disposar en una distància compresa 

en una distància despecte el cap de les piles de 0,1a i a i 0,1b i b respectivament, 

mesurades perpendicularment a la superfície d’Ac. (Artícle 61.4 EHE) 
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Piles verticals   16 30cada cm  

     

Piles transversals   16 30cada cm  
Armadura transversal 

      

Piles verticals Direcció x  8 16 8cada cm  

     

  Direcció y  8 16 15cada cm  

     

Piles transversals Direcció x  6 16 11,5cada cm  

     

Armadura longitudinal 

  Direcció y  6 16 15cada cm  

Taula 5: Definició de l’armadura de les piles. 
 

Els càlculs de l’armadura que es disposarà a les piles queden recollits a l’apèndix 4 

d’aquest annex. 

 

9.3 Dimensionament pilots. 

 

Per tal de dimensionar els pilots necessitarem saber com es transfereix la força al llarg 

dels pilars fins a arribar al peu de l’encepat, on haurem de tornar a calcular tant l’axil 

com els moments. A partir de les reaccions aplicades als caps del pilar i suposant que la 

única força addicional que haurem de tenir en compte és l’increment d’axil que hi haurà 

al peu degut al pes propi de les piles. Les forces que actuaran al peu de les bigues són: 

 

2
sec. 50,7059pilaA m   

3
25

kg

m
    

2
9,8

m
g

s
   10d m  

 

sec. 124,229pilaN g A d kN       

2 1606,1y y xM M d F kN m        Moment y  sota dels pilars 

2 70,2x x yM M d F kN m       Moment x  sota dels pilars 

3
. 3, 44 10d encep dN N N kN       Axil sota dels pilars 
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La distribució de càrregues al llarg del grup de pilots es calcularà tenint en compte les 

indicacions de la Guia de cimentaciones en carreteras. A partir d’aquesta guia 

obtindrem l’axil que haurà de suportar cada pilot donada una distribució de pilots. El 

tope estructural que podrà suportar un pilot perforat “in-situ” amb lodos és d’entre 4 i 5 

MPa. Prenent el valor intermig de 4,5p MPa   i prenent pilots de 70 centímetres (és a 

dir amb una àrea de 20, 283pA m ), la càrrega estructural màxima que la podem 

aproximar amb: 

 

1731,8tope p pQ A kN    

 

S’ha considerat la distribució i mesures dels pilots així com de l’encepat que es mostra 

acotada a la Figura 22, 

 
Figura 22: Esquema de l’encepat i la distribució dels pilots. 

 

I s’ha tingut en compte les equacions descrites a la Figura 5.7 de la Guia de 

cimentaciones.  L’axil que hi actuarà sobre cada pilot serà de: 

 

. 1 2 2

2 2 2
21 2 32 2 2

2

d encep y x xi y
i p p

p y p y p y
p xi

N d M d M
N A A

nn A d A d A d A d

 
    

         
 

on, .d encepN  2xM  i 2yM  són, respectivament,  l’axil i els moments aplicats al peu de les 

piles i definits anteriorment, 6n   és el número de pilots, pA  és l’àrea dels pilots i yid  i 

xid  son les distàncies entre el centre de gravetat i els pilots calculats en la direcció y  i 

x  respectivament. Amb tot això el cas més desfavorable, l’axil màxim que rebrà el 

pilot, serà de: 
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1471iN kN  

 

És a dir, es comprova que el dimensionament dels pilots és correcte i que podran 

suportar les tensions sol·licitades, ja que 1471 1731,8kN kN . 

 

9.4 Armadura encepat. 

 

Un cop hem calculat els pilots, i l’armadura de les piles, únicament ens quedarà calcular 

l’armadura de l’encepat. Pel càlcul de les armadures seguirem l’article 58 de la EHE. 

Calcularem: 

 

- Armadura transversal d’encepats rígids sobre diversos pilots 

- Armadura longitudinal d’encepats rígids sobre diversos pilots 

- Armadura vertical secundària 

 

9.4.1 Armadura longitudinal. 

 

Pel càlcul de l’armadura longitudinal simplificarem l’estructura de la següent manera, 

de manera que resoldrem l’armadura pel mètode de les bieles i tirants, segons indica la 

EHE. Aquest es simplifica segons es mostra a la Figura 23 : 

 

 
Figura 23: Càlcul de l’armadura longitudinal de l’encepat pel mètode de bieles i tirants. 
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En aquesta situació no s’està considerant l’efecte del moment. La simplificació la fem 

per dos motius: per una banda perquè el moment comparat amb les forces axils tenen 

una importància menyspreable, i per altra banda perquè el fet de ser una filera de pilars 

de 60 metres encara disminueix més aquest efecte. Per tant, considerant que l’axil que li 

arriba a cadascun dels 3 parells de pilots s’haurà de distribuir entre la parella (dividir 

entre 2) trobem els següents valors per a les reaccions de la figura anterior: 

 

1 2 3
2 573.372

3

dN

R R R kN     

 

I fent trigonometria obtenim: 

3
3 557,157

2, 43
y

d

d
T R kN

 
   

 
 

 

Considerant una armadura 16  i operant de la mateixa manera que ho hem estat fent 

fins ara, obtenim: 

 

 

Aquesta armadura anirà repartida en un ample de banda sobre del pilot de 0.7m, tal i 

com s’indica a la Figura 58.4.1.2.2.b de la EHE. 

 

Pel que fa l’armadura secundària, es dimensionarà per una quarta part de la tracció dT  

obtinguda i per tant s’hi col·locaran 2 16 . 

 

9.4.2 Armadura transversal. 

 

L’armadura transversal la resoldrem igual que hem resolt l’armadura longitudinal; pel 

mètode de bieles i tirants i seguint les indicacions de la EHE, article 58.4.1.2.2.2. En 

aquest cas, si que tindrem en compte el moment i per tant, calcularem primerament 

l’excentricitat: 

 

nb.encep.principal

As

Aarmadura
6.373  As

Tdb

fyd
1.281 10

3
 mm

2
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2

.

0, 467y

d encep

M
e m

N
  . 

 

Mostrem a continuació com queda representat el mètode de bieles i tirants (Figura 24): 

 

 
Figura 24: Càlcul de l’armadura transversal de l’encepat pel mètode de bieles i tirants. 

 

 

Per tant, si calculem les reaccions resulten: 

 

 

.

2
1

3 177,142
2 2 0, 47

d encep

y

xi

N
M

R kN
d

   
 

 

 

.

2 3
2

3 6,751 10
2 2 0, 47

d encep

y

xi

N
M

R kN
d

   
 

 

 

I fent trigonometria obtenim: 
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0, 229rad    0,862rad   

 

On   i   són respectivament els angles que formen les barres 1 i 2 amb la vertical. 

Així, obtenim: 

 

22 6932R kN   23 1573R kN  

12 206,72R kN  13 233,34R kN  

1 1691,7N kN  2 4850,9N kN  

 

Per tant, els esforços de les barres 1, 2 i 3 a partir dels valors obtinguts resulten: 

 

Barra 1: Compressió   1 13 1458,4N R kN   

Barra 2: Compressió  2 22 6423,9N R kN    

Barra 3: Tracció  23 13 1366,3R R kN   

Finalment, considerant una armadura 20  i operant de la mateixa manera que ho hem 

estat fent fins ara, obtenim l’armadura transversal necessària: 

 

231, 425d
s

yd

T
A cm

f
   

 

I per tant utilitzarem 10 20 , separats cada 9 cm i ocupant la banda d’ample sobre del 

pilot de 0.7m, tal i com s’indica a la Figura 58.4.1.2.2.b de la EHE. 
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Pel que fa a l’armadura secundària, es dimensionarà per una quarta part de la tracció dT  

obtinguda i per tant s’hi col·locaran 4 16 . 

 

9.4.3 Armadura vertical. 

 

L’armadura vertical secundària, finalment, la calculem a partir de l’expressió: 

 

.

21,5 879,17

d encep

s
yd

N

nA mm
f
   

 

Que resulten, utilitzant armadures 16 , un total de 5 barres separades 16 cm.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1: Càlculs estructurals 
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DETALLS SECCIONS 
 
 
Tabla 1 3 : Integra 

y

z

 
A(m 2) Asy(m 2) Asz(m 2) z(+)(m) z(-)(m) 
1.000 0.833 0.833 0.500 0.500 

Ixx(m 4) Iyy(m 4) Izz(m 4) y(+)(m) y(-)(m) 

0.141 0.083 0.083 0.500 0.500 

 
 
Tabla 2 4 : Transversal 

y

z

 
A(m 2) Asy(m 2) Asz(m 2) z(+)(m) z(-)(m) 

0.500 0.417 0.417 0.100 0.100 
Ixx(m 4) Iyy(m 4) Izz(m 4) y(+)(m) y(-)(m) 

0.003 0.002 0.260 1.250 1.250 

 
 
Tabla 3 5 : Transv_extr_esquerra 

y

z

 



Projecte constructiu d’una passera a l’Avinguda Meridana  Annex 6: Estructures 
  Apèndix 1  

 

A(m 2) Asy(m 2) Asz(m 2) z(+)(m) z(-)(m) 
0.250 0.208 0.208 0.100 0.100 

Ixx(m 4) Iyy(m 4) Izz(m 4) y(+)(m) y(-)(m) 
0.001 0.001 0.033 0.625 0.625 

 
 
Tabla 4 6 : Transv_extr_dreta 

y

z

 
A(m 2) Asy(m 2) Asz(m 2) z(+)(m) z(-)(m) 
0.250 0.208 0.208 0.100 0.100 

Ixx(m 4) Iyy(m 4) Izz(m 4) y(+)(m) y(-)(m) 

0.001 0.001 0.033 0.625 0.625 

 
 
Tabla 5 7 : Secció BONA 

Before Composite After Composite 

y

z

 

y

z

 
A(m 2) Asy(m 2) Asz(m 2) z(+)(m) z(-)(m) A(m 2) Asy(m 2) Asz(m 2) z(+)(m) z(-)(m)
1.403 0.854 0.217 0.939 0.311 2.402 1.609 0.225 0.736 0.764 

Ixx(m 4) Iyy(m 4) Izz(m 4) y(+)(m) y(-)(m) Ixx(m 4) Iyy(m 4) Izz(m 4) y(+)(m) y(-)(m)
0.019 0.199 4.203 2.500 2.500 0.036 0.895 6.286 2.500 2.500 

- - - - - Es/Ec Gs/Gc Ds/Dc Ps Pc 
- - - - - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
 
Tabla 6 7 : Secció BONA 

Part 7 : Secció BONA Material Stage Age Stiffness (I-end) Stiffness (J-end) 

A 1.40250 m^2 A 1.40250 m^2

Asy 0.85353 m^2 Asy 0.85353 m^2
Asz 0.21735 m^2 Asz 0.21735 m^2

Ixx 0.01857 m^4 Ixx 0.01857 m^4
Iyy 0.19922 m^4 Iyy 0.19922 m^4

Izz 4.20257 m^4 Izz 4.20257 m^4

1 

z

HP50 Active 
Stage 

28 

z(+) 0.93934 m z(+) 0.93934 m 
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z(-) 0.31067 m z(-) 0.31067 m 
y(+) 2.50000 m y(+) 2.50000 m 

y(-) 2.50000 m y(-) 2.50000 m 
A 1.00000 m^2 A 1.00000 m^2

Asy 0.83354 m^2 Asy 0.83354 m^2

Asz 0.88660 m^2 Asz 0.88660 m^2
Ixx 0.01340 m^4 Ixx 0.01340 m^4

Iyy 0.00333 m^4 Iyy 0.00333 m^4
Izz 2.08333 m^4 Izz 2.08333 m^4

z(+) 0.10000 m z(+) 0.10000 m 
z(-) 0.10000 m z(-) 0.10000 m 

y(+) 2.50000 m y(+) 2.50000 m 

2 
y

z

HA30_sin 
pp 

CS2 28 

y(-) 2.50000 m y(-) 2.50000 m 

 
 
Tabla 7 7 : Secció BONA 

Part 7 : Secció BONA Material Stage Age Stiffness (I-end) Stiffness (J-end) 

A 1.40250 m^2 A 1.40250 m^2
Asy 0.85353 m^2 Asy 0.85353 m^2

Asz 0.21735 m^2 Asz 0.21735 m^2

Ixx 0.01857 m^4 Ixx 0.01857 m^4
Iyy 0.19922 m^4 Iyy 0.19922 m^4

Izz 4.20257 m^4 Izz 4.20257 m^4
z(+) 0.93934 m z(+) 0.93934 m 

z(-) 0.31067 m z(-) 0.31067 m 
y(+) 2.50000 m y(+) 2.50000 m 

1 
y

z

HP50 Active 
Stage 

28

y(-) 2.50000 m y(-) 2.50000 m 

A 1.00000 m^2 A 1.00000 m^2

Asy 0.83354 m^2 Asy 0.83354 m^2
Asz 0.88660 m^2 Asz 0.88660 m^2

Ixx 0.01340 m^4 Ixx 0.01340 m^4
Iyy 0.00333 m^4 Iyy 0.00333 m^4

Izz 2.08333 m^4 Izz 2.08333 m^4
z(+) 0.10000 m z(+) 0.10000 m 

z(-) 0.10000 m z(-) 0.10000 m 
y(+) 2.50000 m y(+) 2.50000 m 

2 
y

z

HA30_sin 
pp 

CS2 28

y(-) 2.50000 m y(-) 2.50000 m 

 
 
 

< Control Data > 
*** CONTROL DATA              
 
   Panel Zone Effect :  Do not Calculate      
   Unit System       :  KN, M  
   Definition of Frame                
       - X Direction of Frame  :  Unbraced I Sway  
       - Y Direction of Frame  :  Unbraced I Sway  
       - Design Type           :  3-D  
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   Design Code             
       - Steel      :  AASHTO-LRFD02  
       - Concrete   :  AASHTO-LRFD02  
       - SRC        :  SSRC79  
 
 

 
< Node > 

*** NODE DATA                                                   
 
         NO            X            Y            Z   TEMPERATURE  
   -------- ------------ ------------ ------------  ------------  
          1            0            0            0             0  
          2           25            0            0             0  
          3           60            0            0             0  
          4          2.5            0            0             0  
          5            5            0            0             0  
          6          7.5            0            0             0  
          7           10            0            0             0  
          8         12.5            0            0             0  
          9           15            0            0             0  
         10         17.5            0            0             0  
         11           20            0            0             0  
         12         22.5            0            0             0  
         13         27.5            0            0             0  
         14           30            0            0             0  
         15         32.5            0            0             0  
         16           35            0            0             0  
         17         37.5            0            0             0  
         18           40            0            0             0  
         19         42.5            0            0             0  
         20           45            0            0             0  
         21         47.5            0            0             0  
         22           50            0            0             0  
         23         52.5            0            0             0  
         24           55            0            0             0  
         25         57.5            0            0             0  
         26           25            0        -2.25             0  
         27            0            0        -2.25             0  
         28           60            0        -2.25             0  
         29           25            0        -2.35             0  
         30            0            0        -2.35             0  
         31           60            0        -2.35             0  
         32           25            0         -2.4             0  
         33            0            0         -2.4             0  
         34           60            0         -2.4             0  
         35            0            5            0             0  
         36           25            5            0             0  
         37           60            5            0             0  
         38          2.5            5            0             0  
         39            5            5            0             0  
         40          7.5            5            0             0  
         41           10            5            0             0  
         42         12.5            5            0             0  
         43           15            5            0             0  
         44         17.5            5            0             0  
         45           20            5            0             0  
         46         22.5            5            0             0  
         47         27.5            5            0             0  
         48           30            5            0             0  
         49         32.5            5            0             0  
         50           35            5            0             0  
         51         37.5            5            0             0  
         52           40            5            0             0  
         53         42.5            5            0             0  
         54           45            5            0             0  
         55         47.5            5            0             0  
         56           50            5            0             0  
         57         52.5            5            0             0  
         58           55            5            0             0  
         59         57.5            5            0             0  
         60           25            5        -2.25             0  
         61            0            5        -2.25             0  
         62           60            5        -2.25             0  
         63           25            5        -2.35             0  
         64            0            5        -2.35             0  
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         65           60            5        -2.35             0  
         66           25            5         -2.4             0  
         67            0            5         -2.4             0  
         68           60            5         -2.4             0  
         69            0           10            0             0  
         70           25           10            0             0  
         71           60           10            0             0  
         72          2.5           10            0             0  
         73            5           10            0             0  
         74          7.5           10            0             0  
         75           10           10            0             0  
         76         12.5           10            0             0  
         77           15           10            0             0  
         78         17.5           10            0             0  
         79           20           10            0             0  
         80         22.5           10            0             0  
         81         27.5           10            0             0  
         82           30           10            0             0  
         83         32.5           10            0             0  
         84           35           10            0             0  
         85         37.5           10            0             0  
         86           40           10            0             0  
         87         42.5           10            0             0  
         88           45           10            0             0  
         89         47.5           10            0             0  
         90           50           10            0             0  
         91         52.5           10            0             0  
         92           55           10            0             0  
         93         57.5           10            0             0  
         94           25           10        -2.25             0  
         95            0           10        -2.25             0  
         96           60           10        -2.25             0  
         97           25           10        -2.35             0  
         98            0           10        -2.35             0  
         99           60           10        -2.35             0  
        100           25           10         -2.4             0  
        101            0           10         -2.4             0  
        102           60           10         -2.4             0  
        103            0           15            0             0  
        104           25           15            0             0  
        105           60           15            0             0  
        106          2.5           15            0             0  
        107            5           15            0             0  
        108          7.5           15            0             0  
        109           10           15            0             0  
        110         12.5           15            0             0  
        111           15           15            0             0  
        112         17.5           15            0             0  
        113           20           15            0             0  
        114         22.5           15            0             0  
        115         27.5           15            0             0  
        116           30           15            0             0  
        117         32.5           15            0             0  
        118           35           15            0             0  
        119         37.5           15            0             0  
        120           40           15            0             0  
        121         42.5           15            0             0  
        122           45           15            0             0  
        123         47.5           15            0             0  
        124           50           15            0             0  
        125         52.5           15            0             0  
        126           55           15            0             0  
        127         57.5           15            0             0  
        128           25           15        -2.25             0  
        129            0           15        -2.25             0  
        130           60           15        -2.25             0  
        131           25           15        -2.35             0  
        132            0           15        -2.35             0  
        133           60           15        -2.35             0  
        134           25           15         -2.4             0  
        135            0           15         -2.4             0  
        136           60           15         -2.4             0  
        137            0           20            0             0  
        138           25           20            0             0  
        139           60           20            0             0  
        140          2.5           20            0             0  
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        141            5           20            0             0  
        142          7.5           20            0             0  
        143           10           20            0             0  
        144         12.5           20            0             0  
        145           15           20            0             0  
        146         17.5           20            0             0  
        147           20           20            0             0  
        148         22.5           20            0             0  
        149         27.5           20            0             0  
        150           30           20            0             0  
        151         32.5           20            0             0  
        152           35           20            0             0  
        153         37.5           20            0             0  
        154           40           20            0             0  
        155         42.5           20            0             0  
        156           45           20            0             0  
        157         47.5           20            0             0  
        158           50           20            0             0  
        159         52.5           20            0             0  
        160           55           20            0             0  
        161         57.5           20            0             0  
        162           25           20        -2.25             0  
        163            0           20        -2.25             0  
        164           60           20        -2.25             0  
        165           25           20        -2.35             0  
        166            0           20        -2.35             0  
        167           60           20        -2.35             0  
        168           25           20         -2.4             0  
        169            0           20         -2.4             0  
        170           60           20         -2.4             0  
        171            0           25            0             0  
        172           25           25            0             0  
        173           60           25            0             0  
        174          2.5           25            0             0  
        175            5           25            0             0  
        176          7.5           25            0             0  
        177           10           25            0             0  
        178         12.5           25            0             0  
        179           15           25            0             0  
        180         17.5           25            0             0  
        181           20           25            0             0  
        182         22.5           25            0             0  
        183         27.5           25            0             0  
        184           30           25            0             0  
        185         32.5           25            0             0  
        186           35           25            0             0  
        187         37.5           25            0             0  
        188           40           25            0             0  
        189         42.5           25            0             0  
        190           45           25            0             0  
        191         47.5           25            0             0  
        192           50           25            0             0  
        193         52.5           25            0             0  
        194           55           25            0             0  
        195         57.5           25            0             0  
        196           25           25        -2.25             0  
        197            0           25        -2.25             0  
        198           60           25        -2.25             0  
        199           25           25        -2.35             0  
        200            0           25        -2.35             0  
        201           60           25        -2.35             0  
        202           25           25         -2.4             0  
        203            0           25         -2.4             0  
        204           60           25         -2.4             0  
        205            0           30            0             0  
        206           25           30            0             0  
        207           60           30            0             0  
        208          2.5           30            0             0  
        209            5           30            0             0  
        210          7.5           30            0             0  
        211           10           30            0             0  
        212         12.5           30            0             0  
        213           15           30            0             0  
        214         17.5           30            0             0  
        215           20           30            0             0  
        216         22.5           30            0             0  
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        217         27.5           30            0             0  
        218           30           30            0             0  
        219         32.5           30            0             0  
        220           35           30            0             0  
        221         37.5           30            0             0  
        222           40           30            0             0  
        223         42.5           30            0             0  
        224           45           30            0             0  
        225         47.5           30            0             0  
        226           50           30            0             0  
        227         52.5           30            0             0  
        228           55           30            0             0  
        229         57.5           30            0             0  
        230           25           30        -2.25             0  
        231            0           30        -2.25             0  
        232           60           30        -2.25             0  
        233           25           30        -2.35             0  
        234            0           30        -2.35             0  
        235           60           30        -2.35             0  
        236           25           30         -2.4             0  
        237            0           30         -2.4             0  
        238           60           30         -2.4             0  
        239            0           35            0             0  
        240           25           35            0             0  
        241           60           35            0             0  
        242          2.5           35            0             0  
        243            5           35            0             0  
        244          7.5           35            0             0  
        245           10           35            0             0  
        246         12.5           35            0             0  
        247           15           35            0             0  
        248         17.5           35            0             0  
        249           20           35            0             0  
        250         22.5           35            0             0  
        251         27.5           35            0             0  
        252           30           35            0             0  
        253         32.5           35            0             0  
        254           35           35            0             0  
        255         37.5           35            0             0  
        256           40           35            0             0  
        257         42.5           35            0             0  
        258           45           35            0             0  
        259         47.5           35            0             0  
        260           50           35            0             0  
        261         52.5           35            0             0  
        262           55           35            0             0  
        263         57.5           35            0             0  
        264           25           35        -2.25             0  
        265            0           35        -2.25             0  
        266           60           35        -2.25             0  
        267           25           35        -2.35             0  
        268            0           35        -2.35             0  
        269           60           35        -2.35             0  
        270           25           35         -2.4             0  
        271            0           35         -2.4             0  
        272           60           35         -2.4             0  
        273            0           40            0             0  
        274           25           40            0             0  
        275           60           40            0             0  
        276          2.5           40            0             0  
        277            5           40            0             0  
        278          7.5           40            0             0  
        279           10           40            0             0  
        280         12.5           40            0             0  
        281           15           40            0             0  
        282         17.5           40            0             0  
        283           20           40            0             0  
        284         22.5           40            0             0  
        285         27.5           40            0             0  
        286           30           40            0             0  
        287         32.5           40            0             0  
        288           35           40            0             0  
        289         37.5           40            0             0  
        290           40           40            0             0  
        291         42.5           40            0             0  
        292           45           40            0             0  
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        293         47.5           40            0             0  
        294           50           40            0             0  
        295         52.5           40            0             0  
        296           55           40            0             0  
        297         57.5           40            0             0  
        298           25           40        -2.25             0  
        299            0           40        -2.25             0  
        300           60           40        -2.25             0  
        301           25           40        -2.35             0  
        302            0           40        -2.35             0  
        303           60           40        -2.35             0  
        304           25           40         -2.4             0  
        305            0           40         -2.4             0  
        306           60           40         -2.4             0  
        307            0           45            0             0  
        308           25           45            0             0  
        309           60           45            0             0  
        310          2.5           45            0             0  
        311            5           45            0             0  
        312          7.5           45            0             0  
        313           10           45            0             0  
        314         12.5           45            0             0  
        315           15           45            0             0  
        316         17.5           45            0             0  
        317           20           45            0             0  
        318         22.5           45            0             0  
        319         27.5           45            0             0  
        320           30           45            0             0  
        321         32.5           45            0             0  
        322           35           45            0             0  
        323         37.5           45            0             0  
        324           40           45            0             0  
        325         42.5           45            0             0  
        326           45           45            0             0  
        327         47.5           45            0             0  
        328           50           45            0             0  
        329         52.5           45            0             0  
        330           55           45            0             0  
        331         57.5           45            0             0  
        332           25           45        -2.25             0  
        333            0           45        -2.25             0  
        334           60           45        -2.25             0  
        335           25           45        -2.35             0  
        336            0           45        -2.35             0  
        337           60           45        -2.35             0  
        338           25           45         -2.4             0  
        339            0           45         -2.4             0  
        340           60           45         -2.4             0  
        376           25           -5         -2.5             0  
        377           60           -5         -2.5             0  
        387         27.5           -5         -2.5             0  
        388           30           -5         -2.5             0  
        389         32.5           -5         -2.5             0  
        390           35           -5         -2.5             0  
        391         37.5           -5         -2.5             0  
        392           40           -5         -2.5             0  
        393         42.5           -5         -2.5             0  
        394           45           -5         -2.5             0  
        395         47.5           -5         -2.5             0  
        396           50           -5         -2.5             0  
        397         52.5           -5         -2.5             0  
        398           55           -5         -2.5             0  
        399         57.5           -5         -2.5             0  
        400           25           -5        -4.75             0  
        402           60           -5        -4.75             0  
        403           25           -5        -4.85             0  
        405           60           -5        -4.85             0  
        406           25           -5         -4.9             0  
        408           60           -5         -4.9             0  
        410           25          -10         -2.5             0  
        411           60          -10         -2.5             0  
        421         27.5          -10         -2.5             0  
        422           30          -10         -2.5             0  
        423         32.5          -10         -2.5             0  
        424           35          -10         -2.5             0  
        425         37.5          -10         -2.5             0  
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        426           40          -10         -2.5             0  
        427         42.5          -10         -2.5             0  
        428           45          -10         -2.5             0  
        429         47.5          -10         -2.5             0  
        430           50          -10         -2.5             0  
        431         52.5          -10         -2.5             0  
        432           55          -10         -2.5             0  
        433         57.5          -10         -2.5             0  
        434           25          -10        -4.75             0  
        436           60          -10        -4.75             0  
        437           25          -10        -4.85             0  
        439           60          -10        -4.85             0  
        440           25          -10         -4.9             0  
        442           60          -10         -4.9             0  
 
 

 
< Boundary > 

 ** SUPPORT / SPECIFIED DISPLACEMENT                                                  
 
       NODE  SUPPORT                      SPECIFIED DISPLACEMENT                        
              DDDRRR      Dx         Dy         Dz         Rx         Ry         Rz     
   -------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  
         32   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
         33   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
         34   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
         66   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
         67   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
         68   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        100   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        101   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        102   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        134   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        135   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        136   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        168   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        169   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        170   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        202   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        203   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        204   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        236   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        237   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        238   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        270   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        271   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        272   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        304   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        305   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        306   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        338   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        339   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        340   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        406   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        408   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        440   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
        442   111111     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000  
  
 

 
< Beam > 

*** BEAM MEMBER DATA                                                                       
 
         NO NODAL CONNECTIVITY  BEAM END RELEASE        MATERIAL         SECTION     LENGTH  
                    I        J        I        J                                             
   -------- --------- -------- -------- -------- --------------- --------------- ----------  
          1         1        4        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
          2         2       13        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
          3         4        5        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
          4         5        6        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
          5         6        7        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
          6         7        8        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
          7         8        9        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
          8         9       10        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
          9        10       11        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         10        11       12        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
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         11        12        2        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         12        13       14        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         13        14       15        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         14        15       16        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         15        16       17        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         16        17       18        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         17        18       19        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         18        19       20        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         19        20       21        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         20        21       22        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         21        22       23        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         22        23       24        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         23        24       25        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         24        25        3        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         25        33       30        -        -            HP50 Transv_extr_es~       0.05  
         26        32       29        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
         27        34       31        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
         28        35       38        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         29        36       47        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         30        38       39        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         31        39       40        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         32        40       41        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         33        41       42        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         34        42       43        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         35        43       44        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         36        44       45        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         37        45       46        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         38        46       36        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         39        47       48        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         40        48       49        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         41        49       50        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         42        50       51        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         43        51       52        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         44        52       53        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         45        53       54        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         46        54       55        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         47        55       56        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         48        56       57        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         49        57       58        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         50        58       59        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         51        59       37        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         52        67       64        -        -            HP50 Transv_extr_es~       0.05  
         53        66       63        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
         54        68       65        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
         55        69       72        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         56        70       81        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         57        72       73        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         58        73       74        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         59        74       75        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         60        75       76        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         61        76       77        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         62        77       78        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         63        78       79        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         64        79       80        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         65        80       70        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         66        81       82        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         67        82       83        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         68        83       84        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         69        84       85        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         70        85       86        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         71        86       87        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         72        87       88        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         73        88       89        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         74        89       90        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         75        90       91        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         76        91       92        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         77        92       93        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         78        93       71        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         79       101       98        -        -            HP50 Transv_extr_es~       0.05  
         80       100       97        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
         81       102       99        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
         82       103      106        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         83       104      115        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         84       106      107        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         85       107      108        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         86       108      109        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
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         87       109      110        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         88       110      111        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         89       111      112        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         90       112      113        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         91       113      114        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         92       114      104        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         93       115      116        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         94       116      117        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         95       117      118        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         96       118      119        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         97       119      120        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         98       120      121        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
         99       121      122        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        100       122      123        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        101       123      124        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        102       124      125        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        103       125      126        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        104       126      127        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        105       127      105        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        106       135      132        -        -            HP50 Transv_extr_es~       0.05  
        107       134      131        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
        108       136      133        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
        109       137      140        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        110       138      149        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        111       140      141        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        112       141      142        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        113       142      143        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        114       143      144        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        115       144      145        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        116       145      146        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        117       146      147        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        118       147      148        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        119       148      138        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        120       149      150        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        121       150      151        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        122       151      152        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        123       152      153        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        124       153      154        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        125       154      155        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        126       155      156        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        127       156      157        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        128       157      158        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        129       158      159        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        130       159      160        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        131       160      161        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        132       161      139        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        133       169      166        -        -            HP50 Transv_extr_es~       0.05  
        134       168      165        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
        135       170      167        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
        136       171      174        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        137       172      183        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        138       174      175        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        139       175      176        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        140       176      177        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        141       177      178        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        142       178      179        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        143       179      180        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        144       180      181        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        145       181      182        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        146       182      172        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        147       183      184        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        148       184      185        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        149       185      186        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        150       186      187        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        151       187      188        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        152       188      189        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        153       189      190        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        154       190      191        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        155       191      192        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        156       192      193        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        157       193      194        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        158       194      195        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        159       195      173        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        160       203      200        -        -            HP50 Transv_extr_es~       0.05  
        161       202      199        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
        162       204      201        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
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        163       205      208        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        164       206      217        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        165       208      209        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        166       209      210        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        167       210      211        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        168       211      212        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        169       212      213        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        170       213      214        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        171       214      215        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        172       215      216        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        173       216      206        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        174       217      218        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        175       218      219        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        176       219      220        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        177       220      221        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        178       221      222        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        179       222      223        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        180       223      224        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        181       224      225        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        182       225      226        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        183       226      227        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        184       227      228        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        185       228      229        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        186       229      207        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        187       237      234        -        -            HP50 Transv_extr_es~       0.05  
        188       236      233        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
        189       238      235        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
        190       239      242        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        191       240      251        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        192       242      243        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        193       243      244        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        194       244      245        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        195       245      246        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        196       246      247        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        197       247      248        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        198       248      249        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        199       249      250        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        200       250      240        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        201       251      252        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        202       252      253        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        203       253      254        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        204       254      255        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        205       255      256        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        206       256      257        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        207       257      258        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        208       258      259        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        209       259      260        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        210       260      261        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        211       261      262        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        212       262      263        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        213       263      241        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        214       271      268        -        -            HP50 Transv_extr_es~       0.05  
        215       270      267        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
        216       272      269        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
        217       273      276        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        218       274      285        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        219       276      277        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        220       277      278        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        221       278      279        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        222       279      280        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        223       280      281        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        224       281      282        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        225       282      283        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        226       283      284        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        227       284      274        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        228       285      286        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        229       286      287        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        230       287      288        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        231       288      289        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        232       289      290        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        233       290      291        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        234       291      292        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        235       292      293        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        236       293      294        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        237       294      295        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        238       295      296        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
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        239       296      297        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        240       297      275        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        241       305      302        -        -            HP50 Transv_extr_es~       0.05  
        242       304      301        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
        243       306      303        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
        244       307      310        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        245       308      319        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        246       310      311        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        247       311      312        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        248       312      313        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        249       313      314        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        250       314      315        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        251       315      316        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        252       316      317        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        253       317      318        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        254       318      308        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        255       319      320        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        256       320      321        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        257       321      322        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        258       322      323        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        259       323      324        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        260       324      325        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        261       325      326        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        262       326      327        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        263       327      328        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        264       328      329        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        265       329      330        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        266       330      331        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        267       331      309        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        268       339      336        -        -            HP50 Transv_extr_es~       0.05  
        269       338      335        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
        270       340      337        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~       0.05  
        299       307      273        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_es~          5  
        300       273      239        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_es~          5  
        301       239      205        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_es~          5  
        302       205      171        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_es~          5  
        303       171      137        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_es~          5  
        304       137      103        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_es~          5  
        305       103       69        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_es~          5  
        306        69       35        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_es~          5  
        307        35        1        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_es~          5  
        309       310      276        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        310       276      242        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        311       242      208        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        312       208      174        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        313       174      140        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        314       140      106        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        315       106       72        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        316        72       38        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        317        38        4        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        319       311      277        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        320       277      243        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        321       243      209        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        322       209      175        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        323       175      141        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        324       141      107        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        325       107       73        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        326        73       39        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        327        39        5        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        329       312      278        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        330       278      244        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        331       244      210        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        332       210      176        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        333       176      142        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        334       142      108        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        335       108       74        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        336        74       40        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        337        40        6        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        339       313      279        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        340       279      245        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        341       245      211        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        342       211      177        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        343       177      143        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        344       143      109        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        345       109       75        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        346        75       41        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
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        347        41        7        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        349       314      280        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        350       280      246        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        351       246      212        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        352       212      178        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        353       178      144        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        354       144      110        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        355       110       76        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        356        76       42        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        357        42        8        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        359       315      281        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        360       281      247        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        361       247      213        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        362       213      179        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        363       179      145        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        364       145      111        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        365       111       77        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        366        77       43        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        367        43        9        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        369       316      282        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        370       282      248        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        371       248      214        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        372       214      180        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        373       180      146        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        374       146      112        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        375       112       78        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        376        78       44        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        377        44       10        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        379       317      283        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        380       283      249        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        381       249      215        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        382       215      181        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        383       181      147        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        384       147      113        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        385       113       79        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        386        79       45        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        387        45       11        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        389       318      284        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        390       284      250        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        391       250      216        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        392       216      182        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        393       182      148        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        394       148      114        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        395       114       80        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        396        80       46        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        397        46       12        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        399       308      274        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        400       274      240        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        401       240      206        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        402       206      172        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        403       172      138        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        404       138      104        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        405       104       70        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        406        70       36        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        407        36        2        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        409       319      285        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        410       285      251        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        411       251      217        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        412       217      183        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        413       183      149        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        414       149      115        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        415       115       81        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        416        81       47        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        417        47       13        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        419       320      286        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        420       286      252        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        421       252      218        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        422       218      184        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        423       184      150        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        424       150      116        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        425       116       82        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        426        82       48        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        427        48       14        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        429       321      287        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        430       287      253        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        431       253      219        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
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        432       219      185        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        433       185      151        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        434       151      117        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        435       117       83        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        436        83       49        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        437        49       15        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        439       322      288        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        440       288      254        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        441       254      220        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        442       220      186        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        443       186      152        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        444       152      118        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        445       118       84        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        446        84       50        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        447        50       16        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        449       323      289        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        450       289      255        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        451       255      221        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        452       221      187        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        453       187      153        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        454       153      119        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        455       119       85        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        456        85       51        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        457        51       17        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        459       324      290        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        460       290      256        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        461       256      222        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        462       222      188        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        463       188      154        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        464       154      120        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        465       120       86        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        466        86       52        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        467        52       18        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        469       325      291        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        470       291      257        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        471       257      223        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        472       223      189        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        473       189      155        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        474       155      121        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        475       121       87        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        476        87       53        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        477        53       19        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        479       326      292        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        480       292      258        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        481       258      224        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        482       224      190        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        483       190      156        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        484       156      122        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        485       122       88        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        486        88       54        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        487        54       20        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        489       327      293        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        490       293      259        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        491       259      225        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        492       225      191        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        493       191      157        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        494       157      123        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        495       123       89        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        496        89       55        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        497        55       21        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        499       328      294        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        500       294      260        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        501       260      226        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        502       226      192        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        503       192      158        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        504       158      124        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        505       124       90        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        506        90       56        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        507        56       22        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        509       329      295        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        510       295      261        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        511       261      227        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        512       227      193        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        513       193      159        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        514       159      125        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        515       125       91        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
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        516        91       57        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        517        57       23        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        519       330      296        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        520       296      262        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        521       262      228        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        522       228      194        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        523       194      160        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        524       160      126        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        525       126       92        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        526        92       58        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        527        58       24        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        529       331      297        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        530       297      263        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        531       263      229        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        532       229      195        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        533       195      161        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        534       161      127        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        535       127       93        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        536        93       59        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        537        59       25        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        539       309      275        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~          5  
        540       275      241        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~          5  
        541       241      207        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~          5  
        542       207      173        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~          5  
        543       173      139        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~          5  
        544       139      105        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~          5  
        545       105       71        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~          5  
        546        71       37        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~          5  
        547        37        3        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~          5  
        583       376      410        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        584       387      421        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        585       388      422        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        586       389      423        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        587       390      424        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        588       391      425        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        589       392      426        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        590       393      427        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        591       394      428        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        592       395      429        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        593       396      430        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        594       397      431        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        595       398      432        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        596       399      433        -        -     HA30_sin pp     Transversal          5  
        597       377      411        -        -     HA30_sin pp Transv_extr_dr~          5  
        599       376      387        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        609       387      388        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        610       388      389        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        611       389      390        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        612       390      391        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        613       391      392        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        614       392      393        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        615       393      394        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        616       394      395        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        617       395      396        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        618       396      397        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        619       397      398        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        620       398      399        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        621       399      377        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        623       410      421        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        633       421      422        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        634       422      423        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        635       423      424        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        636       424      425        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        637       425      426        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        638       426      427        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        639       427      428        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        640       428      429        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        641       429      430        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        642       430      431        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        643       431      432        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        644       432      433        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        645       433      411        -        -            HP50     Secció BONA        2.5  
        646       406      403        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
        647       440      437        -        -     S355_sin PP         Integra       0.05  
        648       408      405        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
        649       442      439        -        -            HP50 Transv_extr_dr~       0.05  
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< Weight/Volume/Surface area of all member > 

*** TOTAL WEIGHT / VOLUME / SURFACE AREA SUMMARY                                             
 
     SECTION          SECION    SURFACE AREA          VOLUMN          WEIGHT    FRAME    TRUSS  
         NO            NAME                                                   NUMBER   NUMBER  
   -------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------- --------  
          1 Calaix_15_20_1~               0               0               0        0        0  
          2    Calaix_15_20               0               0               0        0        0  
          3         Integra             2.4             0.6               0       12        0  
          4     Transversal            5967           552.5               0      221        0  
          5 Transv_extr_es~           131.9           11.38           3.125       19        0  
          6 Transv_extr_dr~           146.7           12.65           3.437       22        0  
          7     Secció BONA               0               0               0      268        0  
          8 Calaix_15_20_1~               0               0               0        0        0  
 
 

 
< Self Weight > 

 [ LOAD CASE : pp ] 
 
   ; X=0, Y=0, Z=-1  
  

 
 
 

 
Ilustración 1 React 

 

 
Ilustración 2 Image 
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REACCIONS 
 
 
 

Node Load FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN*m) MY (kN*m) MZ (kN*m) 

32 pp 14.783.965 0.002234 1.330.086.649 -0.000501 -6.919.509 0.000006
33 pp 10.176.420 0.009207 276.109.335 -0.31082 -3.634.990 0.001372
34 pp -24.920.411 -0.01604 498.204.647 0.403406 20.834.321 0.00335
66 pp 14.779.972 0.002374 1.330.082.838 -0.000403 -6.919.230 0.000006
67 pp 10.173.761 0.002401 276.142.642 -0.315597 -3.635.613 0.001371
68 pp -24.922.370 -0.003464 498.144.403 0.412172 20.833.199 0.003351

100 pp 14.776.720 0.002431 1.330.081.316 -0.000363 -6.919.448 0.000006
101 pp 10.170.385 0.003179 276.135.137 -0.315067 -3.635.716 0.001371
102 pp -24.925.846 -0.004831 498.157.392 0.411249 20.833.159 0.003351
134 pp 14.773.471 0.002412 1.330.082.895 -0.000377 -6.919.645 0.000006
135 pp 10.167.148 0.003127 276.135.067 -0.315114 -3.635.891 0.00137
136 pp -24.929.110 -0.004748 498.157.118 0.411321 20.833.000 0.003351
168 pp 14.770.195 0.002408 1.330.082.984 -0.000379 -6.919.811 0.000006
169 pp 10.163.939 0.003144 276.134.555 -0.315106 -3.636.074 0.00137
170 pp -24.932.309 -0.00478 498.157.584 0.411304 20.832.809 0.003352
202 pp 14.766.918 0.002408 1.330.083.040 -0.000379 -6.919.973 0.000006
203 pp 10.160.737 0.003143 276.134.188 -0.315104 -3.636.260 0.00137
204 pp -24.935.496 -0.004784 498.157.741 0.411298 20.832.611 0.003352
236 pp 14.763.615 0.002398 1.330.082.551 -0.000386 -6.920.125 0.000006
237 pp 10.157.529 0.003127 276.133.838 -0.315107 -3.636.450 0.001369
238 pp -24.938.682 -0.004726 498.158.240 0.411325 20.832.404 0.003353
270 pp 14.760.334 0.00244 1.330.083.529 -0.000356 -6.920.314 0.000006
271 pp 10.154.276 0.003151 276.133.735 -0.315076 -3.636.627 0.001369
272 pp -24.941.879 -0.00515 498.154.054 0.411005 20.832.183 0.003353
304 pp 14.757.264 0.002441 1.330.086.827 -0.000355 -6.920.679 0.000006
305 pp 10.150.790 0.002319 276.124.964 -0.315635 -3.636.668 0.001368
306 pp -24.945.951 -0.000448 498.186.077 0.414263 20.832.525 0.003354
338 pp 14.753.641 0.002432 1.330.088.637 -0.000362 -6.920.678 0.000006
339 pp 10.147.952 0.009114 276.156.067 -0.310897 -3.637.179 0.001368
340 pp -24.916.977 -0.01692 497.779.452 0.239761 20.748.704 0.003802
406 pp 88.713.792 0.00232 613.674.802 -0.005044 -63.788.469 0.000048
408 pp -88.736.711 -0.002287 613.650.424 0.637171 60.080.356 0.023858
440 pp 88.749.429 0.00232 613.724.404 -0.005044 -63.793.787 0.000048
442 pp -88.726.510 -0.002354 613.950.370 0.637412 60.092.211 0.023856

32 pp_llosa 13.176.439 0.001991 1.185.460.465 -0.000447 -6.167.121 0.000005
33 pp_llosa 9.069.894 0.008206 245.808.234 -0.102948 -3.239.742 0.001223
34 pp_llosa -22.210.706 -0.014296 443.754.144 0.185467 18.568.914 0.002986
66 pp_llosa 13.172.880 0.002116 1.185.457.069 -0.000359 -6.166.872 0.000005
67 pp_llosa 9.067.524 0.00214 245.837.920 -0.107206 -3.240.297 0.001222
68 pp_llosa -22.212.452 -0.003087 443.700.451 0.19328 18.567.914 0.002986

100 pp_llosa 13.169.982 0.002167 1.185.455.712 -0.000324 -6.167.066 0.000005
101 pp_llosa 9.064.515 0.002833 245.831.230 -0.106733 -3.240.389 0.001222
102 pp_llosa -22.215.550 -0.004306 443.712.027 0.192457 18.567.879 0.002987
134 pp_llosa 13.167.086 0.002149 1.185.457.120 -0.000336 -6.167.242 0.000005
135 pp_llosa 9.061.630 0.002787 245.831.168 -0.106775 -3.240.545 0.001221
136 pp_llosa -22.218.459 -0.004232 443.711.783 0.192521 18.567.737 0.002987
168 pp_llosa 13.164.167 0.002146 1.185.457.199 -0.000338 -6.167.390 0.000005
169 pp_llosa 9.058.770 0.002802 245.830.712 -0.106768 -3.240.708 0.001221
170 pp_llosa -22.221.310 -0.004261 443.712.198 0.192506 18.567.567 0.002987
202 pp_llosa 13.161.246 0.002146 1.185.457.249 -0.000338 -6.167.534 0.000005
203 pp_llosa 9.055.916 0.002802 245.830.385 -0.106766 -3.240.874 0.001221
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204 pp_llosa -22.224.151 -0.004264 443.712.338 0.1925 18.567.390 0.002988
236 pp_llosa 13.158.302 0.002137 1.185.456.813 -0.000344 -6.167.670 0.000005
237 pp_llosa 9.053.057 0.002787 245.830.073 -0.106768 -3.241.044 0.00122
238 pp_llosa -22.226.991 -0.004212 443.712.783 0.192525 18.567.205 0.002988
270 pp_llosa 13.155.378 0.002175 1.185.457.685 -0.000317 -6.167.838 0.000005
271 pp_llosa 9.050.157 0.002808 245.829.981 -0.106741 -3.241.201 0.00122
272 pp_llosa -22.229.840 -0.00459 443.709.050 0.192239 18.567.009 0.002989
304 pp_llosa 13.152.642 0.002176 1.185.460.626 -0.000317 -6.168.164 0.000006
305 pp_llosa 9.047.051 0.002066 245.822.163 -0.10724 -3.241.238 0.00122
306 pp_llosa -22.233.469 -0.000398 443.737.599 0.195144 18.567.314 0.002989
338 pp_llosa 13.149.413 0.002168 1.185.462.240 -0.000322 -6.168.163 0.000006
339 pp_llosa 9.044.522 0.008123 245.849.884 -0.103016 -3.241.693 0.001219
340 pp_llosa -22.207.645 -0.015079 443.653.698 0.213692 18.492.606 0.003389
406 pp_llosa 79.067.551 0.002068 546.947.239 -0.004495 -56.852.467 0.000043
408 pp_llosa -79.087.978 -0.002038 546.646.991 0.393813 53.547.555 0.021264
440 pp_llosa 79.099.313 0.002068 546.991.447 -0.004496 -56.857.206 0.000043
442 pp_llosa -79.078.886 -0.002098 546.914.323 0.394028 53.558.121 0.021262

32 cm_ca 0.077166 0.067988 0.052559 -0.016048 0.004119 -0.000016
33 cm_ca 0.076799 0.089017 0.05799 -0.033937 0.003816 -0.000005
34 cm_ca 0.075209 0.013994 -0.000784 -0.005321 0.004603 -0.000028
66 cm_ca 0.086959 0.075028 -0.022104 -0.011148 0.004202 -0.000016
67 cm_ca 0.08457 0.10178 -0.003226 -0.025138 0.005142 -0.000004
68 cm_ca 0.084436 0.016429 -0.008575 -0.003588 0.005194 -0.000029

100 cm_ca 0.097681 0.074497 0.027923 -0.01155 0.003938 -0.000017
101 cm_ca 0.093656 0.100066 -0.000551 -0.026514 0.005923 -0.000003
102 cm_ca 0.092112 0.017191 0.016725 -0.002942 0.00702 -0.000031
134 cm_ca 0.105817 0.073378 0.041203 -0.012386 0.005852 -0.000017
135 cm_ca 0.105284 0.104283 0.030538 -0.023778 0.005249 -0.000002
136 cm_ca 0.103702 0.011293 0.015435 -0.006921 0.006381 -0.000032
168 cm_ca 0.090852 0.067152 -0.421874 -0.016812 0.024495 -0.000018
169 cm_ca 0.129954 0.115262 0.325908 -0.016451 -0.004169 0.000001
170 cm_ca 0.153735 -0.024713 -0.486828 -0.032047 -0.020594 -0.000039
202 cm_ca 0.099237 -0.010172 -4.545.758 -0.070896 0.02656 -0.000014
203 cm_ca 0.101389 0.002533 -0.804049 -0.094709 0.023482 -0.000005
204 cm_ca 0.222132 -0.008163 -1.838.291 -0.020265 -0.059012 -0.000055
236 cm_ca 0.465598 0.762843 16.936.134 0.46777 -0.225392 -0.000001
237 cm_ca 0.076905 0.370376 0.202851 0.161691 0.047092 0.000001
238 cm_ca -0.530642 1.061.940 8.393.640 0.732966 0.475372 0.00001
270 cm_ca 1.212.725 0.837302 162.377.393 0.519942 -0.746101 -0.000004
271 cm_ca 0.935608 0.472361 36.249.659 0.215129 -0.541268 0.000118
272 cm_ca -3.208.960 1.069.734 59.330.665 0.760477 2.342.616 0.000376
304 cm_ca 1.247.849 -0.562876 167.094.670 -0.455327 -0.763379 -0.000029
305 cm_ca 0.968272 -0.201913 37.065.801 -0.257086 -0.556715 0.000105
306 cm_ca -3.286.084 -0.90628 61.096.687 -0.624661 2.403.441 0.000461
338 cm_ca 0.391391 -1.350.343 7.458.582 -1.003.778 -0.150001 -0.00004
339 cm_ca 0.094203 -0.474772 -0.752436 -0.429981 0.057361 -0.000017
340 cm_ca -0.247553 -1.965.215 4.110.111 -1.394.274 0.300063 0.000086

32 cm_pa 2.732.879 -0.099335 255.982.336 0.023452 -1.338.143 0.000025
33 cm_pa 1.846.403 -0.12885 53.009.485 0.027562 -0.705384 0.000271
34 cm_pa -4.907.873 -0.023623 95.852.046 0.047868 4.004.132 0.000686
66 cm_pa 2.717.739 -0.109638 256.091.163 0.016281 -1.338.210 0.000025
67 cm_pa 1.834.487 -0.148889 53.105.724 0.013731 -0.70745 0.00027
68 cm_pa -4.921.790 -0.024774 95.851.880 0.047013 4.003.048 0.000688

100 cm_pa 2.701.380 -0.108848 256.017.461 0.016879 -1.337.865 0.000025
101 cm_pa 1.820.505 -0.146224 53.100.354 0.015852 -0.708615 0.000269
102 cm_pa -4.933.723 -0.026156 95.817.256 0.045888 4.000.361 0.00069
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134 cm_pa 2.688.816 -0.10721 255.998.276 0.018102 -1.340.712 0.000026
135 cm_pa 1.802.819 -0.152423 53.054.722 0.011828 -0.70766 0.000267
136 cm_pa -4.951.358 -0.017485 95.819.097 0.051741 4.001.267 0.000692
168 cm_pa 2.710.144 -0.098074 256.677.809 0.024597 -1.368.099 0.000027
169 cm_pa 1.766.001 -0.16853 52.621.199 0.001078 -0.693876 0.000262
170 cm_pa -5.025.393 0.035343 96.556.203 0.088607 4.040.814 0.000702
202 cm_pa 2.697.210 0.01539 262.729.171 0.103959 -1.371.161 0.000022
203 cm_pa 1.807.301 -0.003112 54.279.218 0.115913 -0.734485 0.000271
204 cm_pa -5.126.371 0.011057 98.539.357 0.071316 4.097.150 0.000726
236 cm_pa 2.158.979 -1.118.928 231.206.735 -0.686476 -1.001.478 0.000003
237 cm_pa 1.842.611 -0.542884 52.801.633 -0.260326 -0.769168 0.000262
238 cm_pa -4.022.371 -1.559.191 83.525.207 -1.033.962 3.312.959 0.000631
270 cm_pa 1.062.019 -1.228.180 17.787.685 -0.763027 -0.237431 0.000007
271 cm_pa 0.581931 -0.692532 -0.093159 -0.338735 0.094153 0.00009
272 cm_pa -0.092846 -1.570.711 8.779.852 -1.074.394 0.57294 0.000094
304 cm_pa 1.009.889 0.826429 10.866.229 0.668074 -0.212147 0.000044
305 cm_pa 0.533329 0.296732 -1.292.447 0.354082 0.116811 0.000109
306 cm_pa 0.019542 1.329.781 6.194.575 0.958774 0.483752 -0.000031
338 cm_pa 2.265.950 1.981.951 245.115.185 1.472.866 -1.112.212 0.00006
339 cm_pa 1.815.384 0.698431 54.207.692 0.608699 -0.784377 0.000289
340 cm_pa -4.433.594 2.880.482 89.798.057 2.092.102 3.554.094 0.000606
406 cm_pa 10.120.647 0.000265 70.009.247 -0.000575 -7.277.116 0.000005
408 cm_pa -10.123.261 -0.000261 69.970.815 0.050408 6.854.087 0.002722
440 cm_pa 10.124.712 0.000265 70.014.905 -0.000575 -7.277.722 0.000005
442 cm_pa -10.122.097 -0.000268 70.005.033 0.050436 6.855.440 0.002721

32 sc_vn+ -0.417725 -7.254.382 -5.000.714 1.534.752 -0.019706 -0.000203
33 sc_vn+ -0.464557 -5.810.872 -2.770.724 2.044.445 0.002947 -0.00036
34 sc_vn+ -0.309154 -6.610.534 -3.132.756 2.327.221 -0.064331 0.000031
66 sc_vn+ -0.322193 -7.583.185 1.155.148 1.162.525 -0.01273 -0.000197
67 sc_vn+ -0.301813 -6.304.205 0.606681 1.560.484 -0.027525 -0.000319
68 sc_vn+ -0.310821 -7.188.075 0.655202 1.788.674 -0.012004 0.000007

100 sc_vn+ -0.223701 -7.500.516 -0.053222 1.202.548 -0.01225 -0.000195
101 sc_vn+ -0.222587 -6.211.945 -0.092685 1.610.901 -0.011787 -0.000301
102 sc_vn+ -0.219303 -7.095.355 -0.015497 1.838.660 -0.012184 -0.000012
134 sc_vn+ -0.134308 -7.488.352 0.01597 1.195.748 -0.006859 -0.000195
135 sc_vn+ -0.131861 -6.204.612 -0.012862 1.602.898 -0.007467 -0.000285
136 sc_vn+ -0.131229 -7.088.782 0.023757 1.829.950 -0.007764 -0.000026
168 sc_vn+ -0.044777 -7.472.616 0.007181 1.193.791 -0.002194 -0.000194
169 sc_vn+ -0.043685 -6.192.059 -0.001295 1.599.809 -0.002548 -0.000272
170 sc_vn+ -0.043704 -7.074.814 0.006481 1.827.685 -0.002609 -0.000039
202 sc_vn+ 0.044917 -7.460.199 0.007133 1.191.864 0.002173 -0.000194
203 sc_vn+ 0.043775 -6.181.150 0.007505 1.596.908 0.002585 -0.00026
204 sc_vn+ 0.04341 -7.063.689 0.002726 1.824.942 0.002839 -0.000051
236 sc_vn+ 0.134549 -7.451.406 0.0036 1.189.752 0.006768 -0.000195
237 sc_vn+ 0.131975 -6.171.501 0.019423 1.594.451 0.007482 -0.000249
238 sc_vn+ 0.130613 -7.055.711 -0.008997 1.821.488 0.008221 -0.000062
270 sc_vn+ 0.222281 -7.436.714 0.122506 1.194.096 0.013338 -0.000195
271 sc_vn+ 0.224189 -6.154.597 0.13845 1.598.206 0.010763 -0.00024
272 sc_vn+ 0.220769 -7.042.416 0.014132 1.823.037 0.011197 -0.000071
304 sc_vn+ 0.318648 -7.525.416 -2.006.158 1.128.658 0.01531 -0.000197
305 sc_vn+ 0.296396 -6.248.071 -0.798671 1.526.600 0.031338 -0.000238
306 sc_vn+ 0.325321 -7.129.661 -0.911086 1.755.015 0.00204 -0.000079
338 sc_vn+ 0.422437 -6.835.133 5.748.862 1.608.890 0.016426 -0.000202
339 sc_vn+ 0.468214 -5.444.889 2.903.990 2.079.084 -0.005493 -0.000235
340 sc_vn+ 0.293923 -6.229.142 3.365.920 2.378.465 0.074537 -0.000056
406 sc_vn+ 1.618.256 -29.685.132 21.521.634 15.285.449 -0.823461 -0.00233
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408 sc_vn+ -1.134.777 -29.612.729 19.120.667 18.126.997 0.874278 0.000816
440 sc_vn+ -1.618.241 -29.884.041 -21.521.686 15.159.133 0.824398 -0.002355
442 sc_vn+ 1.134.762 -29.818.098 -19.120.615 17.968.508 -0.873396 0.000208

32 sc_dT_gr -1.219.878 -0.000847 -187.253.152 0.000259 0.033838 0.000001
33 sc_dT_gr -10.612.905 0.004276 109.261.223 -0.04601 6.585.716 -0.001423
34 sc_dT_gr 11.842.914 -0.00282 77.987.762 0.032704 -9.066.430 -0.001588
66 sc_dT_gr -1.220.722 -0.001022 -187.250.323 0.000136 0.033909 0.000001
67 sc_dT_gr -10.613.376 0.00167 109.273.685 -0.047841 6.585.530 -0.001423
68 sc_dT_gr 11.842.457 -0.00089 77.978.471 0.03405 -9.066.621 -0.001588

100 sc_dT_gr -1.221.383 -0.000985 -187.251.702 0.000162 0.033859 0.000001
101 sc_dT_gr -10.614.096 0.001983 109.270.803 -0.047628 6.585.526 -0.001423
102 sc_dT_gr 11.841.759 -0.001096 77.980.442 0.033912 -9.066.638 -0.001588
134 sc_dT_gr -1.222.048 -0.000989 -187.251.354 0.00016 0.03382 0.000001
135 sc_dT_gr -10.614.756 0.001961 109.270.929 -0.047648 6.585.489 -0.001423
136 sc_dT_gr 11.841.093 -0.001086 77.980.433 0.033923 -9.066.671 -0.001588
168 sc_dT_gr -1.222.714 -0.00099 -187.251.323 0.000159 0.033787 0.000001
169 sc_dT_gr -10.615.408 0.001968 109.270.820 -0.047646 6.585.452 -0.001423
170 sc_dT_gr 11.840.443 -0.001095 77.980.522 0.033921 -9.066.710 -0.001588
202 sc_dT_gr -1.223.378 -0.000989 -187.251.320 0.000159 0.033754 0.000001
203 sc_dT_gr -10.616.057 0.001969 109.270.744 -0.047646 6.585.414 -0.001423
204 sc_dT_gr 11.839.797 -0.001097 77.980.557 0.033921 -9.066.750 -0.001588
236 sc_dT_gr -1.224.040 -0.000989 -187.251.311 0.000159 0.033721 0.000001
237 sc_dT_gr -10.616.705 0.001965 109.270.636 -0.047648 6.585.377 -0.001423
238 sc_dT_gr 11.839.150 -0.001087 77.980.692 0.033928 -9.066.789 -0.001587
270 sc_dT_gr -1.224.697 -0.000982 -187.250.905 0.000164 0.033681 0.000001
271 sc_dT_gr -10.617.358 0.001988 109.270.750 -0.047629 6.585.340 -0.001423
272 sc_dT_gr 11.838.499 -0.001151 77.980.262 0.033882 -9.066.825 -0.001587
304 sc_dT_gr -1.225.350 -0.001029 -187.252.426 0.000131 0.033635 0.000001
305 sc_dT_gr -10.618.065 0.001681 109.267.929 -0.047835 6.585.335 -0.001424
306 sc_dT_gr 11.837.798 -0.000544 77.984.255 0.034304 -9.066.829 -0.001587
338 sc_dT_gr -1.226.234 -0.000869 -187.251.888 0.000242 0.033742 0.000001
339 sc_dT_gr -10.618.511 0.004294 109.280.641 -0.046013 6.585.137 -0.001424
340 sc_dT_gr 11.823.770 -0.003199 77.974.148 0.037514 -9.031.760 -0.0018
406 sc_dT_gr -46.807.762 -0.000348 -0.055258 0.000167 33.643.872 0
408 sc_dT_gr 46.807.607 0.000348 0.055257 -0.000163 -31.703.516 -0.012559
440 sc_dT_gr -46.807.607 -0.000348 -0.05562 0.000167 33.643.883 0
442 sc_dT_gr 46.807.763 0.000348 0.055622 -0.000162 -31.703.497 -0.012559

32 sc_vn- 0.422432 6.835.138 5.748.772 -1.608.886 0.016357 0.000202
33 sc_vn- 0.468227 5.445.417 2.903.961 -2.081.507 -0.005566 0.00036
34 sc_vn- 0.294267 6.228.627 3.366.075 -2.375.709 0.074768 -0.000029
66 sc_vn- 0.318617 7.525.414 -2.006.159 -1.128.659 0.015259 0.000197
67 sc_vn- 0.296379 6.247.967 -0.798576 -1.525.900 0.031285 0.000318
68 sc_vn- 0.325278 7.129.783 -0.911196 -1.755.811 0.001998 -0.000009

100 sc_vn- 0.22225 7.436.715 0.122416 -1.194.096 0.013287 0.000195
101 sc_vn- 0.224177 6.154.611 0.138496 -1.598.327 0.010706 0.0003
102 sc_vn- 0.22073 7.042.417 0.014152 -1.823.026 0.011152 0.000012
134 sc_vn- 0.134519 7.451.406 0.003534 -1.189.752 0.006715 0.000195
135 sc_vn- 0.131962 6.171.500 0.019462 -1.594.468 0.007426 0.000285
136 sc_vn- 0.130571 7.055.716 -0.008971 -1.821.496 0.008178 0.000027
168 sc_vn- 0.044887 7.460.199 0.007074 -1.191.864 0.00212 0.000194
169 sc_vn- 0.043761 6.181.149 0.00754 -1.596.915 0.002529 0.000272
170 sc_vn- 0.043368 7.063.692 0.002754 -1.824.940 0.002796 0.000039
202 sc_vn- -0.044808 7.472.616 0.007122 -1.193.791 -0.002246 0.000194
203 sc_vn- -0.0437 6.192.057 -0.001259 -1.599.808 -0.002604 0.00026
204 sc_vn- -0.043747 7.074.816 0.00651 -1.827.680 -0.002652 0.00005
236 sc_vn- -0.134339 7.488.352 0.015904 -1.195.748 -0.006912 0.000195
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237 sc_vn- -0.131876 6.204.610 -0.012824 -1.602.887 -0.007523 0.00025
238 sc_vn- -0.131272 7.088.781 0.023784 -1.829.930 -0.007807 0.000061
270 sc_vn- -0.223733 7.500.516 -0.053312 -1.202.548 -0.012301 0.000195
271 sc_vn- -0.222601 6.211.932 -0.09264 -1.610.820 -0.011845 0.000241
272 sc_vn- -0.219343 7.095.360 -0.015483 -1.838.673 -0.012229 0.000071
304 sc_vn- -0.322226 7.583.187 1.155.143 -1.162.524 -0.012782 0.000197
305 sc_vn- -0.30183 6.304.283 0.606802 -1.561.014 -0.02758 0.000238
306 sc_vn- -0.310866 7.187.987 0.655082 -1.788.105 -0.012046 0.000076
338 sc_vn- -0.417734 7.254.377 -5.000.796 -1.534.755 -0.019775 0.000203
339 sc_vn- -0.464551 5.810.375 -2.770.776 -2.042.126 0.002876 0.000235
340 sc_vn- -0.308798 6.610.997 -3.132.590 -2.329.780 -0.06414 0.000057

32 env_ELU(min) 124.272.804 -17.024.454 2.162.618.579 -8.985.638 -121.711.443 -0.001252
33 env_ELU(min) 47.469.503 -15.752.077 565.609.821 -10.148.137 -52.788.287 0.011457
34 env_ELU(min) -321.379.495 -22.686.620 1.066.864.244 -13.831.749 211.459.104 0.037704
66 env_ELU(min) 124.788.930 -14.808.190 2.167.240.191 -4.869.108 -121.420.671 -0.001258
67 env_ELU(min) 48.094.395 -13.661.095 570.887.379 -6.609.417 -52.718.502 0.011233
68 env_ELU(min) -319.933.927 -16.518.499 1.076.791.826 -7.728.547 211.726.313 0.03777

100 env_ELU(min) 125.228.212 -15.701.638 2.151.975.494 -5.136.975 -121.926.647 -0.001454
101 env_ELU(min) 47.513.138 -14.312.643 560.951.741 -6.802.679 -52.892.277 0.011264
102 env_ELU(min) -321.722.441 -18.566.658 1.063.154.963 -7.930.885 211.423.532 0.03775
134 env_ELU(min) 125.397.950 -15.526.933 2.150.869.582 -5.338.503 -121.837.383 -0.001402
135 env_ELU(min) 47.560.750 -14.231.494 561.631.962 -7.090.737 -52.862.840 0.011269
136 env_ELU(min) -321.565.849 -18.697.602 1.064.736.236 -8.009.402 211.513.905 0.037727
168 env_ELU(min) 125.476.263 -15.583.143 2.146.917.028 -5.429.078 -121.909.235 -0.001394
169 env_ELU(min) 47.500.322 -14.320.934 560.973.083 -7.045.770 -52.908.106 0.011234
170 env_ELU(min) -321.807.717 -18.662.440 1.059.348.849 -8.388.645 211.376.846 0.037684
202 env_ELU(min) 125.507.449 -15.901.950 2.140.903.571 -5.715.706 -122.021.037 -0.001386
203 env_ELU(min) 47.246.425 -14.690.521 548.429.755 -7.335.868 -52.926.067 0.011177
204 env_ELU(min) -321.889.538 -18.555.032 1.052.286.091 -8.480.592 211.371.712 0.037697
236 env_ELU(min) 122.770.783 -16.109.126 2.131.125.328 -6.056.049 -124.926.042 -0.001389
237 env_ELU(min) 46.928.972 -15.376.387 527.279.498 -8.413.194 -54.811.585 0.010976
238 env_ELU(min) -327.407.723 -20.177.453 1.045.648.519 -9.274.163 210.589.655 0.037707
270 env_ELU(min) 113.054.374 -16.085.006 2.075.979.079 -5.426.845 -131.781.376 -0.001489
271 env_ELU(min) 44.494.304 -15.419.520 470.927.573 -8.245.063 -64.749.793 0.010738
272 env_ELU(min) -344.644.105 -19.991.720 1.014.556.253 -9.302.183 208.792.392 0.037552
304 env_ELU(min) 112.378.883 -16.671.051 2.089.144.028 -7.331.679 -131.533.344 -0.001442
305 env_ELU(min) 44.993.179 -19.408.452 478.531.621 -11.084.846 -64.826.406 0.01076
306 env_ELU(min) -343.567.469 -25.554.340 1.026.162.383 -14.436.419 209.030.631 0.037594
338 env_ELU(min) 121.967.969 -23.097.541 2.142.200.493 -13.849.893 -124.175.895 -0.001501
339 env_ELU(min) 46.783.449 -27.200.389 537.708.931 -18.252.022 -54.165.839 0.011115
340 env_ELU(min) -324.878.336 -39.115.554 1.044.285.391 -25.897.782 208.606.879 0.047371
406 env_ELU(min) 571.735.898 -44.849.515 1.231.776.918 -25.035.268 -904.378.489 -0.00497
408 env_ELU(min) -996.433.884 -44.775.452 1.229.333.716 -30.080.892 504.549.391 0.242568
440 env_ELU(min) 570.284.613 -45.148.051 1.199.566.032 -25.035.763 -903.642.730 -0.005009
442 env_ELU(min) -995.403.409 -45.056.408 1.200.687.949 -29.679.866 503.764.754 0.241087

32 ELS_frec(min) -4.699.040 -4.849.311 -87.746.697 -2.816.061 -4.293.142 -0.000439
33 ELS_frec(min) -6.826.861 -4.649.146 -17.380.741 -3.002.832 -1.587.669 -0.001015
34 ELS_frec(min) -7.690.149 -6.893.374 -1.305.264 -4.524.747 -4.823.822 -0.001354
66 ELS_frec(min) -4.534.600 -3.407.258 -86.100.063 -1.490.872 -4.196.929 -0.000442
67 ELS_frec(min) -6.525.623 -3.557.068 -15.831.690 -1.876.189 -1.561.860 -0.001151
68 ELS_frec(min) -7.205.971 -4.612.899 1.785.355 -2.552.763 -4.690.554 -0.001323

100 ELS_frec(min) -4.396.011 -3.956.191 -95.151.432 -1.573.708 -4.365.668 -0.000507
101 ELS_frec(min) -6.868.679 -3.978.277 -19.212.972 -1.933.744 -1.621.185 -0.001139
102 ELS_frec(min) -7.809.309 -5.472.214 -2.846.924 -2.613.314 -4.858.211 -0.001334
134 ELS_frec(min) -4.346.761 -3.867.224 -95.778.955 -1.641.493 -4.336.028 -0.00049
135 ELS_frec(min) -6.865.245 -3.936.346 -18.989.379 -2.029.566 -1.611.928 -0.00114
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136 ELS_frec(min) -7.763.131 -5.517.769 -2.320.669 -2.640.265 -4.809.437 -0.001343
168 ELS_frec(min) -4.331.598 -3.910.600 -98.095.112 -1.672.404 -4.356.507 -0.000488
169 ELS_frec(min) -6.917.693 -3.990.141 -19.164.100 -2.012.793 -1.629.469 -0.001163
170 ELS_frec(min) -7.841.641 -5.514.521 -4.195.651 -2.770.248 -4.894.062 -0.001365
202 ELS_frec(min) -4.319.550 -4.119.144 -102.506.746 -1.779.129 -4.393.317 -0.000484
203 ELS_frec(min) -7.064.996 -4.241.893 -23.521.226 -2.125.663 -1.629.615 -0.0012
204 ELS_frec(min) -7.854.184 -5.476.842 -6.760.472 -2.798.787 -4.906.805 -0.001359
236 ELS_frec(min) -5.165.397 -3.972.374 -102.361.035 -1.779.085 -5.414.161 -0.000483
237 ELS_frec(min) -7.220.099 -4.427.918 -30.413.250 -2.430.535 -2.252.643 -0.001313
238 ELS_frec(min) -9.842.814 -5.793.383 -7.378.036 -2.945.737 -5.200.905 -0.001333
270 ELS_frec(min) -8.278.518 -3.942.188 -95.216.921 -1.557.701 -7.808.232 -0.000517
271 ELS_frec(min) -8.321.327 -4.422.541 -43.573.260 -2.362.465 -5.688.676 -0.001417
272 ELS_frec(min) -16.142.446 -5.731.113 -9.805.324 -2.949.891 -5.713.136 -0.001322
304 ELS_frec(min) -8.488.033 -4.648.614 -86.090.736 -2.382.554 -7.729.104 -0.000505
305 ELS_frec(min) -8.010.656 -5.874.258 -40.839.976 -3.413.269 -5.715.884 -0.001409
306 ELS_frec(min) -15.790.213 -7.944.070 -5.574.367 -4.882.412 -5.565.074 -0.001274
338 ELS_frec(min) -5.360.951 -7.233.797 -97.259.742 -4.590.873 -5.131.199 -0.000532
339 ELS_frec(min) -7.086.123 -8.593.145 -26.792.858 -5.787.937 -2.033.346 -0.001234
340 ELS_frec(min) -9.082.740 -12.716.430 -8.043.153 -8.720.341 -5.143.242 -0.001222
406 ELS_frec(min) -18.805.478 -6.120.162 -0.023143 -8.222.972 -11.605.631 -0.001469
408 ELS_frec(min) -16.172.379 -6.114.477 0.010548 -10.199.116 -12.681.543 -0.005036
440 ELS_frec(min) -19.128.730 -6.160.041 -4.327.445 -8.223.137 -11.442.452 -0.001474
442 ELS_frec(min) -15.942.904 -6.140.491 -3.813.500 -10.065.450 -12.856.209 -0.005859

    

SUMMATION OF REACTION FORCES 
PRINTOUT 

 

 Load FX (kN) FY (kN) FZ (kN)  
 pp 0 0 23.498.437.500  
 pp_llosa 0 0 20.937.500.000  
 cm_ca 0 0 552.000.000  
 cm_pa 0 0 3.520.000.000  
 sc_vn+ 0 -323.510.000 0  
 sc_dT_v- 0 0 0  
 sc_dT_gr 0 0 0  
 sc_dT_v+ 0 0 0  
 sc_vn- 0 204.510.000 0  
 env_ELU(min) N/A N/A N/A  
 ELS_frec(min) N/A N/A N/A  
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FORCES I TRACCIONS SOBRE LA BIGA 
 
 
 
 

Elem Load Part Axial 
(kN) 

Shear-
y (kN) 

Shear-z 
(kN) 

Torsion 
(kN*m) 

Moment-y 
(kN*m) 

Moment-z 
(kN*m) 

1 ELS_frec(min) I[1] -3.31 -3.86 -161.1 -13.04 -9.11 -1.14 
1 ELS_frec(min) J[4] -3.31 -3.86 -137.86 -13.04 -31.54 -9.83 
2 ELS_frec(min) I[2] -7.9 -4.38 -203.09 -30.58 -666.13 -22.71 
2 ELS_frec(min) J[13] -7.9 -4.38 -178.9 -30.58 -230.61 -15.12 
3 ELS_frec(min) I[4] -3.39 -2.66 -136.83 -13.1 -31.11 -11.63 
3 ELS_frec(min) J[5] -3.39 -2.66 -116.72 -13.1 -69.91 -17.96 
4 ELS_frec(min) I[5] -3.54 -2.04 -115.75 -10.9 -69.56 -19.64 
4 ELS_frec(min) J[6] -3.54 -2.04 -98.59 -10.9 -106.53 -24 
5 ELS_frec(min) I[6] -3.77 -1.53 -97.52 -7.02 -106.26 -25.41 
5 ELS_frec(min) J[7] -3.77 -1.72 -83.1 -7.02 -141.45 -28.26 
6 ELS_frec(min) I[7] -4.08 -1.27 -81.9 -3.11 -141.29 -29.25 
6 ELS_frec(min) J[8] -4.08 -1.77 -70.03 -3.11 -174.68 -30.65 
7 ELS_frec(min) I[8] -4.41 -1.26 -70.45 -5.12 -174.65 -31.11 
7 ELS_frec(min) J[9] -4.41 -2.06 -60.96 -5.12 -206.28 -30.98 
8 ELS_frec(min) I[9] -4.62 -1.52 -62.22 -10.82 -206.38 -30.92 
8 ELS_frec(min) J[10] -4.62 -2.5 -55 -10.82 -236.46 -29.12 
9 ELS_frec(min) I[10] -4.66 -1.81 -56 -16.54 -236.7 -28.63 
9 ELS_frec(min) J[11] -4.66 -2.95 -50.94 -16.54 -266.59 -25.22 

10 ELS_frec(min) I[11] -4.63 -2.12 -51.88 -21.61 -266.94 -24.23 
10 ELS_frec(min) J[12] -4.63 -3.4 -48.87 -21.61 -368.24 -20.58 
11 ELS_frec(min) I[12] -4.5 -2.35 -49.91 -25.66 -367.97 -19.63 
11 ELS_frec(min) J[2] -4.5 -3.74 -48.78 -25.66 -654.89 -22.9 
12 ELS_frec(min) I[13] -8 -4.12 -177.73 -29.89 -230.88 -14.25 
12 ELS_frec(min) J[14] -8 -4.12 -154.8 -29.89 67.34 -13 
13 ELS_frec(min) I[14] -8.07 -3.63 -153.26 -27.65 67.01 -13.38 
13 ELS_frec(min) J[15] -8.07 -3.63 -131.72 -27.65 167.06 -18.26 
14 ELS_frec(min) I[15] -8.21 -3.08 -129.8 -23.87 167.3 -19.4 
14 ELS_frec(min) J[16] -8.21 -3.16 -109.7 -23.87 146.76 -26.02 
15 ELS_frec(min) I[16] -8.4 -2.52 -107.39 -18.79 147.34 -26.94 
15 ELS_frec(min) J[17] -8.4 -2.87 -88.77 -18.79 120.52 -32.36 
16 ELS_frec(min) I[17] -8.58 -2.04 -86.08 -12.85 120.95 -32.95 
16 ELS_frec(min) J[18] -8.58 -2.65 -68.97 -12.85 97.01 -36.69 
17 ELS_frec(min) I[18] -8.68 -1.7 -66.34 -7.59 97.26 -36.95 
17 ELS_frec(min) J[19] -8.68 -2.54 -50.76 -7.59 76.43 -38.98 
18 ELS_frec(min) I[19] -8.73 -1.54 -48.8 -6.64 76.49 -38.94 
18 ELS_frec(min) J[20] -8.73 -2.5 -34.81 -6.64 58.76 -39.28 
19 ELS_frec(min) I[20] -8.71 -1.44 -35.22 -9.49 58.62 -38.92 
19 ELS_frec(min) J[21] -8.71 -2.53 -22.9 -9.49 43.99 -37.73 
20 ELS_frec(min) I[21] -8.61 -1.4 -25.05 -15.09 43.65 -37.01 
20 ELS_frec(min) J[22] -8.61 -2.61 -14.52 -15.09 32 -34.77 
21 ELS_frec(min) I[22] -8.41 -1.43 -16.38 -20.29 31.46 -33.57 
21 ELS_frec(min) J[23] -8.41 -2.78 -7.82 -20.29 22.62 -30.32 
22 ELS_frec(min) I[23] -8.12 -1.59 -9.24 -23.72 21.93 -28.92 
22 ELS_frec(min) J[24] -8.12 -3.09 -2.85 -23.72 15.78 -24.18 
23 ELS_frec(min) I[24] -7.87 -2.13 -4.19 -24.52 14.97 -22.61 
23 ELS_frec(min) J[25] -7.87 -3.82 -0.19 -24.52 11.6 -15.38 
24 ELS_frec(min) I[25] -7.72 -4.26 -1.72 -21.51 10.71 -13.63 
24 ELS_frec(min) J[3] -7.72 -5.96 -0.29 -21.51 -22.79 -1.9 
25 ELS_frec(min) I[33] -161.77 -4.65 -3.44 -4.27 -4.51 -100.53 
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25 ELS_frec(min) J[30] -161.77 -4.62 -3.44 -4.27 -4.76 -100.48 
26 ELS_frec(min) I[32] -354.84 -4.85 -8.27 0 -2.34 -2.78 
26 ELS_frec(min) J[29] -354.84 -4.82 -8.27 0 -2.46 -2.85 
27 ELS_frec(min) I[34] -190.19 -6.89 -7.77 -4.86 -5.33 -1.93 
27 ELS_frec(min) J[31] -190.19 -6.86 -7.77 -4.86 -5.62 -1.84 
28 ELS_frec(min) I[35] -3.05 -3.02 -159.76 -9.72 -8.54 -1.57 
28 ELS_frec(min) J[38] -3.05 -3.02 -137.01 -9.72 -29.46 -7.74 
29 ELS_frec(min) I[36] -6.9 -3.84 -203.91 -20.43 -657.32 -16.69 
29 ELS_frec(min) J[47] -6.9 -3.84 -180.46 -20.43 -229.97 -11.91 
30 ELS_frec(min) I[38] -2.63 -2.29 -136.18 -10.02 -29.18 -8.45 
30 ELS_frec(min) J[39] -2.63 -2.29 -116.88 -10.02 -65.73 -13.26 
31 ELS_frec(min) I[39] -3.75 -1.99 -115.63 -8.54 -65.5 -14.1 
31 ELS_frec(min) J[40] -3.75 -1.99 -99.3 -8.54 -100.58 -17.67 
32 ELS_frec(min) I[40] -5.34 -1.72 -97.41 -5.84 -100.42 -18.45 
32 ELS_frec(min) J[41] -5.34 -1.72 -83.55 -5.84 -133.74 -20.95 
33 ELS_frec(min) I[41] -6.33 -1.56 -81.38 -3 -133.65 -21.53 
33 ELS_frec(min) J[42] -6.33 -1.56 -69.62 -3 -165.11 -22.87 
34 ELS_frec(min) I[42] -6.68 -1.53 -70.97 -2.8 -165.1 -23.16 
34 ELS_frec(min) J[43] -6.68 -1.53 -61.14 -2.8 -194.98 -23.24 
35 ELS_frec(min) I[43] -6.41 -1.58 -63.82 -6.72 -195.09 -23.23 
35 ELS_frec(min) J[44] -6.41 -1.58 -55.89 -6.72 -224.29 -21.99 
36 ELS_frec(min) I[44] -5.67 -1.81 -57.84 -10.78 -224.53 -21.72 
36 ELS_frec(min) J[45] -5.67 -1.81 -51.92 -10.78 -255.76 -19.1 
37 ELS_frec(min) I[45] -4.82 -2.26 -53.4 -14.58 -255.93 -18.51 
37 ELS_frec(min) J[46] -4.82 -2.26 -49.59 -14.58 -367.12 -15.28 
38 ELS_frec(min) I[46] -4.1 -2.69 -50.86 -17.96 -366.29 -14.7 
38 ELS_frec(min) J[36] -4.1 -2.69 -49.18 -17.96 -647.1 -16.18 
39 ELS_frec(min) I[47] -7.39 -3.58 -179.09 -19.84 -230.11 -10.9 
39 ELS_frec(min) J[48] -7.39 -3.58 -157.45 -19.84 67.17 -10.9 
40 ELS_frec(min) I[48] -7.97 -3.21 -155.16 -18.36 66.77 -10.5 
40 ELS_frec(min) J[49] -7.97 -3.21 -135.31 -18.36 158.3 -14.13 
41 ELS_frec(min) I[49] -8.67 -2.78 -132.12 -15.91 157.91 -14.65 
41 ELS_frec(min) J[50] -8.67 -2.78 -113.87 -15.91 158.09 -19.5 
42 ELS_frec(min) I[50] -9.38 -2.4 -109.75 -12.57 158.56 -19.81 
42 ELS_frec(min) J[51] -9.38 -2.4 -92.87 -12.57 136.69 -24 
43 ELS_frec(min) I[51] -10.03 -2.04 -87.98 -8.58 137.09 -24.03 
43 ELS_frec(min) J[52] -10.03 -2.04 -72.28 -8.58 116.51 -27.1 
44 ELS_frec(min) I[52] -10.5 -1.89 -67.46 -5.23 116.74 -26.91 
44 ELS_frec(min) J[53] -10.5 -1.89 -52.79 -5.23 97.46 -28.78 
45 ELS_frec(min) I[53] -10.62 -1.87 -48.89 -4.64 97.53 -28.39 
45 ELS_frec(min) J[54] -10.62 -1.87 -35.19 -4.64 79.91 -29.06 
46 ELS_frec(min) I[54] -10.27 -1.89 -35.52 -6.73 79.82 -28.49 
46 ELS_frec(min) J[55] -10.27 -1.89 -22.85 -6.73 64.15 -27.97 
47 ELS_frec(min) I[55] -9.45 -1.94 -26.51 -10.78 63.89 -27.2 
47 ELS_frec(min) J[56] -9.45 -1.94 -15.06 -10.78 50.12 -25.59 
48 ELS_frec(min) I[56] -8.26 -2.07 -18.1 -14.46 49.7 -24.56 
48 ELS_frec(min) J[57] -8.26 -2.07 -8.21 -14.46 37.75 -21.84 
49 ELS_frec(min) I[57] -7.1 -2.31 -10.33 -16.89 37.2 -20.78 
49 ELS_frec(min) J[58] -7.1 -2.31 -2.48 -16.89 26.95 -16.68 
50 ELS_frec(min) I[58] -6.76 -2.53 -3.87 -17.26 26.28 -15.73 
50 ELS_frec(min) J[59] -6.76 -2.53 1.35 -17.26 17.74 -10.23 
51 ELS_frec(min) I[59] -7.1 -3.41 0.25 -14.44 17 -9.37 
51 ELS_frec(min) J[37] -7.1 -3.41 2.33 -14.44 -21.45 -2.2 
52 ELS_frec(min) I[67] -160.08 -3.56 -3.15 -4.08 -4.49 -100.41 
52 ELS_frec(min) J[64] -160.08 -3.56 -3.15 -4.08 -4.72 -100.34 
53 ELS_frec(min) I[66] -352.75 -3.41 -8.12 0 -2.25 -1.48 
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53 ELS_frec(min) J[63] -352.75 -3.41 -8.12 0 -2.38 -1.47 
54 ELS_frec(min) I[68] -186.97 -4.61 -7.31 -4.57 -5.19 0.79 
54 ELS_frec(min) J[65] -186.97 -4.61 -7.31 -4.57 -5.47 0.91 
55 ELS_frec(min) I[69] -3.41 -3.33 -162.95 -10.12 -9.49 -1.8 
55 ELS_frec(min) J[72] -3.41 -3.33 -140.28 -10.12 -35.43 -8.32 
56 ELS_frec(min) I[70] -6.5 -4.93 -208.38 -20.52 -688.94 -20.21 
56 ELS_frec(min) J[81] -6.5 -4.93 -185.04 -20.52 -249.1 -13.77 
57 ELS_frec(min) I[72] -2.95 -2.71 -138.91 -10.15 -34.8 -8.57 
57 ELS_frec(min) J[73] -2.95 -2.71 -119.73 -10.15 -78.06 -13.4 
58 ELS_frec(min) I[73] -3.98 -2.58 -117.88 -8.53 -77.53 -14.19 
58 ELS_frec(min) J[74] -3.98 -2.58 -101.65 -8.53 -118.07 -17.96 
59 ELS_frec(min) I[74] -5.41 -2.35 -99 -5.74 -117.68 -18.7 
59 ELS_frec(min) J[75] -5.41 -2.35 -85.2 -5.74 -155.03 -21.4 
60 ELS_frec(min) I[75] -6.26 -2.12 -82.37 -2.91 -154.81 -22.08 
60 ELS_frec(min) J[76] -6.26 -2.12 -70.6 -2.91 -188.78 -23.35 
61 ELS_frec(min) I[76] -6.48 -2.02 -72.71 -3.05 -188.75 -24.01 
61 ELS_frec(min) J[77] -6.48 -2.02 -62.79 -3.05 -219.6 -23.55 
62 ELS_frec(min) I[77] -6.13 -2.11 -66.31 -7 -219.8 -24.22 
62 ELS_frec(min) J[78] -6.13 -2.11 -58.25 -7 -248.55 -22.02 
63 ELS_frec(min) I[78] -5.3 -2.38 -60.92 -11.11 -249.01 -22.71 
63 ELS_frec(min) J[79] -5.3 -2.38 -54.83 -11.11 -278.93 -19.03 
64 ELS_frec(min) I[79] -4.32 -3.05 -56.79 -14.87 -279.44 -19.51 
64 ELS_frec(min) J[80] -4.32 -3.05 -52.83 -14.87 -386.8 -15.96 
65 ELS_frec(min) I[80] -3.56 -3.56 -54.26 -18.13 -386.4 -16.91 
65 ELS_frec(min) J[70] -3.56 -3.56 -52.47 -18.13 -678.1 -18.82 
66 ELS_frec(min) I[81] -7.03 -4.64 -183.43 -19.88 -249.59 -13.96 
66 ELS_frec(min) J[82] -7.03 -4.64 -161.95 -19.88 58.75 -12.97 
67 ELS_frec(min) I[82] -7.69 -4.15 -159.22 -18.4 58.39 -12.57 
67 ELS_frec(min) J[83] -7.69 -4.15 -139.55 -18.4 143.19 -15.93 
68 ELS_frec(min) I[83] -8.44 -3.54 -135.71 -15.92 143.41 -15.4 
68 ELS_frec(min) J[84] -8.44 -3.54 -117.64 -15.92 136.21 -20.87 
69 ELS_frec(min) I[84] -9.17 -2.96 -112.7 -12.52 137.14 -20.05 
69 ELS_frec(min) J[85] -9.17 -2.96 -95.98 -12.52 108.8 -24.83 
70 ELS_frec(min) I[85] -9.78 -2.51 -90.31 -8.57 109.54 -24.03 
70 ELS_frec(min) J[86] -9.78 -2.51 -74.73 -8.57 84.5 -27.42 
71 ELS_frec(min) I[86] -10.24 -2.42 -69 -5.54 84.93 -26.71 
71 ELS_frec(min) J[87] -10.24 -2.42 -54.41 -5.54 63.32 -28.75 
72 ELS_frec(min) I[87] -10.33 -2.5 -49.83 -4.98 63.43 -28.03 
72 ELS_frec(min) J[88] -10.33 -2.5 -36.18 -4.98 45.74 -28.73 
73 ELS_frec(min) I[88] -9.98 -2.69 -36.4 -6.81 45.52 -27.92 
73 ELS_frec(min) J[89] -9.98 -2.69 -23.74 -6.81 31.93 -27.27 
74 ELS_frec(min) I[89] -9.19 -2.9 -28.16 -10.61 31.38 -26.39 
74 ELS_frec(min) J[90] -9.19 -2.9 -16.66 -10.61 21.67 -24.56 
75 ELS_frec(min) I[90] -8.06 -3.03 -20.62 -14.28 20.82 -23.52 
75 ELS_frec(min) J[91] -8.06 -3.03 -10.62 -14.28 14.69 -20.79 
76 ELS_frec(min) I[91] -7.06 -2.95 -13.54 -16.72 13.58 -19.59 
76 ELS_frec(min) J[92] -7.06 -2.95 -5.55 -16.72 10.77 -16.05 
77 ELS_frec(min) I[92] -6.98 -2.71 -7.6 -17.2 9.45 -15 
77 ELS_frec(min) J[93] -6.98 -2.71 -2.24 -17.2 9.85 -10.21 
78 ELS_frec(min) I[93] -7.64 -3.71 -4.05 -15.1 8.41 -10.08 
78 ELS_frec(min) J[71] -7.64 -3.71 -1.88 -15.1 -23.12 -2.43 
79 ELS_frec(min) I[101] -163.54 -3.98 -3.51 -4.29 -4.55 -102.55 
79 ELS_frec(min) J[98] -163.54 -3.98 -3.51 -4.29 -4.82 -102.47 
80 ELS_frec(min) I[100] -362.09 -3.96 -8 0 -2.42 -1.56 
80 ELS_frec(min) J[97] -362.09 -3.96 -8 0 -2.54 -1.57 
81 ELS_frec(min) I[102] -191.72 -5.47 -7.93 -4.95 -5.36 -2.2 
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81 ELS_frec(min) J[99] -191.72 -5.47 -7.93 -4.95 -5.69 -2.13 
82 ELS_frec(min) I[103] -3.43 -3.34 -162.79 -10.25 -9.5 -1.95 
82 ELS_frec(min) J[106] -3.43 -3.34 -140.12 -10.25 -35.23 -8.26 
83 ELS_frec(min) I[104] -6.51 -4.93 -208.11 -21.26 -688.49 -20.42 
83 ELS_frec(min) J[115] -6.51 -4.93 -184.78 -21.26 -248.74 -13.82 
84 ELS_frec(min) I[106] -2.98 -2.8 -138.74 -10.3 -34.68 -9 
84 ELS_frec(min) J[107] -2.98 -2.8 -119.56 -10.3 -77.28 -13.52 
85 ELS_frec(min) I[107] -4.12 -2.73 -117.64 -8.71 -76.83 -14.67 
85 ELS_frec(min) J[108] -4.12 -2.73 -101.42 -8.71 -116.56 -18.21 
86 ELS_frec(min) I[108] -5.67 -2.53 -98.74 -5.92 -116.24 -19.16 
86 ELS_frec(min) J[109] -5.67 -2.53 -84.93 -5.92 -152.63 -21.87 
87 ELS_frec(min) I[109] -6.58 -2.31 -82.25 -3.03 -152.46 -22.59 
87 ELS_frec(min) J[110] -6.58 -2.31 -70.48 -3.03 -185.29 -24.14 
88 ELS_frec(min) I[110] -6.82 -2.17 -72.72 -3.09 -185.28 -24.65 
88 ELS_frec(min) J[111] -6.82 -2.17 -62.8 -3.09 -215.05 -24.7 
89 ELS_frec(min) I[111] -6.42 -2.18 -66.4 -7.08 -215.25 -25.06 
89 ELS_frec(min) J[112] -6.42 -2.18 -58.34 -7.08 -243.59 -23.43 
90 ELS_frec(min) I[112] -5.52 -2.37 -61.13 -11.24 -244.06 -23.76 
90 ELS_frec(min) J[113] -5.52 -2.37 -55.04 -11.24 -273.81 -20.47 
91 ELS_frec(min) I[113] -4.42 -2.97 -57.17 -15.06 -274.34 -20.63 
91 ELS_frec(min) J[114] -4.42 -2.97 -53.21 -15.06 -384.82 -17.04 
92 ELS_frec(min) I[114] -3.51 -3.48 -54.84 -18.35 -384.34 -17.83 
92 ELS_frec(min) J[104] -3.51 -3.48 -53.04 -18.35 -678.5 -19.28 
93 ELS_frec(min) I[115] -6.98 -4.65 -183.09 -20.68 -249.24 -13.74 
93 ELS_frec(min) J[116] -6.98 -4.65 -161.62 -20.68 58.07 -12.57 
94 ELS_frec(min) I[116] -7.64 -4.17 -158.84 -19.19 57.65 -12.09 
94 ELS_frec(min) J[117] -7.64 -4.17 -139.18 -19.19 144.47 -15.81 
95 ELS_frec(min) I[117] -8.49 -3.62 -135.34 -16.64 144.52 -15.48 
95 ELS_frec(min) J[118] -8.49 -3.62 -117.28 -16.64 140.2 -21.4 
96 ELS_frec(min) I[118] -9.36 -3.07 -112.36 -13.12 141.1 -20.91 
96 ELS_frec(min) J[119] -9.36 -3.07 -95.66 -13.12 114.55 -26.06 
97 ELS_frec(min) I[119] -10.16 -2.62 -90.13 -8.97 115.29 -25.63 
97 ELS_frec(min) J[120] -10.16 -2.62 -74.56 -8.97 91.51 -29.1 
98 ELS_frec(min) I[120] -10.74 -2.55 -69.01 -5.66 91.95 -28.82 
98 ELS_frec(min) J[121] -10.74 -2.55 -54.43 -5.66 70.59 -30.46 
99 ELS_frec(min) I[121] -10.93 -2.63 -49.93 -5.07 70.71 -30.32 
99 ELS_frec(min) J[122] -10.93 -2.63 -36.28 -5.07 52.64 -30.2 

100 ELS_frec(min) I[122] -10.64 -2.84 -36.46 -7.12 52.46 -30.05 
100 ELS_frec(min) J[123] -10.64 -2.84 -23.79 -7.12 38.17 -28.41 
101 ELS_frec(min) I[123] -9.87 -3.07 -27.87 -11.24 37.67 -28.07 
101 ELS_frec(min) J[124] -9.87 -3.07 -16.37 -11.24 27.02 -25.41 
102 ELS_frec(min) I[124] -8.69 -3.2 -20.15 -15.18 26.23 -24.64 
102 ELS_frec(min) J[125] -8.69 -3.2 -10.15 -15.18 18.89 -21.51 
103 ELS_frec(min) I[125] -7.49 -3.1 -13.03 -17.86 17.83 -20.25 
103 ELS_frec(min) J[126] -7.49 -3.1 -5.03 -17.86 13.59 -16.88 
104 ELS_frec(min) I[126] -7.06 -2.82 -7.09 -18.52 12.31 -15.51 
104 ELS_frec(min) J[127] -7.06 -2.82 -1.72 -18.52 11.27 -11.17 
105 ELS_frec(min) I[127] -7.58 -3.76 -3.54 -15.99 9.86 -10.36 
105 ELS_frec(min) J[105] -7.58 -3.76 -1.37 -15.99 -22.96 -2.66 
106 ELS_frec(min) I[135] -163.38 -3.94 -3.53 -4.29 -4.54 -102.46 
106 ELS_frec(min) J[132] -163.38 -3.94 -3.53 -4.29 -4.81 -102.38 
107 ELS_frec(min) I[134] -362.7 -3.87 -7.96 0 -2.39 -1.63 
107 ELS_frec(min) J[131] -362.7 -3.87 -7.96 0 -2.51 -1.62 
108 ELS_frec(min) I[136] -191.16 -5.52 -7.91 -4.94 -5.32 -1.9 
108 ELS_frec(min) J[133] -191.16 -5.52 -7.91 -4.94 -5.65 -1.81 
109 ELS_frec(min) I[137] -3.53 -3.42 -163.59 -10.37 -9.76 -1.97 
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109 ELS_frec(min) J[140] -3.53 -3.42 -140.92 -10.37 -35.27 -8.36 
110 ELS_frec(min) I[138] -6.63 -5.01 -208.92 -21.34 -691.66 -19.95 
110 ELS_frec(min) J[149] -6.63 -5.01 -185.58 -21.34 -249.91 -14.12 
111 ELS_frec(min) I[140] -3.08 -2.9 -139.47 -10.38 -34.71 -9.12 
111 ELS_frec(min) J[141] -3.08 -2.9 -120.29 -10.38 -77.82 -13.62 
112 ELS_frec(min) I[141] -4.21 -2.86 -118.3 -8.77 -77.39 -14.82 
112 ELS_frec(min) J[142] -4.21 -2.86 -102.08 -8.77 -117.71 -18.36 
113 ELS_frec(min) I[142] -5.77 -2.69 -99.31 -5.97 -117.4 -19.15 
113 ELS_frec(min) J[143] -5.77 -2.69 -85.5 -5.97 -154.31 -22.03 
114 ELS_frec(min) I[143] -6.7 -2.47 -82.73 -3.06 -154.13 -22.31 
114 ELS_frec(min) J[144] -6.7 -2.47 -70.96 -3.06 -187.4 -24.3 
115 ELS_frec(min) I[144] -6.97 -2.32 -73.09 -3.18 -187.38 -24.15 
115 ELS_frec(min) J[145] -6.97 -2.32 -63.18 -3.18 -217.46 -24.83 
116 ELS_frec(min) I[145] -6.59 -2.34 -66.66 -7.22 -217.65 -24.41 
116 ELS_frec(min) J[146] -6.59 -2.34 -58.59 -7.22 -246.22 -23.54 
117 ELS_frec(min) I[146] -5.72 -2.53 -61.27 -11.43 -246.68 -23.13 
117 ELS_frec(min) J[147] -5.72 -2.53 -55.18 -11.43 -276.71 -20.56 
118 ELS_frec(min) I[147] -4.69 -3.12 -57.22 -15.29 -277.22 -20.02 
118 ELS_frec(min) J[148] -4.69 -3.12 -53.27 -15.29 -387.88 -17.18 
119 ELS_frec(min) I[148] -3.79 -3.63 -54.86 -18.66 -387.4 -17.32 
119 ELS_frec(min) J[138] -3.79 -3.63 -53.06 -18.66 -681.71 -19.47 
120 ELS_frec(min) I[149] -7.09 -4.7 -183.79 -20.76 -250.44 -13.61 
120 ELS_frec(min) J[150] -7.09 -4.7 -162.32 -20.76 57.87 -12.83 
121 ELS_frec(min) I[150] -7.73 -4.21 -159.42 -19.23 57.52 -12.32 
121 ELS_frec(min) J[151] -7.73 -4.21 -139.76 -19.23 139.54 -15.69 
122 ELS_frec(min) I[151] -8.53 -3.67 -135.79 -16.65 139.65 -15.62 
122 ELS_frec(min) J[152] -8.53 -3.67 -117.73 -16.65 131.16 -20.85 
123 ELS_frec(min) I[152] -9.36 -3.17 -112.68 -13.11 132.14 -20.97 
123 ELS_frec(min) J[153] -9.36 -3.17 -95.98 -13.11 102.17 -25.46 
124 ELS_frec(min) I[153] -10.15 -2.76 -90.33 -8.95 102.97 -25.69 
124 ELS_frec(min) J[154] -10.15 -2.76 -74.76 -8.95 76.7 -28.53 
125 ELS_frec(min) I[154] -10.71 -2.72 -69.09 -5.67 77.17 -28.94 
125 ELS_frec(min) J[155] -10.71 -2.72 -54.51 -5.67 54.34 -29.93 
126 ELS_frec(min) I[155] -10.88 -2.85 -49.97 -5.13 54.48 -30.48 
126 ELS_frec(min) J[156] -10.88 -2.85 -36.31 -5.13 36.08 -29.65 
127 ELS_frec(min) I[156] -10.6 -3.12 -36.82 -7.29 35.87 -30.21 
127 ELS_frec(min) J[157] -10.6 -3.12 -24.15 -7.29 22.32 -27.97 
128 ELS_frec(min) I[157] -9.83 -3.41 -28.62 -11.51 21.78 -28.17 
128 ELS_frec(min) J[158] -9.83 -3.41 -17.11 -11.51 12.89 -25.39 
129 ELS_frec(min) I[158] -8.67 -3.57 -21.25 -15.53 12.03 -24.61 
129 ELS_frec(min) J[159] -8.67 -3.57 -11.24 -15.53 7.51 -21.87 
130 ELS_frec(min) I[159] -7.5 -3.4 -14.42 -18.24 6.37 -20.11 
130 ELS_frec(min) J[160] -7.5 -3.4 -6.43 -18.24 5.79 -17.41 
131 ELS_frec(min) I[160] -7.1 -2.96 -8.71 -18.85 4.44 -15.46 
131 ELS_frec(min) J[161] -7.1 -2.96 -3.34 -18.85 7.62 -11.48 
132 ELS_frec(min) I[161] -7.65 -3.76 -5.34 -16.13 6.13 -10.24 
132 ELS_frec(min) J[139] -7.65 -3.76 -3.17 -16.13 -23.17 -2.58 
133 ELS_frec(min) I[169] -164.21 -3.99 -3.63 -4.32 -4.54 -103 
133 ELS_frec(min) J[166] -164.21 -3.99 -3.63 -4.32 -4.81 -102.92 
134 ELS_frec(min) I[168] -363.75 -3.91 -7.96 0 -2.46 -1.66 
134 ELS_frec(min) J[165] -363.75 -3.91 -7.96 0 -2.58 -1.65 
135 ELS_frec(min) I[170] -191.71 -5.51 -8.09 -5.06 -5.33 -3.12 
135 ELS_frec(min) J[167] -191.71 -5.51 -8.09 -5.06 -5.67 -2.99 
136 ELS_frec(min) I[171] -3.56 -3.44 -163.62 -10.45 -9.82 -2.07 
136 ELS_frec(min) J[174] -3.56 -3.44 -140.95 -10.45 -44.33 -9.04 
137 ELS_frec(min) I[172] -6.79 -4.94 -208.93 -23.25 -691.74 -20.71 
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137 ELS_frec(min) J[183] -6.79 -4.94 -185.6 -23.25 -249.95 -14.87 
138 ELS_frec(min) I[174] -3.1 -2.95 -139.49 -10.44 -43.39 -9.86 
138 ELS_frec(min) J[175] -3.1 -2.95 -120.32 -10.44 -93.78 -14.27 
139 ELS_frec(min) I[175] -4.24 -2.93 -118.33 -8.8 -93 -16.05 
139 ELS_frec(min) J[176] -4.24 -2.93 -102.11 -8.8 -137.93 -19.34 
140 ELS_frec(min) I[176] -5.8 -2.77 -99.33 -6.13 -137.38 -20.86 
140 ELS_frec(min) J[177] -5.8 -2.77 -85.52 -6.13 -176.12 -23.24 
141 ELS_frec(min) I[177] -6.73 -2.54 -82.74 -3.37 -175.83 -24.46 
141 ELS_frec(min) J[178] -6.73 -2.54 -70.97 -3.37 -207.97 -25.77 
142 ELS_frec(min) I[178] -7.07 -2.39 -74.25 -3.5 -207.99 -26.58 
142 ELS_frec(min) J[179] -7.07 -2.39 -64.33 -3.5 -234.13 -26.59 
143 ELS_frec(min) I[179] -6.74 -2.39 -68.99 -7.54 -234.48 -27.01 
143 ELS_frec(min) J[180] -6.74 -2.39 -60.93 -7.54 -256.45 -25.57 
144 ELS_frec(min) I[180] -5.89 -2.57 -64.63 -12.17 -257.17 -25.73 
144 ELS_frec(min) J[181] -5.89 -2.57 -58.55 -12.17 -278.51 -22.76 
145 ELS_frec(min) I[181] -4.86 -3.2 -61.42 -16.46 -279.32 -22.38 
145 ELS_frec(min) J[182] -4.86 -3.2 -57.46 -16.46 -387.96 -19.08 
146 ELS_frec(min) I[182] -3.92 -3.77 -59.63 -20.23 -387.48 -19.1 
146 ELS_frec(min) J[172] -3.92 -3.77 -57.83 -20.23 -681.8 -20.61 
147 ELS_frec(min) I[183] -7.6 -4.63 -183.8 -22.83 -250.49 -13.5 
147 ELS_frec(min) J[184] -7.6 -4.63 -162.33 -22.83 55.35 -13.53 
148 ELS_frec(min) I[184] -8.63 -4.16 -159.43 -21.26 55.34 -12.3 
148 ELS_frec(min) J[185] -8.63 -4.16 -139.77 -21.26 136.92 -15.97 
149 ELS_frec(min) I[185] -9.79 -3.64 -135.8 -18.44 137.47 -15.78 
149 ELS_frec(min) J[186] -9.79 -3.64 -117.74 -18.44 128.98 -21.27 
150 ELS_frec(min) I[186] -10.88 -3.18 -112.69 -14.62 130.4 -21.05 
150 ELS_frec(min) J[187] -10.88 -3.18 -95.99 -14.62 100.86 -26.06 
151 ELS_frec(min) I[187] -11.8 -2.82 -90.35 -10.27 102.04 -25.64 
151 ELS_frec(min) J[188] -11.8 -2.82 -74.78 -10.27 76.13 -29.3 
152 ELS_frec(min) I[188] -12.4 -2.88 -69.55 -6.63 76.78 -28.81 
152 ELS_frec(min) J[189] -12.4 -2.88 -54.96 -6.63 53.76 -30.88 
153 ELS_frec(min) I[189] -12.55 -3.09 -50.68 -5.54 53.99 -30.35 
153 ELS_frec(min) J[190] -12.55 -3.09 -37.03 -5.54 34.52 -30.8 
154 ELS_frec(min) I[190] -12.17 -3.38 -37.3 -7.36 34.21 -30.14 
154 ELS_frec(min) J[191] -12.17 -3.38 -24.63 -7.36 19.18 -29.21 
155 ELS_frec(min) I[191] -11.22 -3.71 -28.78 -11.61 18.35 -28.24 
155 ELS_frec(min) J[192] -11.22 -3.71 -17.28 -11.61 8.16 -26.48 
156 ELS_frec(min) I[192] -9.77 -3.95 -21.29 -15.64 6.86 -24.92 
156 ELS_frec(min) J[193] -9.77 -3.95 -11.28 -15.64 1.78 -22.77 
157 ELS_frec(min) I[193] -8.18 -3.86 -14.76 -18.35 0.06 -20.63 
157 ELS_frec(min) J[194] -8.18 -3.86 -6.76 -18.35 0.16 -18.11 
158 ELS_frec(min) I[194] -7.27 -3.39 -9.7 -18.9 -1.89 -15.9 
158 ELS_frec(min) J[195] -7.27 -3.39 -4.33 -18.9 3.75 -11.96 
159 ELS_frec(min) I[195] -7.66 -4.06 -7.3 -16.02 1.49 -10.57 
159 ELS_frec(min) J[173] -7.66 -4.06 -5.13 -16.02 -23.19 -2.66 
160 ELS_frec(min) I[203] -164.24 -4.24 -3.65 -4.41 -4.62 -103.02 
160 ELS_frec(min) J[200] -164.24 -4.24 -3.65 -4.41 -4.91 -102.95 
161 ELS_frec(min) I[202] -363.77 -4.12 -7.95 0 -2.46 -1.65 
161 ELS_frec(min) J[199] -363.77 -4.12 -7.95 0 -2.58 -1.65 
162 ELS_frec(min) I[204] -191.72 -5.48 -8.16 -5.1 -5.33 -4.8 
162 ELS_frec(min) J[201] -191.72 -5.48 -8.16 -5.1 -5.67 -4.69 
163 ELS_frec(min) I[205] -4.23 -4.79 -182.78 -18.87 -10.48 -2.26 
163 ELS_frec(min) J[208] -4.23 -4.79 -160.12 -18.87 -61.59 -9.35 
164 ELS_frec(min) I[206] -7.37 -7.41 -248.58 -38.02 -897.33 -34.69 
164 ELS_frec(min) J[217] -7.37 -7.41 -225.25 -38.02 -359.46 -22.35 
165 ELS_frec(min) I[208] -5.68 -3.73 -156.44 -20.74 -61.16 -11.13 
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165 ELS_frec(min) J[209] -5.68 -3.73 -137.26 -20.74 -131.52 -16.31 
166 ELS_frec(min) I[209] -8.37 -3.59 -131.25 -17.98 -131.19 -18.4 
166 ELS_frec(min) J[210] -8.37 -3.59 -115.03 -17.98 -197.41 -22.92 
167 ELS_frec(min) I[210] -10.91 -3.2 -107.04 -12.35 -197.2 -24.81 
167 ELS_frec(min) J[211] -10.91 -3.2 -93.24 -12.35 -258.28 -28.66 
168 ELS_frec(min) I[211] -12.2 -2.63 -85.08 -6.19 -258.2 -30.38 
168 ELS_frec(min) J[212] -12.2 -2.63 -73.31 -6.19 -313.45 -33.02 
169 ELS_frec(min) I[212] -12.22 -2.2 -74.26 -3.99 -313.51 -34.64 
169 ELS_frec(min) J[213] -12.22 -2.2 -64.34 -3.99 -363.13 -35.54 
170 ELS_frec(min) I[213] -11.13 -2.21 -69.02 -10.13 -363.35 -37.12 
170 ELS_frec(min) J[214] -11.13 -2.21 -60.95 -10.13 -408.9 -35.96 
171 ELS_frec(min) I[214] -9.16 -2.41 -64.67 -16.88 -409.32 -37.55 
171 ELS_frec(min) J[215] -9.16 -2.41 -58.59 -16.88 -453.93 -34.26 
172 ELS_frec(min) I[215] -6.79 -3.14 -61.47 -23.48 -454.3 -35.58 
172 ELS_frec(min) J[216] -6.79 -3.14 -57.52 -23.48 -577.53 -31.38 
173 ELS_frec(min) I[216] -4.62 -3.99 -59.68 -29.42 -576.77 -33.08 
173 ELS_frec(min) J[206] -4.62 -3.99 -57.88 -29.42 -882.68 -33.1 
174 ELS_frec(min) I[217] -9.09 -7.3 -222.1 -38.75 -359.4 -22.71 
174 ELS_frec(min) J[218] -9.09 -7.3 -200.63 -38.75 1.15 -21.7 
175 ELS_frec(min) I[218] -11.06 -6.81 -195.06 -37.4 0.52 -20.24 
175 ELS_frec(min) J[219] -11.06 -6.81 -175.41 -37.4 78.96 -24.89 
176 ELS_frec(min) I[219] -13.1 -6.13 -167.45 -33.77 78.93 -23.47 
176 ELS_frec(min) J[220] -13.1 -6.13 -149.4 -33.77 69.05 -29.8 
177 ELS_frec(min) I[220] -14.96 -5.36 -139.18 -28.07 69.97 -28.17 
177 ELS_frec(min) J[221] -14.96 -5.36 -122.47 -28.07 40.81 -33.45 
178 ELS_frec(min) I[221] -16.53 -4.62 -110.65 -20.87 41.63 -31.92 
178 ELS_frec(min) J[222] -16.53 -4.62 -95.08 -20.87 18.36 -35.32 
179 ELS_frec(min) I[222] -17.66 -4.18 -82.65 -13.92 18.9 -34.06 
179 ELS_frec(min) J[223] -17.66 -4.18 -68.07 -13.92 0.87 -35.51 
180 ELS_frec(min) I[223] -18.23 -3.84 -56.62 -9.54 1.11 -34.52 
180 ELS_frec(min) J[224] -18.23 -3.84 -42.97 -9.54 -11.16 -34.13 
181 ELS_frec(min) I[224] -18.09 -3.58 -39.6 -9.04 -11.25 -33.31 
181 ELS_frec(min) J[225] -18.09 -3.58 -26.93 -9.04 -17.69 -31.33 
182 ELS_frec(min) I[225] -17.13 -3.65 -31.66 -13.59 -18.11 -30.51 
182 ELS_frec(min) J[226] -17.13 -3.65 -20.15 -13.59 -19.3 -27.46 
183 ELS_frec(min) I[226] -15.32 -3.9 -24.43 -17.77 -20.03 -26.36 
183 ELS_frec(min) J[227] -15.32 -3.9 -14.43 -17.77 -16.56 -22.89 
184 ELS_frec(min) I[227] -12.99 -3.83 -17.66 -20.47 -17.55 -21.37 
184 ELS_frec(min) J[228] -12.99 -3.83 -9.67 -20.47 -9.98 -17.83 
185 ELS_frec(min) I[228] -10.99 -3.35 -11.96 -20.85 -11.2 -16.2 
185 ELS_frec(min) J[229] -10.99 -3.35 -6.59 -20.85 0.17 -11.94 
186 ELS_frec(min) I[229] -9.89 -3.99 -8.56 -17.55 -1.2 -10.73 
186 ELS_frec(min) J[207] -9.89 -3.99 -6.39 -17.55 -28.82 -2.87 
187 ELS_frec(min) I[237] -183.76 -4.43 -4 -4.51 -5.05 -116.85 
187 ELS_frec(min) J[234] -183.76 -4.43 -4 -4.51 -5.35 -116.88 
188 ELS_frec(min) I[236] -407.91 -3.97 -9.54 0 -2.94 -2.52 
188 ELS_frec(min) J[233] -407.91 -3.97 -9.54 0 -3.12 -2.58 
189 ELS_frec(min) I[238] -223.87 -5.79 -8.15 -5.09 -7.09 -4.84 
189 ELS_frec(min) J[235] -223.87 -5.79 -8.15 -5.09 -7.55 -4.72 
190 ELS_frec(min) I[239] -8.03 -4.87 -430.42 -18.95 -27.56 -2.18 
190 ELS_frec(min) J[242] -8.03 -4.87 -362.66 -18.95 -90.37 -9.33 
191 ELS_frec(min) I[240] -12.96 -7.74 -485.59 -37.72 -1493.13 -35.52 
191 ELS_frec(min) J[251] -12.96 -7.74 -436.31 -37.72 -723.53 -22.76 
192 ELS_frec(min) I[242] -5.74 -3.72 -364.85 -20.8 -88.99 -10.83 
192 ELS_frec(min) J[243] -5.74 -3.72 -303.69 -20.8 -193.72 -16.12 
193 ELS_frec(min) I[243] -8.37 -3.55 -308.7 -17.99 -192.5 -18.1 
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193 ELS_frec(min) J[244] -8.37 -3.55 -254.21 -17.99 -297.13 -22.7 
194 ELS_frec(min) I[244] -10.84 -3.15 -261.15 -12.31 -296.15 -24.59 
194 ELS_frec(min) J[245] -10.84 -3.15 -212.2 -12.31 -401.77 -28.34 
195 ELS_frec(min) I[245] -12.08 -2.58 -220.33 -6.1 -401.11 -30.21 
195 ELS_frec(min) J[246] -12.08 -2.58 -175.58 -6.1 -508.78 -32.53 
196 ELS_frec(min) I[246] -12.1 -2.13 -188.56 -3.92 -508.55 -34.48 
196 ELS_frec(min) J[247] -12.1 -2.13 -146.96 -3.92 -619.5 -34.83 
197 ELS_frec(min) I[247] -11.02 -2.05 -159.98 -10.07 -619.8 -36.9 
197 ELS_frec(min) J[248] -11.02 -2.05 -121.04 -10.07 -735.66 -35.1 
198 ELS_frec(min) I[248] -9.08 -2.42 -130.92 -16.85 -736.6 -37.28 
198 ELS_frec(min) J[249] -9.08 -2.42 -94.92 -16.85 -860.48 -33.46 
199 ELS_frec(min) I[249] -7.67 -3.37 -101.46 -23.49 -861.96 -35.35 
199 ELS_frec(min) J[250] -7.67 -3.37 -69.72 -23.49 -1069.12 -30.97 
200 ELS_frec(min) I[250] -7.36 -4.28 -73.58 -29.49 -1070.31 -33.15 
200 ELS_frec(min) J[240] -7.36 -4.28 -55.14 -29.49 -1465.41 -33.32 
201 ELS_frec(min) I[251] -12.12 -7.66 -438.14 -38.45 -726.69 -23.72 
201 ELS_frec(min) J[252] -12.12 -7.66 -388.93 -38.45 -333.68 -22.71 
202 ELS_frec(min) I[252] -11.44 -7.16 -392.26 -37.16 -333.04 -21.2 
202 ELS_frec(min) J[253] -11.44 -7.16 -344.61 -37.16 -187.35 -25.54 
203 ELS_frec(min) I[253] -13.23 -6.41 -349.66 -33.59 -186.52 -23.9 
203 ELS_frec(min) J[254] -13.23 -6.41 -304 -33.59 -138.69 -29.73 
204 ELS_frec(min) I[254] -14.99 -5.59 -310.5 -27.93 -137.48 -27.87 
204 ELS_frec(min) J[255] -14.99 -5.59 -266.69 -27.93 -117.17 -32.6 
205 ELS_frec(min) I[255] -16.46 -4.82 -274.5 -20.78 -116.39 -30.91 
205 ELS_frec(min) J[256] -16.46 -4.82 -232.14 -20.78 -99.13 -33.95 
206 ELS_frec(min) I[256] -17.52 -4.34 -241.29 -13.92 -98.82 -32.52 
206 ELS_frec(min) J[257] -17.52 -4.34 -199.86 -13.92 -84.02 -34.04 
207 ELS_frec(min) I[257] -18.01 -3.96 -210.86 -9.42 -84.16 -32.75 
207 ELS_frec(min) J[258] -18.01 -3.96 -169.8 -9.42 -70.68 -32.83 
208 ELS_frec(min) I[258] -17.8 -3.65 -185.49 -8.84 -71.23 -31.6 
208 ELS_frec(min) J[259] -17.8 -3.65 -144.18 -8.84 -58.1 -30.29 
209 ELS_frec(min) I[259] -16.78 -3.41 -163.04 -13.15 -59.04 -29.08 
209 ELS_frec(min) J[260] -16.78 -3.41 -120.85 -13.15 -45.68 -26.67 
210 ELS_frec(min) I[260] -14.96 -3.21 -137.15 -17.12 -46.95 -25.34 
210 ELS_frec(min) J[261] -14.96 -3.21 -93.52 -17.12 -32.82 -22.21 
211 ELS_frec(min) I[261] -12.76 -3.04 -105.62 -19.61 -34.37 -20.67 
211 ELS_frec(min) J[262] -12.76 -3.04 -60.32 -19.61 -18.88 -17.06 
212 ELS_frec(min) I[262] -11.04 -2.83 -67.8 -19.77 -20.65 -15.57 
212 ELS_frec(min) J[263] -11.04 -2.83 -23.35 -19.77 -3.05 -11.04 
213 ELS_frec(min) I[263] -15.16 -3.78 -27.1 -16.77 -4.95 -10.37 
213 ELS_frec(min) J[241] -15.16 -3.78 -8.71 -16.77 -50.09 -2.69 
214 ELS_frec(min) I[271] -430.02 -4.42 -8.91 -5.2 -5.8 -268.96 
214 ELS_frec(min) J[268] -430.02 -4.42 -8.91 -5.2 -6.17 -268.88 
215 ELS_frec(min) I[270] -641.66 -3.94 -12.85 0 -5.15 -2.44 
215 ELS_frec(min) J[267] -641.66 -3.94 -12.85 0 -5.48 -2.52 
216 ELS_frec(min) I[272] -460.53 -5.73 -8.77 -5.48 -11.52 -6.66 
216 ELS_frec(min) J[269] -460.53 -5.73 -8.77 -5.48 -12.28 -6.55 
217 ELS_frec(min) I[273] -7.82 -3.33 -428.33 -12.17 -26.89 -2.67 
217 ELS_frec(min) J[276] -7.82 -3.33 -361.51 -12.17 -85.89 -13.32 
218 ELS_frec(min) I[274] -13.81 -4.39 -482.73 -29.23 -1487.66 -17.85 
218 ELS_frec(min) J[285] -13.81 -4.39 -434.27 -29.23 -719.06 -13.23 
219 ELS_frec(min) I[276] -5.37 -2.58 -363.63 -13.31 -84.8 -17.55 
219 ELS_frec(min) J[277] -5.37 -2.58 -302.94 -13.31 -184.14 -25.39 
220 ELS_frec(min) I[277] -8.05 -2.39 -307.74 -11.72 -183.16 -29.02 
220 ELS_frec(min) J[278] -8.05 -2.39 -253.42 -11.72 -283.58 -35 
221 ELS_frec(min) I[278] -10.65 -2.16 -260.19 -8.25 -282.79 -37.56 
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221 ELS_frec(min) J[279] -10.65 -2.16 -211.3 -8.25 -385.71 -41.41 
222 ELS_frec(min) I[279] -12.02 -2.13 -219.14 -4.68 -385.16 -42.77 
222 ELS_frec(min) J[280] -12.02 -2.13 -174.5 -4.68 -491.91 -44.02 
223 ELS_frec(min) I[280] -12.16 -2.6 -185.82 -7.68 -491.69 -44.22 
223 ELS_frec(min) J[281] -12.16 -2.6 -144.5 -7.68 -603.71 -42.74 
224 ELS_frec(min) I[281] -11.19 -3.14 -155.91 -14.98 -603.93 -41.84 
224 ELS_frec(min) J[282] -11.19 -3.14 -117.48 -14.98 -722.83 -37.69 
225 ELS_frec(min) I[282] -9.37 -3.77 -126.04 -21.7 -723.6 -36.02 
225 ELS_frec(min) J[283] -9.37 -3.77 -90.76 -21.7 -852.2 -29.48 
226 ELS_frec(min) I[283] -8.44 -4.47 -96.4 -26.97 -853.44 -27.07 
226 ELS_frec(min) J[284] -8.44 -4.47 -65.42 -26.97 -1068.86 -19.68 
227 ELS_frec(min) I[284] -8.06 -4.92 -68.82 -30.55 -1069.77 -17.39 
227 ELS_frec(min) J[274] -8.06 -4.92 -51.48 -30.55 -1459.65 -17.61 
228 ELS_frec(min) I[285] -12.82 -4.08 -435.91 -27.12 -722.15 -13.1 
228 ELS_frec(min) J[286] -12.82 -4.08 -387.43 -27.12 -332.3 -17.05 
229 ELS_frec(min) I[286] -11.93 -3.63 -390.57 -23.88 -331.63 -18.05 
229 ELS_frec(min) J[287] -11.93 -3.63 -343.44 -23.88 -177.98 -26.03 
230 ELS_frec(min) I[287] -13.26 -3.17 -348.38 -19.66 -177.72 -27.9 
230 ELS_frec(min) J[288] -13.26 -3.17 -303.07 -19.66 -121.74 -36.78 
231 ELS_frec(min) I[288] -14.94 -2.78 -309.57 -14.74 -120.95 -38.25 
231 ELS_frec(min) J[289] -14.94 -2.78 -265.99 -14.74 -93.64 -45.83 
232 ELS_frec(min) I[289] -16.37 -2.43 -273.77 -9.43 -93.19 -46.78 
232 ELS_frec(min) J[290] -16.37 -2.43 -231.58 -9.43 -70.98 -52.47 
233 ELS_frec(min) I[290] -17.4 -2.37 -240.86 -7.4 -70.87 -52.92 
233 ELS_frec(min) J[291] -17.4 -2.37 -199.59 -7.4 -53.32 -56.47 
234 ELS_frec(min) I[291] -17.9 -2.66 -210.5 -9.65 -53.51 -56.4 
234 ELS_frec(min) J[292] -17.9 -2.66 -169.59 -9.65 -39.55 -57.7 
235 ELS_frec(min) I[292] -17.7 -2.97 -184.63 -15.35 -40 -57.12 
235 ELS_frec(min) J[293] -17.7 -2.97 -143.5 -15.35 -28.55 -56.11 
236 ELS_frec(min) I[293] -16.69 -3.28 -160.8 -23.22 -29.22 -54.8 
236 ELS_frec(min) J[294] -16.69 -3.28 -118.87 -23.22 -19.51 -51.52 
237 ELS_frec(min) I[294] -14.88 -3.56 -133.46 -30.3 -20.38 -49.31 
237 ELS_frec(min) J[295] -14.88 -3.56 -90.25 -30.3 -11.62 -43.96 
238 ELS_frec(min) I[295] -12.59 -3.76 -100.82 -34.9 -12.64 -40.81 
238 ELS_frec(min) J[296] -12.59 -3.76 -56.23 -34.9 -4.07 -33.58 
239 ELS_frec(min) I[296] -10.82 -3.89 -62.46 -35.14 -5.23 -29.62 
239 ELS_frec(min) J[297] -10.82 -3.89 -19.12 -35.14 4.11 -20.73 
240 ELS_frec(min) I[297] -14.86 -5.53 -21.89 -28.2 2.87 -16.27 
240 ELS_frec(min) J[275] -14.86 -5.53 -4.85 -28.2 -49 -3.76 
241 ELS_frec(min) I[305] -427.82 -5.87 -8.71 -5.01 -5.77 -267.44 
241 ELS_frec(min) J[302] -427.82 -5.87 -8.71 -5.01 -6.09 -267.34 
242 ELS_frec(min) I[304] -635.08 -4.65 -13.15 0 -5.03 -1.61 
242 ELS_frec(min) J[301] -635.08 -4.65 -13.15 0 -5.38 -1.62 
243 ELS_frec(min) I[306] -457.24 -7.94 -8.22 -5.14 -11.53 -3.83 
243 ELS_frec(min) J[303] -457.24 -7.94 -8.22 -5.14 -12.27 -3.76 
244 ELS_frec(min) I[307] -3.91 -5.48 -173.7 -16.3 -9.85 -2.93 
244 ELS_frec(min) J[310] -3.91 -3.78 -150.46 -16.3 -54.17 -19.58 
245 ELS_frec(min) I[308] -8.62 -5.94 -231.58 -43.1 -814.16 -24.29 
245 ELS_frec(min) J[319] -8.62 -4.31 -207.39 -43.1 -309.36 -16.91 
246 ELS_frec(min) I[310] -5.98 -4.16 -148.83 -16.79 -54.15 -24.85 
246 ELS_frec(min) J[311] -5.98 -2.62 -128.72 -16.79 -116.72 -36.41 
247 ELS_frec(min) I[311] -7.76 -3.59 -125.46 -14.18 -116.73 -40.88 
247 ELS_frec(min) J[312] -7.76 -2.23 -108.31 -14.18 -176.28 -48.88 
248 ELS_frec(min) I[312] -9.06 -3.13 -103.84 -9.15 -176.33 -52.11 
248 ELS_frec(min) J[313] -9.06 -1.94 -89.42 -9.15 -232.09 -56.86 
249 ELS_frec(min) I[313] -9.8 -2.83 -84.48 -5.64 -232.16 -58.6 
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249 ELS_frec(min) J[314] -9.8 -1.81 -72.61 -5.64 -283.41 -59.86 
250 ELS_frec(min) I[314] -9.95 -3.48 -71.71 -12.32 -283.48 -60.06 
250 ELS_frec(min) J[315] -9.95 -2.61 -62.22 -12.32 -329.66 -57.7 
251 ELS_frec(min) I[315] -9.44 -4.33 -64.52 -22.93 -329.72 -56.46 
251 ELS_frec(min) J[316] -9.44 -3.73 -57.3 -22.93 -370.8 -50.52 
252 ELS_frec(min) I[316] -8.36 -5.08 -59.21 -32.54 -370.79 -48.18 
252 ELS_frec(min) J[317] -8.36 -4.78 -54.15 -32.54 -407.98 -39.13 
253 ELS_frec(min) I[317] -6.97 -5.66 -55.78 -39.9 -407.83 -36.01 
253 ELS_frec(min) J[318] -6.97 -5.64 -52.77 -39.9 -512.89 -26.29 
254 ELS_frec(min) I[318] -5.53 -6.06 -54.26 -44.46 -511.81 -23.42 
254 ELS_frec(min) J[308] -5.53 -6.06 -53.14 -44.46 -799.75 -25.51 
255 ELS_frec(min) I[319] -9.98 -5.4 -205.85 -40.41 -308.22 -17.21 
255 ELS_frec(min) J[320] -9.98 -3.89 -182.93 -40.41 28.09 -21.62 
256 ELS_frec(min) I[320] -11.53 -4.7 -179.89 -35.74 27.23 -23.55 
256 ELS_frec(min) J[321] -11.53 -3.32 -158.35 -35.74 116.96 -34.75 
257 ELS_frec(min) I[321] -13.12 -3.97 -153.73 -29.52 116.89 -37.37 
257 ELS_frec(min) J[322] -13.12 -2.73 -133.64 -29.52 89.11 -49.76 
258 ELS_frec(min) I[322] -14.56 -3.41 -127.51 -22.19 89.52 -51.89 
258 ELS_frec(min) J[323] -14.56 -2.3 -108.89 -22.19 58.63 -62 
259 ELS_frec(min) I[323] -15.73 -3.19 -101.43 -14.34 59.03 -63.62 
259 ELS_frec(min) J[324] -15.73 -2.21 -84.32 -14.34 34.14 -70.76 
260 ELS_frec(min) I[324] -16.58 -3.24 -76.33 -10.88 34.45 -71.85 
260 ELS_frec(min) J[325] -16.58 -2.39 -60.75 -10.88 15.5 -75.87 
261 ELS_frec(min) I[325] -17.04 -3.4 -53.36 -13.79 15.68 -76.42 
261 ELS_frec(min) J[326] -17.04 -2.77 -39.37 -13.79 2.38 -77.26 
262 ELS_frec(min) I[326] -17.07 -3.58 -37.81 -21.39 2.41 -77.27 
262 ELS_frec(min) J[327] -17.07 -3.19 -25.49 -21.39 -5.67 -75.11 
263 ELS_frec(min) I[327] -16.56 -3.71 -28.32 -31.97 -5.8 -74.26 
263 ELS_frec(min) J[328] -16.56 -3.58 -17.79 -31.97 -9.2 -69.58 
264 ELS_frec(min) I[328] -15.45 -3.91 -20.17 -41.59 -9.5 -67.62 
264 ELS_frec(min) J[329] -15.45 -3.91 -11.6 -41.59 -9.73 -60.66 
265 ELS_frec(min) I[329] -13.71 -4.3 -13.37 -48 -11.18 -57.59 
265 ELS_frec(min) J[330] -13.71 -4.3 -6.97 -48 -7.71 -48.14 
266 ELS_frec(min) I[330] -11.57 -5.39 -9.05 -49.13 -9.42 -44.09 
266 ELS_frec(min) J[331] -11.57 -5.39 -5.06 -49.13 -0.51 -30.83 
267 ELS_frec(min) I[331] -9.41 -9.24 -7.78 -42.47 -2.36 -26.23 
267 ELS_frec(min) J[309] -9.41 -9.24 -6.34 -42.47 -26.71 -4.15 
268 ELS_frec(min) I[339] -173.99 -8.59 -3.72 -4.43 -4.95 -106.4 
268 ELS_frec(min) J[336] -173.99 -8.59 -3.72 -4.43 -5.23 -106.12 
269 ELS_frec(min) I[338] -383.01 -7.23 -9.65 0 -2.76 -3.05 
269 ELS_frec(min) J[335] -383.01 -7.23 -9.65 0 -2.93 -3.14 
270 ELS_frec(min) I[340] -211.42 -12.72 -8.35 -5.22 -6.65 -3.83 
270 ELS_frec(min) J[337] -211.42 -12.72 -8.35 -5.22 -7.02 -3.73 
299 ELS_frec(min) I[307] -2.21 -0.47 -1.3 -1.76 -3.17 -1.08 
299 ELS_frec(min) J[273] -2.21 -0.47 -1.3 -1.76 -3.72 -2.27 
300 ELS_frec(min) I[273] -2.53 -0.86 -1.26 -1.62 -2.91 -2.34 
300 ELS_frec(min) J[239] -2.53 -0.86 -1.26 -1.62 -3.08 -2.28 
301 ELS_frec(min) I[239] -2.26 -0.88 -1.19 -0.98 -3.6 -2.36 
301 ELS_frec(min) J[205] -2.26 -0.88 -1.19 -0.98 -3.11 -1.35 
302 ELS_frec(min) I[205] -1.74 -0.51 -1.25 -0.92 -3.8 -1.19 
302 ELS_frec(min) J[171] -1.74 -0.51 -1.25 -0.92 -2.4 -1.35 
303 ELS_frec(min) I[171] -1.73 -0.47 -0.83 -0.82 -2.17 -1.21 
303 ELS_frec(min) J[137] -1.73 -0.47 -0.83 -0.82 -2.23 -1.26 
304 ELS_frec(min) I[137] -1.75 -0.48 -0.84 -0.8 -2.21 -1.22 
304 ELS_frec(min) J[103] -1.75 -0.48 -0.84 -0.8 -2.24 -1.25 
305 ELS_frec(min) I[103] -1.78 -0.46 -0.8 -0.79 -2.15 -1.19 
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305 ELS_frec(min) J[69] -1.78 -0.46 -0.8 -0.79 -2.11 -1.21 
306 ELS_frec(min) I[69] -1.85 -0.44 -0.78 -0.78 -2.13 -1.14 
306 ELS_frec(min) J[35] -1.85 -0.44 -0.78 -0.78 -1.97 -1.17 
307 ELS_frec(min) I[35] -1.4 -0.4 -0.95 -0.85 -2.21 -1.08 
307 ELS_frec(min) J[1] -1.4 -0.4 -0.95 -0.85 -2.71 -0.97 
309 ELS_frec(min) I[310] -3.54 -2.37 -2.39 -3.35 -4.07 -5.27 
309 ELS_frec(min) J[276] -3.54 -2.37 -2.39 -3.35 -8.08 -12.19 
310 ELS_frec(min) I[276] -3.51 -4.36 -3.68 -3.08 -7.86 -12.43 
310 ELS_frec(min) J[242] -3.51 -4.36 -3.68 -3.08 -8.21 -12.11 
311 ELS_frec(min) I[242] -3.22 -4.44 -2.82 -1.88 -8.7 -12.5 
311 ELS_frec(min) J[208] -3.22 -4.44 -2.82 -1.88 -8.3 -7.15 
312 ELS_frec(min) I[208] -2.79 -2.58 -2.89 -1.76 -8.9 -6.26 
312 ELS_frec(min) J[174] -2.79 -2.58 -2.89 -1.76 -5.08 -7.15 
313 ELS_frec(min) I[174] -2.54 -2.43 -1.97 -1.56 -4.98 -6.41 
313 ELS_frec(min) J[140] -2.54 -2.43 -1.97 -1.56 -5.04 -6.68 
314 ELS_frec(min) I[140] -2.7 -2.43 -1.98 -1.52 -5.02 -6.43 
314 ELS_frec(min) J[106] -2.7 -2.43 -1.98 -1.52 -5.03 -6.57 
315 ELS_frec(min) I[106] -2.74 -2.36 -1.93 -1.51 -4.97 -6.27 
315 ELS_frec(min) J[72] -2.74 -2.36 -1.93 -1.51 -4.89 -6.41 
316 ELS_frec(min) I[72] -2.71 -2.23 -1.86 -1.48 -4.92 -5.99 
316 ELS_frec(min) J[38] -2.71 -2.23 -1.86 -1.48 -4.54 -6.19 
317 ELS_frec(min) I[38] -2.46 -2 -1.15 -1.62 -4.29 -5.73 
317 ELS_frec(min) J[4] -2.46 -2 -1.15 -1.62 -2.61 -4.81 
319 ELS_frec(min) I[311] -2.97 -2.06 -4.58 -2.84 -5.98 -4.67 
319 ELS_frec(min) J[277] -2.97 -2.06 -4.58 -2.84 -11.84 -10.11 
320 ELS_frec(min) I[277] -2.91 -3.68 -6.42 -2.61 -14.23 -10.52 
320 ELS_frec(min) J[243] -2.91 -3.68 -6.42 -2.61 -14.49 -10.19 
321 ELS_frec(min) I[243] -2.68 -3.76 -3.99 -1.62 -12.41 -10.6 
321 ELS_frec(min) J[209] -2.68 -3.76 -3.99 -1.62 -14.55 -6.27 
322 ELS_frec(min) I[209] -2.48 -2.27 -4.01 -1.5 -12.48 -5.49 
322 ELS_frec(min) J[175] -2.48 -2.27 -4.01 -1.5 -7.75 -6.27 
323 ELS_frec(min) I[175] -2.24 -2.15 -2.99 -1.32 -7.73 -5.63 
323 ELS_frec(min) J[141] -2.24 -2.15 -2.99 -1.32 -7.78 -5.87 
324 ELS_frec(min) I[141] -2.3 -2.13 -2.98 -1.29 -7.72 -5.62 
324 ELS_frec(min) J[107] -2.3 -2.13 -2.98 -1.29 -7.76 -5.76 
325 ELS_frec(min) I[107] -2.3 -2.07 -2.96 -1.28 -7.72 -5.45 
325 ELS_frec(min) J[73] -2.3 -2.07 -2.96 -1.28 -7.7 -5.6 
326 ELS_frec(min) I[73] -2.24 -1.94 -2.92 -1.25 -7.66 -5.16 
326 ELS_frec(min) J[39] -2.24 -1.94 -2.92 -1.25 -7.43 -5.36 
327 ELS_frec(min) I[39] -2.15 -1.7 -1.87 -1.37 -7.18 -4.81 
327 ELS_frec(min) J[5] -2.15 -1.7 -1.87 -1.37 -2.38 -4.15 
329 ELS_frec(min) I[312] -2.99 -1.69 -6.62 -2.09 -9.83 -3.98 
329 ELS_frec(min) J[278] -2.99 -1.69 -6.62 -2.09 -15.16 -7.46 
330 ELS_frec(min) I[278] -2.97 -2.84 -8.62 -1.93 -19.4 -8.05 
330 ELS_frec(min) J[244] -2.97 -2.84 -8.62 -1.93 -19.62 -7.76 
331 ELS_frec(min) I[244] -2.57 -2.94 -5.06 -1.22 -15.63 -8.21 
331 ELS_frec(min) J[210] -2.57 -2.94 -5.06 -1.22 -19.64 -5.24 
332 ELS_frec(min) I[210] -2.25 -1.92 -5.05 -1.12 -15.64 -4.62 
332 ELS_frec(min) J[176] -2.25 -1.92 -5.05 -1.12 -10.18 -5.19 
333 ELS_frec(min) I[176] -2.04 -1.81 -3.92 -0.97 -10.1 -4.69 
333 ELS_frec(min) J[142] -2.04 -1.81 -3.92 -0.97 -10.13 -4.9 
334 ELS_frec(min) I[142] -2.12 -1.79 -3.88 -0.95 -10.08 -4.63 
334 ELS_frec(min) J[108] -2.12 -1.79 -3.88 -0.95 -10.12 -4.79 
335 ELS_frec(min) I[108] -2.12 -1.72 -3.88 -0.94 -10.1 -4.45 
335 ELS_frec(min) J[74] -2.12 -1.72 -3.88 -0.94 -10.05 -4.64 
336 ELS_frec(min) I[74] -2.2 -1.58 -3.83 -0.92 -10.01 -4.13 
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336 ELS_frec(min) J[40] -2.2 -1.58 -3.83 -0.92 -9.88 -4.32 
337 ELS_frec(min) I[40] -2.09 -1.34 -2.69 -1.01 -9.65 -3.64 
337 ELS_frec(min) J[6] -2.09 -1.34 -2.69 -1.01 -4.11 -3.37 
339 ELS_frec(min) I[313] -3.16 -1.35 -7.86 -1.26 -12.23 -3.45 
339 ELS_frec(min) J[279] -3.16 -1.35 -7.86 -1.26 -17.29 -4.91 
340 ELS_frec(min) I[279] -3.14 -2.06 -9.94 -1.19 -22.46 -5.64 
340 ELS_frec(min) J[245] -3.14 -2.06 -9.94 -1.19 -22.65 -5.47 
341 ELS_frec(min) I[245] -2.62 -2.18 -5.76 -0.77 -17.68 -5.95 
341 ELS_frec(min) J[211] -2.62 -2.18 -5.76 -0.77 -22.62 -4.42 
342 ELS_frec(min) I[211] -2.14 -1.61 -5.75 -0.68 -17.67 -4.04 
342 ELS_frec(min) J[177] -2.14 -1.61 -5.75 -0.68 -11.69 -4.23 
343 ELS_frec(min) I[177] -1.97 -1.52 -4.54 -0.58 -11.64 -3.89 
343 ELS_frec(min) J[143] -1.97 -1.52 -4.54 -0.58 -11.67 -4.09 
344 ELS_frec(min) I[143] -2.07 -1.48 -4.5 -0.57 -11.63 -3.79 
344 ELS_frec(min) J[109] -2.07 -1.48 -4.5 -0.57 -11.67 -3.98 
345 ELS_frec(min) I[109] -2.1 -1.41 -4.5 -0.57 -11.65 -3.59 
345 ELS_frec(min) J[75] -2.1 -1.41 -4.5 -0.57 -11.59 -3.8 
346 ELS_frec(min) I[75] -2.28 -1.26 -4.44 -0.56 -11.55 -3.22 
346 ELS_frec(min) J[41] -2.28 -1.26 -4.44 -0.56 -11.5 -3.37 
347 ELS_frec(min) I[41] -2.14 -1.02 -3.25 -0.59 -11.28 -2.58 
347 ELS_frec(min) J[7] -2.14 -1.02 -3.25 -0.59 -5.3 -2.73 
349 ELS_frec(min) I[314] -3.3 -1.52 -8.28 -0.65 -13.17 -3.58 
349 ELS_frec(min) J[280] -3.3 -1.52 -8.28 -0.65 -18.03 -3.31 
350 ELS_frec(min) I[280] -3.28 -1.69 -10.32 -0.79 -23.37 -4.05 
350 ELS_frec(min) J[246] -3.28 -1.69 -10.32 -0.79 -23.52 -3.93 
351 ELS_frec(min) I[246] -2.68 -1.68 -6.06 -0.79 -18.34 -4.38 
351 ELS_frec(min) J[212] -2.68 -1.68 -6.06 -0.79 -23.49 -4.23 
352 ELS_frec(min) I[212] -2.1 -1.47 -6.02 -0.37 -18.32 -3.97 
352 ELS_frec(min) J[178] -2.1 -1.47 -6.02 -0.37 -12.27 -3.75 
353 ELS_frec(min) I[178] -1.94 -1.41 -4.8 -0.34 -12.21 -3.57 
353 ELS_frec(min) J[144] -1.94 -1.41 -4.8 -0.34 -12.27 -3.77 
354 ELS_frec(min) I[144] -2.07 -1.37 -4.76 -0.34 -12.22 -3.47 
354 ELS_frec(min) J[110] -2.07 -1.37 -4.76 -0.34 -12.27 -3.66 
355 ELS_frec(min) I[110] -2.12 -1.29 -4.76 -0.34 -12.25 -3.24 
355 ELS_frec(min) J[76] -2.12 -1.29 -4.76 -0.34 -12.18 -3.43 
356 ELS_frec(min) I[76] -2.38 -1.13 -4.69 -0.33 -12.14 -2.87 
356 ELS_frec(min) J[42] -2.38 -1.13 -4.69 -0.33 -12.14 -2.96 
357 ELS_frec(min) I[42] -2.21 -0.91 -3.52 -0.35 -11.96 -2.24 
357 ELS_frec(min) J[8] -2.21 -0.91 -3.52 -0.35 -5.97 -2.42 
359 ELS_frec(min) I[315] -3.3 -1.9 -7.89 -0.64 -12.78 -4.16 
359 ELS_frec(min) J[281] -3.3 -1.9 -7.89 -0.64 -17.33 -3.1 
360 ELS_frec(min) I[281] -3.26 -2.05 -9.75 -1.32 -22.14 -4.87 
360 ELS_frec(min) J[247] -3.26 -2.05 -9.75 -1.32 -22.25 -4.6 
361 ELS_frec(min) I[247] -2.65 -1.44 -6.04 -1.31 -17.57 -4.37 
361 ELS_frec(min) J[213] -2.65 -1.44 -6.04 -1.31 -22.26 -4.89 
362 ELS_frec(min) I[213] -2.05 -1.46 -5.82 -0.64 -17.57 -4.36 
362 ELS_frec(min) J[179] -2.05 -1.46 -5.82 -0.64 -11.93 -3.82 
363 ELS_frec(min) I[179] -1.89 -1.42 -4.68 -0.52 -11.87 -3.72 
363 ELS_frec(min) J[145] -1.89 -1.42 -4.68 -0.52 -11.94 -3.92 
364 ELS_frec(min) I[145] -2.03 -1.38 -4.65 -0.52 -11.87 -3.58 
364 ELS_frec(min) J[111] -2.03 -1.38 -4.65 -0.52 -11.92 -3.82 
365 ELS_frec(min) I[111] -2.12 -1.29 -4.64 -0.52 -11.9 -3.27 
365 ELS_frec(min) J[77] -2.12 -1.29 -4.64 -0.52 -11.81 -3.58 
366 ELS_frec(min) I[77] -2.4 -1.13 -4.55 -0.5 -11.76 -3.02 
366 ELS_frec(min) J[43] -2.4 -1.13 -4.55 -0.5 -11.79 -3.12 
367 ELS_frec(min) I[43] -2.22 -0.92 -3.51 -0.54 -11.66 -2.42 
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367 ELS_frec(min) J[9] -2.22 -0.92 -3.51 -0.54 -6.18 -2.5 
369 ELS_frec(min) I[316] -3.14 -2.26 -6.82 -1.33 -11.34 -4.78 
369 ELS_frec(min) J[282] -3.14 -2.26 -6.82 -1.33 -15.29 -3.99 
370 ELS_frec(min) I[282] -3.09 -2.39 -8.34 -2.06 -18.98 -5.85 
370 ELS_frec(min) J[248] -3.09 -2.39 -8.34 -2.06 -19.08 -5.67 
371 ELS_frec(min) I[248] -2.52 -1.46 -5.54 -2.06 -15.45 -5.06 
371 ELS_frec(min) J[214] -2.52 -1.46 -5.54 -2.06 -19.17 -5.87 
372 ELS_frec(min) I[214] -1.97 -1.53 -5.19 -1.19 -15.48 -5.05 
372 ELS_frec(min) J[180] -1.97 -1.53 -5.19 -1.19 -10.67 -4.45 
373 ELS_frec(min) I[180] -1.78 -1.49 -4.2 -0.98 -10.58 -4.29 
373 ELS_frec(min) J[146] -1.78 -1.49 -4.2 -0.98 -10.66 -4.46 
374 ELS_frec(min) I[146] -1.94 -1.44 -4.17 -0.98 -10.57 -4.1 
374 ELS_frec(min) J[112] -1.94 -1.44 -4.17 -0.98 -10.62 -4.36 
375 ELS_frec(min) I[112] -2.06 -1.34 -4.16 -0.97 -10.59 -3.76 
375 ELS_frec(min) J[78] -2.06 -1.34 -4.16 -0.97 -10.5 -4.08 
376 ELS_frec(min) I[78] -2.34 -1.18 -4.04 -0.95 -10.42 -3.59 
376 ELS_frec(min) J[44] -2.34 -1.18 -4.04 -0.95 -10.42 -3.62 
377 ELS_frec(min) I[44] -2.17 -0.99 -3.23 -1.04 -10.43 -3.17 
377 ELS_frec(min) J[10] -2.17 -0.99 -3.23 -1.04 -5.93 -2.75 
379 ELS_frec(min) I[317] -2.84 -2.53 -5.24 -2.08 -9.03 -5.18 
379 ELS_frec(min) J[283] -2.84 -2.53 -5.24 -2.08 -12.34 -5.51 
380 ELS_frec(min) I[283] -2.78 -2.65 -6.32 -2.66 -14.27 -6.78 
380 ELS_frec(min) J[249] -2.78 -2.65 -6.32 -2.66 -14.57 -6.75 
381 ELS_frec(min) I[249] -2.31 -1.62 -4.54 -2.67 -12.26 -5.83 
381 ELS_frec(min) J[215] -2.31 -1.62 -4.54 -2.67 -14.7 -6.88 
382 ELS_frec(min) I[215] -1.86 -1.64 -4.19 -1.69 -12.35 -5.87 
382 ELS_frec(min) J[181] -1.86 -1.64 -4.19 -1.69 -8.6 -5.42 
383 ELS_frec(min) I[181] -1.65 -1.59 -3.4 -1.43 -8.53 -5.07 
383 ELS_frec(min) J[147] -1.65 -1.59 -3.4 -1.43 -8.62 -5.23 
384 ELS_frec(min) I[147] -1.83 -1.54 -3.38 -1.43 -8.5 -4.84 
384 ELS_frec(min) J[113] -1.83 -1.54 -3.38 -1.43 -8.56 -5.13 
385 ELS_frec(min) I[113] -1.96 -1.44 -3.36 -1.41 -8.52 -4.49 
385 ELS_frec(min) J[79] -1.96 -1.44 -3.36 -1.41 -8.43 -4.77 
386 ELS_frec(min) I[79] -2.21 -1.28 -3.22 -1.38 -8.36 -4.38 
386 ELS_frec(min) J[45] -2.21 -1.28 -3.22 -1.38 -8.12 -4.3 
387 ELS_frec(min) I[45] -2.08 -1.11 -2.7 -1.52 -8.45 -4.08 
387 ELS_frec(min) J[11] -2.08 -1.11 -2.7 -1.52 -5.24 -2.97 
389 ELS_frec(min) I[318] -2.46 -2.72 -3.41 -2.83 -6.42 -5.22 
389 ELS_frec(min) J[284] -2.46 -2.72 -3.41 -2.83 -8.4 -7.64 
390 ELS_frec(min) I[284] -2.48 -2.81 -4.03 -3.02 -8.93 -7.37 
390 ELS_frec(min) J[250] -2.48 -2.81 -4.03 -3.02 -9.44 -7.38 
391 ELS_frec(min) I[250] -2.11 -2.08 -3.07 -3.04 -8.38 -7.36 
391 ELS_frec(min) J[216] -2.11 -2.08 -3.07 -3.04 -9.55 -7.47 
392 ELS_frec(min) I[216] -1.8 -1.8 -2.94 -2.09 -8.53 -6.55 
392 ELS_frec(min) J[182] -1.8 -1.8 -2.94 -2.09 -6.03 -6.19 
393 ELS_frec(min) I[182] -1.57 -1.76 -2.38 -1.8 -5.97 -5.8 
393 ELS_frec(min) J[148] -1.57 -1.76 -2.38 -1.8 -6.04 -5.96 
394 ELS_frec(min) I[148] -1.75 -1.7 -2.37 -1.8 -5.95 -5.51 
394 ELS_frec(min) J[114] -1.75 -1.7 -2.37 -1.8 -5.99 -5.84 
395 ELS_frec(min) I[114] -1.92 -1.59 -2.33 -1.78 -5.9 -5.15 
395 ELS_frec(min) J[80] -1.92 -1.59 -2.33 -1.78 -5.85 -5.42 
396 ELS_frec(min) I[80] -2.15 -1.46 -2.22 -1.74 -5.8 -5.06 
396 ELS_frec(min) J[46] -2.15 -1.46 -2.22 -1.74 -5.32 -4.99 
397 ELS_frec(min) I[46] -2.02 -1.34 -1.98 -1.93 -5.89 -5.02 
397 ELS_frec(min) J[12] -2.02 -1.34 -1.98 -1.93 -4.3 -3.13 
399 ELS_frec(min) I[308] -2.77 -2.67 -2.09 -3.54 -4.9 -4.77 
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399 ELS_frec(min) J[274] -2.77 -2.67 -2.09 -3.54 -5.16 -10.08 
400 ELS_frec(min) I[274] -2.62 -2.69 -2.32 -3.16 -5.31 -8.96 
400 ELS_frec(min) J[240] -2.62 -2.69 -2.32 -3.16 -5.75 -9.26 
401 ELS_frec(min) I[240] -2.63 -2.74 -1.82 -3.09 -5.26 -9.29 
401 ELS_frec(min) J[206] -2.63 -2.74 -1.82 -3.09 -5.8 -7.27 
402 ELS_frec(min) I[206] -2.4 -1.99 -1.89 -2.33 -5.46 -6.96 
402 ELS_frec(min) J[172] -2.4 -1.99 -1.89 -2.33 -3.98 -6.63 
403 ELS_frec(min) I[172] -2.04 -1.99 -1.5 -2.06 -3.91 -6.35 
403 ELS_frec(min) J[138] -2.04 -1.99 -1.5 -2.06 -3.94 -6.55 
404 ELS_frec(min) I[138] -2.19 -1.91 -1.51 -2.06 -3.93 -5.99 
404 ELS_frec(min) J[104] -2.19 -1.91 -1.51 -2.06 -3.91 -6.4 
405 ELS_frec(min) I[104] -2.38 -1.77 -1.44 -2.05 -3.79 -5.64 
405 ELS_frec(min) J[70] -2.38 -1.77 -1.44 -2.05 -3.74 -5.93 
406 ELS_frec(min) I[70] -2.58 -1.67 -1.37 -1.99 -3.75 -5.57 
406 ELS_frec(min) J[36] -2.58 -1.67 -1.37 -1.99 -3.35 -5.56 
407 ELS_frec(min) I[36] -2.53 -1.63 -1.34 -2.22 -3.55 -5.84 
407 ELS_frec(min) J[2] -2.53 -1.63 -1.34 -2.22 -3.76 -3.38 
409 ELS_frec(min) I[319] -2.44 -2.3 -2.75 -4.02 -5.11 -4.2 
409 ELS_frec(min) J[285] -2.44 -2.3 -2.75 -4.02 -7.95 -11.6 
410 ELS_frec(min) I[285] -2.42 -3.06 -3.78 -3.56 -8.4 -10.19 
410 ELS_frec(min) J[251] -2.42 -3.06 -3.78 -3.56 -8.73 -10.48 
411 ELS_frec(min) I[251] -2.05 -3.14 -2.71 -2.9 -8.25 -10.44 
411 ELS_frec(min) J[217] -2.05 -3.14 -2.71 -2.9 -8.87 -6.38 
412 ELS_frec(min) I[217] -1.78 -2.04 -2.75 -2.4 -8.37 -6.89 
412 ELS_frec(min) J[183] -1.78 -2.04 -2.75 -2.4 -5.73 -6.54 
413 ELS_frec(min) I[183] -1.55 -2.07 -2.19 -2.17 -5.8 -6.44 
413 ELS_frec(min) J[149] -1.55 -2.07 -2.19 -2.17 -5.53 -6.68 
414 ELS_frec(min) I[149] -1.72 -1.97 -2.13 -2.17 -5.53 -6.04 
414 ELS_frec(min) J[115] -1.72 -1.97 -2.13 -2.17 -5.47 -6.51 
415 ELS_frec(min) I[115] -1.87 -1.81 -2.09 -2.16 -5.46 -5.71 
415 ELS_frec(min) J[81] -1.87 -1.81 -2.09 -2.16 -5.35 -6 
416 ELS_frec(min) I[81] -2.11 -1.73 -2.01 -2.09 -5.35 -5.66 
416 ELS_frec(min) J[47] -2.11 -1.73 -2.01 -2.09 -5.02 -5.69 
417 ELS_frec(min) I[47] -2.01 -1.73 -1.41 -2.36 -5.05 -6.07 
417 ELS_frec(min) J[13] -2.01 -1.73 -1.41 -2.36 -3.33 -3.55 
419 ELS_frec(min) I[320] -2.79 -1.91 -4.65 -4.1 -6.51 -4.07 
419 ELS_frec(min) J[286] -2.79 -1.91 -4.65 -4.1 -12.73 -11.76 
420 ELS_frec(min) I[286] -2.64 -3.05 -6.4 -3.61 -14.55 -10.32 
420 ELS_frec(min) J[252] -2.64 -3.05 -6.4 -3.61 -14.58 -10.63 
421 ELS_frec(min) I[252] -2.18 -3.11 -4.26 -2.58 -12.96 -10.5 
421 ELS_frec(min) J[218] -2.18 -3.11 -4.26 -2.58 -14.77 -5.78 
422 ELS_frec(min) I[218] -1.77 -1.92 -4.15 -2.29 -13.07 -6.43 
422 ELS_frec(min) J[184] -1.77 -1.92 -4.15 -2.29 -9.71 -6.12 
423 ELS_frec(min) I[184] -1.55 -1.96 -3.49 -2.1 -9.59 -6.16 
423 ELS_frec(min) J[150] -1.55 -1.96 -3.49 -2.1 -8.96 -6.43 
424 ELS_frec(min) I[150] -1.72 -1.86 -3.34 -2.1 -8.94 -5.75 
424 ELS_frec(min) J[116] -1.72 -1.86 -3.34 -2.1 -8.9 -6.24 
425 ELS_frec(min) I[116] -1.86 -1.7 -3.31 -2.09 -8.92 -5.44 
425 ELS_frec(min) J[82] -1.86 -1.7 -3.31 -2.09 -8.76 -5.72 
426 ELS_frec(min) I[82] -2.11 -1.63 -3.3 -2.02 -8.72 -5.41 
426 ELS_frec(min) J[48] -2.11 -1.63 -3.3 -2.02 -8.74 -5.45 
427 ELS_frec(min) I[48] -2.04 -1.66 -2.17 -2.3 -8.61 -5.76 
427 ELS_frec(min) J[14] -2.04 -1.66 -2.17 -2.3 -3.27 -3.58 
429 ELS_frec(min) I[321] -3.07 -1.59 -6.84 -3.86 -8.8 -3.78 
429 ELS_frec(min) J[287] -3.07 -1.59 -6.84 -3.86 -17.43 -11.05 
430 ELS_frec(min) I[287] -2.91 -2.82 -9.01 -3.38 -20.64 -9.73 
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430 ELS_frec(min) J[253] -2.91 -2.82 -9.01 -3.38 -20.56 -10 
431 ELS_frec(min) I[253] -2.36 -2.88 -5.68 -2.17 -17.61 -9.86 
431 ELS_frec(min) J[219] -2.36 -2.88 -5.68 -2.17 -20.78 -5.13 
432 ELS_frec(min) I[219] -1.82 -1.73 -5.46 -2.03 -17.73 -5.73 
432 ELS_frec(min) J[185] -1.82 -1.73 -5.46 -2.03 -13.81 -5.56 
433 ELS_frec(min) I[185] -1.62 -1.77 -4.75 -1.89 -13.49 -5.6 
433 ELS_frec(min) J[151] -1.62 -1.77 -4.75 -1.89 -12.48 -5.9 
434 ELS_frec(min) I[151] -1.79 -1.68 -4.51 -1.89 -12.44 -5.22 
434 ELS_frec(min) J[117] -1.79 -1.68 -4.51 -1.89 -12.44 -5.72 
435 ELS_frec(min) I[117] -1.92 -1.53 -4.48 -1.87 -12.46 -4.91 
435 ELS_frec(min) J[83] -1.92 -1.53 -4.48 -1.87 -12.23 -5.21 
436 ELS_frec(min) I[83] -2.19 -1.47 -4.53 -1.82 -12.15 -4.86 
436 ELS_frec(min) J[49] -2.19 -1.47 -4.53 -1.82 -12.37 -4.97 
437 ELS_frec(min) I[49] -2.13 -1.5 -3.12 -2.08 -12.22 -5.1 
437 ELS_frec(min) J[15] -2.13 -1.5 -3.12 -2.08 -4 -3.43 
439 ELS_frec(min) I[322] -3.25 -1.41 -8.8 -3.37 -11.36 -3.53 
439 ELS_frec(min) J[288] -3.25 -1.41 -8.8 -3.37 -21.44 -9.82 
440 ELS_frec(min) I[288] -3.13 -2.53 -11.29 -2.96 -25.9 -8.69 
440 ELS_frec(min) J[254] -3.13 -2.53 -11.29 -2.96 -25.76 -8.91 
441 ELS_frec(min) I[254] -2.53 -2.61 -6.78 -1.7 -21.6 -8.81 
441 ELS_frec(min) J[220] -2.53 -2.61 -6.78 -1.7 -26 -4.62 
442 ELS_frec(min) I[220] -1.87 -1.56 -6.55 -1.67 -21.72 -4.96 
442 ELS_frec(min) J[186] -1.87 -1.56 -6.55 -1.67 -17.35 -4.94 
443 ELS_frec(min) I[186] -1.69 -1.59 -5.85 -1.57 -16.87 -4.89 
443 ELS_frec(min) J[152] -1.69 -1.59 -5.85 -1.57 -15.52 -5.2 
444 ELS_frec(min) I[152] -1.85 -1.52 -5.53 -1.57 -15.48 -4.55 
444 ELS_frec(min) J[118] -1.85 -1.52 -5.53 -1.57 -15.51 -5.03 
445 ELS_frec(min) I[118] -1.99 -1.39 -5.5 -1.55 -15.52 -4.22 
445 ELS_frec(min) J[84] -1.99 -1.39 -5.5 -1.55 -15.24 -4.58 
446 ELS_frec(min) I[84] -2.29 -1.31 -5.58 -1.5 -15.09 -4.15 
446 ELS_frec(min) J[50] -2.29 -1.31 -5.58 -1.5 -15.51 -4.35 
447 ELS_frec(min) I[50] -2.2 -1.32 -3.94 -1.72 -15.32 -4.29 
447 ELS_frec(min) J[16] -2.2 -1.32 -3.94 -1.72 -5.17 -3.1 
449 ELS_frec(min) I[323] -3.35 -1.34 -10.38 -2.71 -13.54 -3.37 
449 ELS_frec(min) J[289] -3.35 -1.34 -10.38 -2.71 -24.52 -8.38 
450 ELS_frec(min) I[289] -3.3 -2.21 -13.1 -2.41 -29.96 -7.39 
450 ELS_frec(min) J[255] -3.3 -2.21 -13.1 -2.41 -29.79 -7.67 
451 ELS_frec(min) I[255] -2.67 -2.34 -7.53 -1.3 -24.68 -7.6 
451 ELS_frec(min) J[221] -2.67 -2.34 -7.53 -1.3 -30.02 -4.36 
452 ELS_frec(min) I[221] -1.92 -1.41 -7.35 -1.25 -24.79 -4.24 
452 ELS_frec(min) J[187] -1.92 -1.41 -7.35 -1.25 -20.06 -4.34 
453 ELS_frec(min) I[187] -1.76 -1.45 -6.69 -1.19 -19.48 -4.2 
453 ELS_frec(min) J[153] -1.76 -1.45 -6.69 -1.19 -17.86 -4.51 
454 ELS_frec(min) I[153] -1.92 -1.38 -6.3 -1.19 -17.82 -3.91 
454 ELS_frec(min) J[119] -1.92 -1.38 -6.3 -1.19 -17.88 -4.34 
455 ELS_frec(min) I[119] -2.07 -1.27 -6.27 -1.18 -17.88 -3.6 
455 ELS_frec(min) J[85] -2.07 -1.27 -6.27 -1.18 -17.56 -3.96 
456 ELS_frec(min) I[85] -2.39 -1.15 -6.39 -1.14 -17.35 -3.48 
456 ELS_frec(min) J[51] -2.39 -1.15 -6.39 -1.14 -17.94 -3.68 
457 ELS_frec(min) I[51] -2.24 -1.13 -4.57 -1.28 -17.72 -3.5 
457 ELS_frec(min) J[17] -2.24 -1.13 -4.57 -1.28 -6.2 -2.67 
459 ELS_frec(min) I[324] -3.4 -1.35 -11.48 -2.01 -15.05 -3.2 
459 ELS_frec(min) J[290] -3.4 -1.35 -11.48 -2.01 -26.57 -7.08 
460 ELS_frec(min) I[290] -3.4 -2.03 -14.32 -1.88 -32.69 -6.22 
460 ELS_frec(min) J[256] -3.4 -2.03 -14.32 -1.88 -32.51 -6.61 
461 ELS_frec(min) I[256] -2.77 -2.19 -7.94 -1.14 -26.71 -6.59 



Projecte constructiu d’una passera a l’Avinguda Meridana  Annex 6: Estructures 
  Apèndix 1  

 

461 ELS_frec(min) J[222] -2.77 -2.19 -7.94 -1.14 -32.71 -4.38 
462 ELS_frec(min) I[222] -1.96 -1.4 -7.84 -0.9 -26.81 -3.84 
462 ELS_frec(min) J[188] -1.96 -1.4 -7.84 -0.9 -21.78 -4.07 
463 ELS_frec(min) I[188] -1.83 -1.43 -7.23 -0.88 -21.17 -3.84 
463 ELS_frec(min) J[154] -1.83 -1.43 -7.23 -0.88 -19.38 -4.12 
464 ELS_frec(min) I[154] -1.97 -1.37 -6.8 -0.88 -19.35 -3.6 
464 ELS_frec(min) J[120] -1.97 -1.37 -6.8 -0.88 -19.41 -3.95 
465 ELS_frec(min) I[120] -2.13 -1.29 -6.77 -0.87 -19.41 -3.34 
465 ELS_frec(min) J[86] -2.13 -1.29 -6.77 -0.87 -19.06 -3.66 
466 ELS_frec(min) I[86] -2.45 -1.15 -6.9 -0.85 -18.82 -3.13 
466 ELS_frec(min) J[52] -2.45 -1.15 -6.9 -0.85 -19.52 -3.29 
467 ELS_frec(min) I[52] -2.26 -0.99 -4.98 -0.87 -19.31 -3.02 
467 ELS_frec(min) J[18] -2.26 -0.99 -4.98 -0.87 -6.89 -2.33 
469 ELS_frec(min) I[325] -3.39 -1.48 -12.05 -1.45 -15.86 -3.18 
469 ELS_frec(min) J[291] -3.39 -1.48 -12.05 -1.45 -27.48 -5.92 
470 ELS_frec(min) I[291] -3.42 -1.85 -14.94 -1.4 -34.06 -5.11 
470 ELS_frec(min) J[257] -3.42 -1.85 -14.94 -1.4 -33.89 -5.71 
471 ELS_frec(min) I[257] -2.82 -2.03 -8.05 -1.14 -27.61 -5.63 
471 ELS_frec(min) J[223] -2.82 -2.03 -8.05 -1.14 -34.08 -4.66 
472 ELS_frec(min) I[223] -2 -1.43 -8.05 -0.66 -27.7 -3.73 
472 ELS_frec(min) J[189] -2 -1.43 -8.05 -0.66 -22.46 -4.09 
473 ELS_frec(min) I[189] -1.89 -1.45 -7.45 -0.66 -21.89 -3.72 
473 ELS_frec(min) J[155] -1.89 -1.45 -7.45 -0.66 -20.01 -4.03 
474 ELS_frec(min) I[155] -2.02 -1.4 -7.01 -0.66 -19.99 -3.58 
474 ELS_frec(min) J[121] -2.02 -1.4 -7.01 -0.66 -20.06 -3.78 
475 ELS_frec(min) I[121] -2.17 -1.33 -6.98 -0.65 -20.05 -3.4 
475 ELS_frec(min) J[87] -2.17 -1.33 -6.98 -0.65 -19.69 -3.52 
476 ELS_frec(min) I[87] -2.47 -1.18 -7.11 -0.64 -19.43 -3.08 
476 ELS_frec(min) J[53] -2.47 -1.18 -7.11 -0.64 -20.19 -3.08 
477 ELS_frec(min) I[53] -2.26 -0.96 -5.15 -0.65 -19.98 -2.84 
477 ELS_frec(min) J[19] -2.26 -0.96 -5.15 -0.65 -7.18 -2.24 
479 ELS_frec(min) I[326] -3.31 -1.68 -12.02 -1.17 -15.86 -3.33 
479 ELS_frec(min) J[292] -3.31 -1.68 -12.02 -1.17 -27.22 -4.82 
480 ELS_frec(min) I[292] -3.36 -1.95 -14.91 -1.46 -33.95 -4.4 
480 ELS_frec(min) J[258] -3.36 -1.95 -14.91 -1.46 -33.79 -4.97 
481 ELS_frec(min) I[258] -2.81 -1.86 -7.97 -1.46 -27.37 -4.91 
481 ELS_frec(min) J[224] -2.81 -1.86 -7.97 -1.46 -33.97 -5.06 
482 ELS_frec(min) I[224] -2.05 -1.5 -7.96 -0.86 -27.45 -3.94 
482 ELS_frec(min) J[190] -2.05 -1.5 -7.96 -0.86 -22.2 -4.58 
483 ELS_frec(min) I[190] -1.93 -1.51 -7.35 -0.73 -21.59 -3.91 
483 ELS_frec(min) J[156] -1.93 -1.51 -7.35 -0.73 -19.72 -4.28 
484 ELS_frec(min) I[156] -2.07 -1.47 -6.91 -0.72 -19.71 -3.83 
484 ELS_frec(min) J[122] -2.07 -1.47 -6.91 -0.72 -19.77 -3.95 
485 ELS_frec(min) I[122] -2.17 -1.4 -6.88 -0.72 -19.77 -3.65 
485 ELS_frec(min) J[88] -2.17 -1.4 -6.88 -0.72 -19.41 -3.73 
486 ELS_frec(min) I[88] -2.44 -1.25 -7.01 -0.71 -19.15 -3.31 
486 ELS_frec(min) J[54] -2.44 -1.25 -7.01 -0.71 -19.89 -3.26 
487 ELS_frec(min) I[54] -2.22 -1 -5.06 -0.72 -19.68 -2.84 
487 ELS_frec(min) J[20] -2.22 -1 -5.06 -0.72 -7.04 -2.39 
489 ELS_frec(min) I[327] -3.18 -2 -11.34 -1.28 -14.89 -3.79 
489 ELS_frec(min) J[293] -3.18 -2 -11.34 -1.28 -25.75 -4 
490 ELS_frec(min) I[293] -3.22 -2.27 -14.14 -2.04 -32.2 -4.95 
490 ELS_frec(min) J[259] -3.22 -2.27 -14.14 -2.04 -32.05 -5.35 
491 ELS_frec(min) I[259] -2.75 -1.71 -7.58 -2.05 -25.93 -4.62 
491 ELS_frec(min) J[225] -2.75 -1.71 -7.58 -2.05 -32.25 -5.6 
492 ELS_frec(min) I[225] -2.13 -1.63 -7.57 -1.35 -26.01 -4.24 
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492 ELS_frec(min) J[191] -2.13 -1.63 -7.57 -1.35 -20.94 -5.52 
493 ELS_frec(min) I[191] -2.01 -1.63 -6.91 -1.02 -20.26 -4.24 
493 ELS_frec(min) J[157] -2.01 -1.63 -6.91 -1.02 -18.49 -4.64 
494 ELS_frec(min) I[157] -2.12 -1.6 -6.5 -1.02 -18.49 -4.18 
494 ELS_frec(min) J[123] -2.12 -1.6 -6.5 -1.02 -18.54 -4.26 
495 ELS_frec(min) I[123] -2.17 -1.53 -6.47 -1.02 -18.54 -3.99 
495 ELS_frec(min) J[89] -2.17 -1.53 -6.47 -1.02 -18.21 -4.08 
496 ELS_frec(min) I[89] -2.37 -1.37 -6.58 -0.99 -17.96 -3.65 
496 ELS_frec(min) J[55] -2.37 -1.37 -6.58 -0.99 -18.62 -3.69 
497 ELS_frec(min) I[55] -2.18 -1.12 -4.72 -1.07 -18.41 -3.17 
497 ELS_frec(min) J[21] -2.18 -1.12 -4.72 -1.07 -6.43 -2.71 
499 ELS_frec(min) I[328] -3.04 -2.51 -9.95 -1.8 -12.71 -4.78 
499 ELS_frec(min) J[294] -3.04 -2.51 -9.95 -1.8 -23.09 -4.64 
500 ELS_frec(min) I[294] -3.09 -2.77 -12.64 -2.76 -28.74 -6.06 
500 ELS_frec(min) J[260] -3.09 -2.77 -12.64 -2.76 -28.63 -6.45 
501 ELS_frec(min) I[260] -2.76 -1.92 -6.86 -2.76 -23.3 -5.28 
501 ELS_frec(min) J[226] -2.76 -1.92 -6.86 -2.76 -28.84 -6.67 
502 ELS_frec(min) I[226] -2.37 -1.89 -6.86 -1.94 -23.37 -4.79 
502 ELS_frec(min) J[192] -2.37 -1.89 -6.86 -1.94 -18.55 -6.72 
503 ELS_frec(min) I[192] -2.21 -1.87 -6.13 -1.42 -17.9 -4.86 
503 ELS_frec(min) J[158] -2.21 -1.87 -6.13 -1.42 -16.34 -5.28 
504 ELS_frec(min) I[158] -2.28 -1.85 -5.77 -1.42 -16.34 -4.8 
504 ELS_frec(min) J[124] -2.28 -1.85 -5.77 -1.42 -16.37 -4.86 
505 ELS_frec(min) I[124] -2.25 -1.77 -5.75 -1.42 -16.4 -4.63 
505 ELS_frec(min) J[90] -2.25 -1.77 -5.75 -1.42 -16.1 -4.71 
506 ELS_frec(min) I[90] -2.33 -1.62 -5.83 -1.38 -15.88 -4.34 
506 ELS_frec(min) J[56] -2.33 -1.62 -5.83 -1.38 -16.39 -4.5 
507 ELS_frec(min) I[56] -2.17 -1.38 -4.09 -1.57 -16.21 -4.08 
507 ELS_frec(min) J[22] -2.17 -1.38 -4.09 -1.57 -5.28 -3.23 
509 ELS_frec(min) I[329] -2.99 -3.22 -7.8 -2.3 -9.18 -5.91 
509 ELS_frec(min) J[295] -2.99 -3.22 -7.8 -2.3 -19.28 -5.82 
510 ELS_frec(min) I[295] -3.05 -3.47 -10.34 -3.5 -23.36 -7.69 
510 ELS_frec(min) J[261] -3.05 -3.47 -10.34 -3.5 -23.3 -8.15 
511 ELS_frec(min) I[261] -2.93 -2.28 -5.83 -3.5 -19.57 -6.21 
511 ELS_frec(min) J[227] -2.93 -2.28 -5.83 -3.5 -23.54 -8.23 
512 ELS_frec(min) I[227] -2.81 -2.28 -5.83 -2.53 -19.61 -5.73 
512 ELS_frec(min) J[193] -2.81 -2.28 -5.83 -2.53 -15.05 -8.15 
513 ELS_frec(min) I[193] -2.6 -2.25 -5.04 -1.84 -14.55 -5.76 
513 ELS_frec(min) J[159] -2.6 -2.25 -5.04 -1.84 -13.3 -6.18 
514 ELS_frec(min) I[159] -2.59 -2.22 -4.75 -1.84 -13.32 -5.74 
514 ELS_frec(min) J[125] -2.59 -2.22 -4.75 -1.84 -13.32 -5.72 
515 ELS_frec(min) I[125] -2.48 -2.14 -4.74 -1.84 -13.37 -5.62 
515 ELS_frec(min) J[91] -2.48 -2.14 -4.74 -1.84 -13.13 -5.62 
516 ELS_frec(min) I[91] -2.37 -1.98 -4.78 -1.79 -12.96 -5.36 
516 ELS_frec(min) J[57] -2.37 -1.98 -4.78 -1.79 -13.24 -5.57 
517 ELS_frec(min) I[57] -2.23 -1.76 -3.19 -2.05 -13.08 -5.26 
517 ELS_frec(min) J[23] -2.23 -1.76 -3.19 -2.05 -3.51 -3.96 
519 ELS_frec(min) I[330] -3.24 -3.98 -4.93 -2.69 -5.45 -7.17 
519 ELS_frec(min) J[296] -3.24 -3.98 -4.93 -2.69 -14.52 -6.99 
520 ELS_frec(min) I[296] -3.25 -4.21 -7.36 -4.12 -16.22 -9.61 
520 ELS_frec(min) J[262] -3.25 -4.21 -7.36 -4.12 -16.26 -10.02 
521 ELS_frec(min) I[262] -3.52 -2.64 -4.57 -4.13 -15 -7.16 
521 ELS_frec(min) J[228] -3.52 -2.64 -4.57 -4.13 -16.49 -10.06 
522 ELS_frec(min) I[228] -3.48 -2.65 -4.58 -3 -15 -6.83 
522 ELS_frec(min) J[194] -3.48 -2.65 -4.58 -3 -10.5 -9.51 
523 ELS_frec(min) I[194] -3.07 -2.6 -3.73 -2.18 -10.43 -6.85 
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523 ELS_frec(min) J[160] -3.07 -2.6 -3.73 -2.18 -9.56 -7.11 
524 ELS_frec(min) I[160] -2.97 -2.57 -3.52 -2.18 -9.56 -6.71 
524 ELS_frec(min) J[126] -2.97 -2.57 -3.52 -2.18 -9.51 -6.66 
525 ELS_frec(min) I[126] -2.87 -2.5 -3.51 -2.19 -9.59 -6.61 
525 ELS_frec(min) J[92] -2.87 -2.5 -3.51 -2.19 -9.43 -6.54 
526 ELS_frec(min) I[92] -2.55 -2.34 -3.5 -2.12 -9.33 -6.37 
526 ELS_frec(min) J[58] -2.55 -2.34 -3.5 -2.12 -9.34 -6.65 
527 ELS_frec(min) I[58] -2.43 -2.14 -2 -2.43 -9.09 -6.42 
527 ELS_frec(min) J[24] -2.43 -2.14 -2 -2.43 -2.3 -4.75 
529 ELS_frec(min) I[331] -5.23 -4.62 -2.87 -2.95 -6.53 -8.58 
529 ELS_frec(min) J[297] -5.23 -4.62 -2.87 -2.95 -10.57 -7.97 
530 ELS_frec(min) I[297] -5.38 -4.86 -3.98 -4.55 -8.68 -11.27 
530 ELS_frec(min) J[263] -5.38 -4.86 -3.98 -4.55 -8.99 -11.67 
531 ELS_frec(min) I[263] -5.15 -2.93 -3.37 -4.55 -10.9 -7.96 
531 ELS_frec(min) J[229] -5.15 -2.93 -3.37 -4.55 -9.1 -11.7 
532 ELS_frec(min) I[229] -4.07 -2.95 -3.39 -3.3 -10.93 -7.77 
532 ELS_frec(min) J[195] -4.07 -2.95 -3.39 -3.3 -6.14 -10.59 
533 ELS_frec(min) I[195] -3.52 -2.89 -2.38 -2.41 -6.58 -7.8 
533 ELS_frec(min) J[161] -3.52 -2.89 -2.38 -2.41 -6.11 -7.92 
534 ELS_frec(min) I[161] -3.77 -2.87 -2.24 -2.41 -6.08 -7.54 
534 ELS_frec(min) J[127] -3.77 -2.87 -2.24 -2.41 -5.97 -7.47 
535 ELS_frec(min) I[127] -4.01 -2.8 -2.23 -2.42 -6.02 -7.45 
535 ELS_frec(min) J[93] -4.01 -2.8 -2.23 -2.42 -5.92 -7.33 
536 ELS_frec(min) I[93] -4 -2.65 -2.16 -2.35 -5.99 -7.22 
536 ELS_frec(min) J[59] -4 -2.65 -2.16 -2.35 -5.61 -7.49 
537 ELS_frec(min) I[59] -3.48 -2.45 -1.74 -2.69 -5.6 -7.4 
537 ELS_frec(min) J[25] -3.48 -2.45 -1.74 -2.69 -5.34 -5.4 
539 ELS_frec(min) I[309] -4.28 -0.91 -1.92 -1.52 -5.14 -1.86 
539 ELS_frec(min) J[275] -4.28 -0.91 -1.92 -1.52 -5.92 -1.44 
540 ELS_frec(min) I[275] -4.98 -0.95 -1.63 -2.34 -3.83 -2.21 
540 ELS_frec(min) J[241] -4.98 -0.95 -1.63 -2.34 -3.95 -2.34 
541 ELS_frec(min) I[241] -4.46 -0.57 -1.83 -2.34 -5.39 -1.49 
541 ELS_frec(min) J[207] -4.46 -0.57 -1.83 -2.34 -3.99 -2.35 
542 ELS_frec(min) I[207] -2.95 -0.57 -1.85 -1.7 -5.44 -1.46 
542 ELS_frec(min) J[173] -2.95 -0.57 -1.85 -1.7 -3.33 -1.91 
543 ELS_frec(min) I[173] -2.88 -0.56 -1.26 -1.24 -3.31 -1.46 
543 ELS_frec(min) J[139] -2.88 -0.56 -1.26 -1.24 -3.22 -1.47 
544 ELS_frec(min) I[139] -2.92 -0.56 -1.2 -1.24 -3.16 -1.42 
544 ELS_frec(min) J[105] -2.92 -0.56 -1.2 -1.24 -3.13 -1.42 
545 ELS_frec(min) I[105] -3.05 -0.54 -1.2 -1.24 -3.12 -1.4 
545 ELS_frec(min) J[71] -3.05 -0.54 -1.2 -1.24 -3.08 -1.39 
546 ELS_frec(min) I[71] -3.34 -0.52 -1.18 -1.21 -3.11 -1.34 
546 ELS_frec(min) J[37] -3.34 -0.52 -1.18 -1.21 -2.98 -1.34 
547 ELS_frec(min) I[37] -2.4 -0.48 -1.63 -1.39 -3.57 -1.36 
547 ELS_frec(min) J[3] -2.4 -0.48 -1.63 -1.39 -4.75 -1.07 
583 ELS_frec(min) I[376] -0.5 -4.97 -7.29 -3.56 -18.23 -12.37 
583 ELS_frec(min) J[410] -0.5 -4.97 -7.29 -3.56 -13.42 -7.28 
584 ELS_frec(min) I[387] -0.75 -4.78 -3.35 -3.48 -8.4 -11.93 
584 ELS_frec(min) J[421] -0.75 -4.78 -3.35 -3.48 -5.67 -6.85 
585 ELS_frec(min) I[388] -0.83 -4.3 -1.17 -3.2 -2.93 -10.72 
585 ELS_frec(min) J[422] -0.83 -4.3 -1.17 -3.2 -1.41 -6.05 
586 ELS_frec(min) I[389] -0.86 -3.61 -1.56 -2.75 -3.91 -9 
586 ELS_frec(min) J[423] -0.86 -3.61 -1.56 -2.75 -3.09 -5.01 
587 ELS_frec(min) I[390] -0.86 -2.78 -2.35 -2.17 -5.89 -6.95 
587 ELS_frec(min) J[424] -0.86 -2.78 -2.35 -2.17 -5.47 -3.83 
588 ELS_frec(min) I[391] -0.86 -1.87 -2.87 -1.5 -7.2 -4.66 
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588 ELS_frec(min) J[425] -0.86 -1.87 -2.87 -1.5 -7 -2.56 
589 ELS_frec(min) I[392] -0.85 -1.07 -3.17 -0.82 -7.95 -2.67 
589 ELS_frec(min) J[426] -0.85 -1.07 -3.17 -0.82 -7.85 -1.67 
590 ELS_frec(min) I[393] -0.85 -0.57 -3.26 -0.57 -8.18 -1.42 
590 ELS_frec(min) J[427] -0.85 -0.57 -3.26 -0.57 -8.11 -1.56 
591 ELS_frec(min) I[394] -0.85 -0.7 -3.15 -0.82 -7.9 -1.75 
591 ELS_frec(min) J[428] -0.85 -0.7 -3.15 -0.82 -7.79 -3.07 
592 ELS_frec(min) I[395] -0.85 -1.17 -2.83 -1.52 -7.1 -2.93 
592 ELS_frec(min) J[429] -0.85 -1.17 -2.83 -1.52 -6.84 -5.4 
593 ELS_frec(min) I[396] -0.85 -1.73 -2.26 -2.21 -5.67 -4.33 
593 ELS_frec(min) J[430] -0.85 -1.73 -2.26 -2.21 -5.16 -7.92 
594 ELS_frec(min) I[397] -0.85 -2.29 -1.39 -2.81 -3.49 -5.72 
594 ELS_frec(min) J[431] -0.85 -2.29 -1.39 -2.81 -2.5 -10.32 
595 ELS_frec(min) I[398] -0.84 -2.82 -1.52 -3.28 -3.82 -7.04 
595 ELS_frec(min) J[432] -0.84 -2.82 -1.52 -3.28 -1.99 -12.53 
596 ELS_frec(min) I[399] -0.85 -3.3 -4.36 -3.58 -10.91 -8.24 
596 ELS_frec(min) J[433] -0.85 -3.3 -4.36 -3.58 -7.66 -14.41 
597 ELS_frec(min) I[377] -0.44 -0.67 -3.81 -1.83 -9.52 -1.68 
597 ELS_frec(min) J[411] -0.44 -0.67 -3.81 -1.83 -6.7 -2.87 
599 ELS_frec(min) I[376] -15.91 -0.18 -177.4 -21.56 -49.34 -7.28 
599 ELS_frec(min) J[387] -15.91 -0.18 -153.44 -21.56 27.92 -15.71 
609 ELS_frec(min) I[387] -15.91 -0.18 -152.36 -27.22 27.92 -17.49 
609 ELS_frec(min) J[388] -15.91 -0.18 -130.49 -27.22 27.89 -29.13 
610 ELS_frec(min) I[388] -15.91 -0.18 -129.81 -27.67 27.89 -30.5 
610 ELS_frec(min) J[389] -15.91 -0.18 -109.94 -27.67 27.87 -40.07 
611 ELS_frec(min) I[389] -15.91 -0.18 -109.3 -24.58 27.87 -41.09 
611 ELS_frec(min) J[390] -15.91 -0.18 -91.26 -24.58 27.84 -48.52 
612 ELS_frec(min) I[390] -15.91 -0.18 -90.46 -19.12 27.84 -49.23 
612 ELS_frec(min) J[391] -15.91 -0.18 -74.1 -19.12 27.81 -54.51 
613 ELS_frec(min) I[391] -15.91 -0.18 -73.03 -12.13 27.81 -54.96 
613 ELS_frec(min) J[392] -15.91 -0.18 -58.24 -12.13 27.78 -58.11 
614 ELS_frec(min) I[392] -15.91 -0.18 -57.21 -5.86 27.78 -58.33 
614 ELS_frec(min) J[393] -15.91 -0.18 -43.92 -5.86 27.76 -59.34 
615 ELS_frec(min) I[393] -15.91 -0.6 -44.07 -5.73 27.76 -59.35 
615 ELS_frec(min) J[394] -15.91 -0.6 -32.27 -5.73 27.73 -58.22 
616 ELS_frec(min) I[394] -15.91 -1.45 -33.43 -11.81 27.73 -58.01 
616 ELS_frec(min) J[395] -15.91 -1.45 -23.14 -11.81 27.7 -54.76 
617 ELS_frec(min) I[395] -15.91 -2.3 -24.07 -18.86 27.7 -54.3 
617 ELS_frec(min) J[396] -15.91 -2.3 -15.36 -18.86 27.67 -48.92 
618 ELS_frec(min) I[396] -15.92 -3.15 -15.97 -24.51 27.67 -48.16 
618 ELS_frec(min) J[397] -15.92 -3.15 -8.97 -24.51 27.64 -40.66 
619 ELS_frec(min) I[397] -15.92 -3.99 -9.25 -27.97 27.64 -39.53 
619 ELS_frec(min) J[398] -15.92 -3.99 -4.1 -27.97 27.62 -29.91 
620 ELS_frec(min) I[398] -15.92 -4.83 -4.16 -28.24 27.62 -28.35 
620 ELS_frec(min) J[399] -15.92 -4.83 -1.04 -28.24 27.59 -16.63 
621 ELS_frec(min) I[399] -15.92 -5.68 -1.02 -23.87 27.59 -14.56 
621 ELS_frec(min) J[377] -15.92 -5.68 0.01 -23.87 -46.91 -1.67 
623 ELS_frec(min) I[410] -17.65 -0.18 -175.03 -21.56 -48.32 -7.28 
623 ELS_frec(min) J[421] -17.65 -0.18 -151.07 -21.56 23 -16.08 
633 ELS_frec(min) I[421] -19.69 -0.18 -151.08 -27.22 23.15 -17.78 
633 ELS_frec(min) J[422] -19.69 -0.18 -129.21 -27.22 19.88 -29.37 
634 ELS_frec(min) I[422] -21.57 -0.18 -129.12 -27.67 20.01 -30.69 
634 ELS_frec(min) J[423] -21.57 -0.18 -109.25 -27.67 18.24 -40.11 
635 ELS_frec(min) I[423] -23.17 -0.18 -108.94 -24.58 18.36 -41.1 
635 ELS_frec(min) J[424] -23.17 -0.18 -90.9 -24.58 17.4 -48.41 
636 ELS_frec(min) I[424] -24.42 -0.18 -90.26 -19.12 17.48 -49.1 
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636 ELS_frec(min) J[425] -24.42 -0.18 -73.9 -19.12 16.93 -54.31 
637 ELS_frec(min) I[425] -25.26 -0.18 -72.9 -12.13 16.99 -54.75 
637 ELS_frec(min) J[426] -25.26 -0.18 -58.12 -12.13 16.62 -57.85 
638 ELS_frec(min) I[426] -25.67 -0.18 -57.11 -5.86 16.65 -58.07 
638 ELS_frec(min) J[427] -25.67 -0.61 -43.82 -5.86 16.36 -59.05 
639 ELS_frec(min) I[427] -25.61 -0.18 -43.99 -5.74 16.36 -59.06 
639 ELS_frec(min) J[428] -25.61 -1.45 -32.19 -5.74 16.11 -57.92 
640 ELS_frec(min) I[428] -25.08 -0.6 -33.38 -11.81 16.08 -57.71 
640 ELS_frec(min) J[429] -25.08 -2.3 -23.09 -11.81 15.92 -54.45 
641 ELS_frec(min) I[429] -24.09 -1.45 -24.11 -18.88 15.86 -53.99 
641 ELS_frec(min) J[430] -24.09 -3.15 -15.4 -18.88 15.94 -48.61 
642 ELS_frec(min) I[430] -22.66 -2.31 -16.21 -24.53 15.85 -47.85 
642 ELS_frec(min) J[431] -22.66 -4.01 -9.21 -24.53 16.42 -40.34 
643 ELS_frec(min) I[431] -20.82 -3.16 -9.88 -28 16.3 -39.22 
643 ELS_frec(min) J[432] -20.82 -4.86 -4.74 -28 17.85 -29.58 
644 ELS_frec(min) I[432] -18.63 -4.02 -5.52 -28.28 17.71 -28.02 
644 ELS_frec(min) J[433] -18.63 -5.72 -2.4 -28.28 21.09 -16.23 
645 ELS_frec(min) I[433] -16.16 -4.87 -3.7 -23.93 20.92 -14.17 
645 ELS_frec(min) J[411] -16.16 -6.57 -2.67 -23.93 -46.86 -1.68 
646 ELS_frec(min) I[406] -179.32 -6.12 -16.31 0 -13.46 -11.28 
646 ELS_frec(min) J[403] -179.32 -6.12 -16.31 0 -14.39 -10.98 
647 ELS_frec(min) I[440] -175.03 -6.16 -16 0 -13.62 -11.25 
647 ELS_frec(min) J[437] -175.03 -6.16 -16 0 -14.57 -10.95 
648 ELS_frec(min) I[408] -178.77 -6.11 -18.75 -11.72 -10.95 -1.23 
648 ELS_frec(min) J[405] -178.77 -6.11 -18.75 -11.72 -11.75 -0.93 
649 ELS_frec(min) I[442] -175.04 -6.14 -18.98 -11.86 -10.78 -13.31 
649 ELS_frec(min) J[439] -175.04 -6.14 -18.98 -11.86 -11.57 -13.01 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2: Dimensionament pretensat inferior 

 

 

 



 



fck 50MPa

FORMIGÓ EHE-08

ARMADURES PASSIVES EHE-08

ARMADURES ACTIVES EHE-08

 ARMADURES ACTIVES Y1860

fpu 1860MPa

fpk 0.88fpu 1636800000 Pa

fpd

fpk

1.15
1423304348 Pa

Ep 195000MPa

ρ1000 2.5%  a una tensió 0.70fpu

 Baina d'acer   μ 0.20rad
1

   k 1.2 10
3

 m
1



ARMADURES ACTIVES EHE-08

 Ac 1.665m
2

   u 14m    HR 70%    em

2 Ac

u
238 mm

 Curat ts 7  dies      Edat tesat t0 14  dias

Retracción EHE-08

Fluencia EHE-08

 RESUM FORMIGÓ BIGA :

Formigó fck 50 MPa     fctk 2.85 MPa

Mòdul secant Ec 32902 MPa  a 28 días

Curat durant ts 7 dies, retracció total a tiemps infinit εcs 0.339
mm

m


Posada en funcionament als t0 14 dies, amb resistència fcmj t0  52294417 Pa i mòdulo

secant Ecmj t0  31896017216 Pa
Ecmj t0 

Ecm
0.969  

Fluencia total a tiempo infinito φ 1.462



 DIMENSIONAMENT PRETENSAT

P 1kN valor de prova

Estat 1

ESTAT EN BUIT:

Trobarem en buit la força de pretensat màxima per tal que les ales no trenquin a tracció a la
fibra superior i que la fibra inferior no trenqui a compressióquan apliquem la força de pretensat.

 Propietats de la secció

Asec.1 1.480m
2

 v'1 0.3511 m

Iyy.1 0.2546m
4

 ec.1 v'1 0.125m 0.226 m

v1 0.9489m M1 3277.9kN m

Suposem que tesem a t0 14 dias

fckj fcmj t0  8MPa 44 MPa

fctmj t0  3.67 MPa

 Fibra superior

σsupb
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v1
M1

Iyy.1
v1 fctmj t0 

P1 root
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v1
M1

Iyy.1
v1 fctmj t0  P









86486 kN

Sense cap pretensat la fibra superior està comprimida sense arribar al límit de compressions.
A l'aplicar pretensat a l'ala, anem traccionant la fibra superior. El límit de pretensat serà el
valor de P1 obtingut, que garanteix que no es superi la resistència a tracció a la fibra superior
(en buit podem arribar a la resistència a tracció en la fibra superior, si no, hauriem de garantir
descompressió).

 Fibra inferior

σinfb
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v'1
M1 v'1

Iyy.1
 0.6 fckj



P2 root
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v'1
M1

Iyy.1
v'1 0.60 fckj P









28629 kN inferior a

P2 representarà el el valor màxim de pretensat tal que la compressió de la fibra inferior no
sigui més gran que la màxima compressió resistida pel formigó.

Estat 1

De l'estat 1 només trobem quina és la força de pretensat màxima que hi podem aplicar, per
evitar superar les traccions màximes en la fibra superior sense comprimir en excés la fibra
inferior

Pmax min P1 P2  28629 kN

Estat 2

ESTAT EN CONSTRUCCIÓ

Formigonem la llosa. Mantenim la mateixa secció i hi augmenta el moment degut a
l'augment de pes de la llosa, que serà suportat íntegrament per la biga artesa.

ec.2 0.226 m
Asec.2 1.4800m

v2 0.9489m Iyy.2 0.2546m
4



v'2 0.3511 m
ΔM2 2917.3 kN m

 Fibra superior

σsupb
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v1
M1

Iyy.1
v1

ΔM2

Iyy.2
v2 0

P1 root
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v1
M1

Iyy.1
v1

ΔM2

Iyy.2
v2 fctmj t0  P









145673 kN

 Fibra inferior

σinfb
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v'1
M1 v'1

Iyy.1


ΔM2

Iyy.2
v'2 0.45 fckj

P2 root
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v'1
M1

Iyy.1
v'1

ΔM2

Iyy.2
v'2 0.45 fckj P









26216 kN



Estat 2

A l'estat 2 se li afegeix la càrrega del pes de la llosa. Igual que abans haurem de trobar el valor
de pretensat que eviti excessives traccions a la fibra superior i excessives compressions a la
fibra inferior.

Pmax min P1 P2  26216 kN

Estat 3

ESTAT EN SERVEI

Hi afegim les càrregues mortes i sobrecàrregues d'ús. Hi haurem d'aplicar un increment de
moment ∆M3. Aquest increment s'aplicarà sobre la secció 2, que conté la llosa la qual ajuda a

resistir l'increment de moment. Trobarem el pretensat mínim per tal de garantir descompressió
a la fibra inferior.

ec.3 0.649 m
Asec.3 2.4800m

Iyy.3 0.11m
4


v3 0.726m

v'3 0.774 m ΔM3 665.4 kN m

 Fibra superior

σsupb
1.1P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v1
M1

Iyy.1
v1

ΔM2

Iyy.2
v2

ΔM3

Iyy.3
v3 27 MPa 0.6 fckj

P3 root
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v1
M1

Iyy.1
v1

ΔM2

Iyy.2
v2

ΔM3

Iyy.3
v3 0.6 fckj P









4924 kN

 Fibra inferior

A tracció

σinfb
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v'1
M1 v'1

Iyy.1


ΔM2

Iyy.2
v'2

ΔM3

Iyy.3
v'3 0

P4 root
1.1 P

Asec.1

1.1P ec.1

Iyy.1









v'1
M1 v'1

Iyy.1


ΔM2

Iyy.2
v'2

ΔM3

Iyy.3
v'3 P









12176 kN

Estat 3



De l'estat 3 en deduim la força de pretensat mínima que hi haurem d'aplicar per tal d'evitar
traccions a la fibra inferior i per evitar compressions excessives a la fibra superior

Pmin max P3 P4  12176 kN

Dimensionament pretensat

La força de pretensat que utilitzarem serà:

P0 1.3 Pmin 1.583 10
4

 kN Valor pretensat estimat

FORÇA DE PRETENSAT

Contem amb les limitacions incloses a la EHE08

σp0 min 0.70 fpu 0.85 fpk  1302 MPa

 CARACTERISTICAS PRETENSADO

 N 12  tendons de 0.6" cadasun (Ap 1680mm
2

 )

 Tensió inicial previa a clavar les cunyes σp0 1302 MPa

 Força inicial del tesat per tendó P0.tendo Ap σp0 2187 kN

La baina és de 70 centimetres.

Obtenim la força de pretensat que és capaç de fer cada tendó.

 Pretensat

nbaines

P0

P0.tendo
7.236

nbaines round nbaines  7 dbaines
5m

nbaines 1
0.625 m

Pancl nbaines Ap σp0 1.531 10
4

 kN

Dimensionament pretensat

La força de pretensat calculada resulta de:

Pancl 15311.52 kN



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 3: Dimensionament pretensat superior 

 

 

 

 



 



fck 50MPa

FORMIGÓ EHE08

ARMADURES PASSIVES EHE-08

ARMADURES ACTIVES EHE-08

 ARMADURES ACTIVES Y1860

fpu 1860MPa

fpk 0.88fpu 1636800000 Pa

fpd

fpk

1.15
1423304348 Pa

Ep 195000MPa

ρ1000 2.5%  a una tensió 0.70fpu

 Baina d'acer   μ 0.20rad
1

   k 1.2 10
3

 m
1



ARMADURES ACTIVES EHE-08

 Ac 1.665m
2

   u 14m    HR 70%    em

2 Ac

u
238 mm

 Curat ts 7  dias      Edat tesat t0 14  dias

Retracció EHE-08

Fluencia EHE-08

 RESUM FORMIGÓ TAULELL :

Formigó fck 50 MPa     fctk 2.85 MPa

Mòdul secant Ec 32902 MPa  a 28 días

Curat durant ts 7 dies, retracció total a tiemps infinito εcs 0.339
mm

m


Posada en càrrega als t0 14 dies, amb resistència fcmj t0  52294417Pa y mòdul secant

 Ecmj t0  31896017216Pa
Ecmj t0 

Ecm
0.969  Fluència total a tiemps infinito φ 1.462



 DIMENSIONAMENT PRETENSAT

Estat 1

EN BUIT

Trobarem en buit una força de pretensat màxima per tal que les ales no trenquin a tracció
quan apliquem la força de pretensat. Hem de garantir que a la fibra superior no trenqui
compressió per excès de pretensat.

v1 0.9489mAsec.1 1.480m
2



v'1 0.3511 mIyy.1 0.2546m
4



ec.1.inf v'1 0.125m 0.226 m

ec.1.sup v1 0.1m 0.849 m

Mn1 4196.5kN m

Suposem que tesem a t0 14 dias

fckj fcmj t0  8MPa 44 MPa

fctmj t0  3.67 MPa

 Fibra superior

σsupb

1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v1
Mn1

Iyy.1
v1 0.6 fckj

P1 root
1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v1
Mn1

Iyy.1
v1 0.6 fckj Psup









9996 kN

 Fibra inferior

σsupb

1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v'1
Mn1

Iyy.1
v'1 fctmj t0 

P2 root
1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v'1
Mn1

Iyy.1
v'1 fctmj t0  Psup









17371 kN

Estat 1

De l'estat 1 en traiem un valor màxim de la força de pretensat

Pmax min P1 P2  9996 kN



Estat 2

EN CONSTRUCCIÓ

Asec.2 1.4800m Iyy.2 0.2546m
4



v2 0.9489m ΔMn2 3.736 10
3

 kN m

v'2 0.3511 m ec.2.inf 0.226 m

ec.2.sup v1 0.1m 0.849 m

 Fibra superior

σsupb

1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v1
Mn1

Iyy.1
v1

ΔMn2

Iyy.2
v2 0.6 fckj

P1 root
1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v1
Mn1

Iyy.1
v1

ΔMn2

Iyy.2
v2 0.6 fckj Psup









13293 kN

 Fibra inferior

σsupb

1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v'1
Mn1

Iyy.1
v'1

ΔMn2

Iyy.2
v'2 fctmj t0 

P2 root
1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v'1
Mn1

Iyy.1
v'1

ΔMn2

Iyy.2
v'2 fctmj t0  Psup









26833 kN

Estat 2

A l'estat 2 se li afegeix la càrrega del pes de la llosa. Igual que abans haurem de trobar el valor
de pretensat que eviti excessives traccions a la fibra inferior ni excedeixi les compressions
resistides a la fibra superior.

Pmax min P1 P2  13293 kN

Estat 3

EN SERVEI

L'estructura entra en servei. Hi apliquem les sobrecàrregues d'ús i les càrregues mortes,
resultant un augment de moment. A més a més la llosa ha adquirit resistència i per tant les
propietats de la secció varien.

Asec.3 2.48m
Iyy.3 0.11m

4


v3 0.726m
ΔMn3 776.9 kN m

v'3 0.774 m



 Fibra superior

σsupb

1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v1
Mn1

Iyy.1
v1

ΔMn2

Iyy.2
v2

ΔMn3

Iyy.3
v3 0

P3 root
1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v1
Mn1

Iyy.1
v1

ΔMn2

Iyy.2
v2

ΔMn3

Iyy.3
v3 Psup









8214 kN

 Fibra inferior

σsupb

1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v'1
Mn1

Iyy.1
v'1

ΔMn2

Iyy.2
v'2

ΔMn3

Iyy.3
v'3 0.6 fckj

P4 root
1.1 Psup 
Asec.1

1.1Psup ec.1.sup

Iyy.1









v'1
Mn1

Iyy.1
v'1

ΔMn2

Iyy.2
v'2

ΔMn3

Iyy.3
v'3 0.6 fckj Psup









18680 kN

Estat 3

De l'estat 3 en deduim la força de pretensat mínima que hi haurem d'aplicar per tal d'evitar
traccions a la fibra superior i per evitar compressions excessives a la fibra inferior.

Pmin max P3 P4  8214 kN

Dimensionament pretensat

La força de pretensat que utilitzarem serà:

P0 1.2 Pmin 9856.89 kN Valor pretensat estimat

FORÇA DE PRETENSAT

σp0 min 0.70 fpu 0.85 fpk  1302 MPa

 CARACTERÍSTIQUES PRETENSAT

 N 13  tendons de 0.6" cadascun ( Ap 1820mm
2

 )

 Tensió inicial previa al clavat de cunyes σp0 1302 MPa

 Força inicial de tesat per tendó P0.tendo Ap σp0 2370 kN

 Pretensat

nbaines

P0

P0.tendo
4.16

nbaines round nbaines  4



dbaines
5m

nbaines 1
1mDistància entre baines

Pancl nbaines Ap σp0 9478.56 kN

Dimensionament pretensat

1.1 Pancl 
Asec.1

1.1Pancl ec.1.sup

Iyy.1









v'1 5.161 MPa 5.955 0.05 0.298

1.1 Pancl 
Asec.1

1.1Pancl ec.1.sup

Iyy.1









v1 40.033 MPa 46.192 0.05 2.3

Pèrdues pretensat

ANALISIS PRETENSADO

 COMPROVACIÓ PRETENSAT 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 4: Càlcul de l’armadura a les piles 



 



CÀLCUL ARMADURA PILARS

fck 30
N

mm
2

 fcd

fck

1.5
20

N

mm
2

 fyd
500

1.15

N

mm
2



fct.m 0.3 fck

2

3


rpila 0.025m rencep 0.07mRecobriments mínims

Reaccions:

Nd 3316kN My 88.1kN m Mx 4.2kN m

Fy 6.6kN Fx 151.8kN

Dimensions del cap del pilar

b 1.25m a 0.7m

Armadura Pilar EIX X (direcció a)

 Comprovació de seccions rectangulars sotmeses a flexió composta recta
 (Annex 7 art 5) 

 a) Piles verticals

d1 0.05m da a d1

U0 fcd b a 1.75 10
4

 kN Md max My Mx 

m1 Nd 0.5 U0  da d1  m2 0.5 Nd da d1  Md 0.32 U0 da 2.5 d1 

α 0.48
m1

m1 m2
 0.375

m2

m1 m2




Us1x

Md

da d1 
Nd

2
 Nd 0if

Md

da d1 
Nd

2


Nd da

da d1
1

Nd

2 U0










 0 Nd 0.5 U0if

Md

da d1 
Nd

2
 α

U0 da

da d1
 0.5 U0 Ndif



Us2x Us1x 1.447 10
3

 kN

Ax

Us1x

fyd
3.328 10

3
 mm

2


FICAREM L'ARMADURA MÍNIMA

Amec_min 0.04 a b
fcd

fyd
 1.61 10

3
 mm

2


Amin a b 0.004 3.5 10
3

 mm
2



As min Amec_min Amin 

B500S D 16mm Aarmadura π
D

2

4
 nx

As

Aarmadura
8.007

sa

a 2 rpila

nx
81.174 mm haurem de garantir la separació mínima!

 b) Tirants

Nd.tirant Nd cos
π

2








d1 0.05m da a d1

btirant 1.25 cos
π

4






m 0.884 m atirant a

U0 fcd btirant atirant 1.237 10
4

 kN Md max My Mx 

m1 Nd 0.5 U0  da d1  m2 0.5 Nd da d1  Md 0.32 U0 da 2.5 d1 

α 0.48
m1

m1 m2
 0.375

m2

m1 m2




Us1x

Md

da d1 
Nd

2
 Nd 0if

Md

da d1 
Nd

2


Nd da

da d1
1

Nd

2 U0










 0 Nd 0.5 U0if

Md

da d1 
Nd

2
 α

U0 da

da d1
 0.5 U0 Ndif



Us2x Us1x 1.306 10
3

 kN

Ax

Us1x

fyd
3.004 10

3
 mm

2


FICAREM L'ARMADURA MÍNIMA

Amec_min 0.04 atirant btirant
fcd

fyd
 1.138 10

3
 mm

2


Amin atirant btirant 0.004 2.475 10
3

 mm
2



As min Amec_min Amin 

B500S D 16mm Aarmadura π
D

2

4
 nx

As

Aarmadura
5.662

sa

atirant 2 rpila

nx
114.797 mm haurem de garantir la separació mínima!

Armadura Pilar EIX X (direcció a)

Armadura Pilar EIX Y (direcció b)

 Comprovació de seccions rectangulars sotmeses a flexió composta recta
 (Annex 7 art 5) 

 a) Piles

db b d1

U0 fcd b a 1.75 10
4

 kN Md max My Mx 

m1 Nd 0.5 U0  db d1  m2 0.5 Nd db d1  Md 0.32 U0 db 2.5 d1 



α 0.48
m1

m1 m2
 0.375

m2

m1 m2


Us1y

Md

db d1 
Nd

2
 Nd 0if

Md

db d1 
Nd

2


Nd db

db d1
1

Nd

2 U0










 0 Nd 0.5 U0if

Md

db d1 
Nd

2
 α

U0 db

db d1
 0.5 U0 Ndif



Us2y Us1y 1.398 10
3

 kN

Ay

Us1y

fyd
3.215 10

3
 mm

2


FICAREM L'ARMADURA MÍNIMA

Amec_min 0.04 a b
fcd

fyd
 1.61 10

3
 mm

2


Amin a b 0.004 3.5 10
3

 mm
2



As min Amec_min Amin 

B500S D 16mm Aarmadura π
D

2

4
 nx

As

Aarmadura
8.007

haurem de garantir la separació mínima!sa

b 2 rpila D

nx
147.862 mm

 b) Tirants

Nd.tirant Nd cos
π

2








d1 0.05m da a d1

btirant 1.25 cos
π

4






m 0.884 m atirant a

U0 fcd btirant atirant 1.237 10
4

 kN Md max My Mx 



m1 Nd 0.5 U0  da d1  m2 0.5 Nd da d1  Md 0.32 U0 da 2.5 d1 

U0 0.5 6.187 10
6

 N
α 0.48

m1

m1 m2
 0.375

m2

m1 m2


Nd 3.316 10
6

 N

Us1x

Md

da d1 
Nd

2
 Nd 0if

Md

da d1 
Nd

2


Nd da

da d1
1

Nd

2 U0










 0 Nd 0.5 U0if

Md

da d1 
Nd

2
 α

U0 da

da d1
 0.5 U0 Ndif



Us2x Us1x 1.306 10
3

 kN

Ax

Us1x

fyd
3.004 10

3
 mm

2


FICAREM L'ARMADURA MÍNIMA

Amec_min 0.04 atirant btirant
fcd

fyd
 mm

2


Amin atirant btirant 0.004 mm
2



As min Amec_min Amin 

B500S D 16mm Aarmadura π
D

2

4
 nx

As

Aarmadura
5.662

sa

btirant 2 rpila

nx
147.273 mm haurem de garantir la separació mínima!

Armadura Pilar EIX Y (direcció b)
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