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INTRODUCCIÓ 
 

Càlcul Matricial d'Estructures 2.0, en endavant CME2, és una aplicació per resoldre 

estructures de barres hiperestàtiques pel mètode matricial de rigidesa (direct stiffness method, 

o DSM en anglès), dissenyat i desenvolupat per executarse des del programa MathWorks® 

Matlab® 

 

CME2 neix com a Treball de Final de Carrera d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, 

en la necessitat de crear una eina docent pròpia, a mida, per a ús dels estudiants, prenent com 

a referència el programa Càlcul Matricial d'Estructures, desenvolupat pel tutor del TFC Joan 

Baiges a la seva etapa d'estudiant. Però, CME2 ha estat escrit desde cero, sense prendre codi 

de CME, sota les següents premises: 

 

- Crear un motor de càlcul que aprofiti tota la potència i possibilitats que particularment 

ofereix Matlab® i el seu llenguatge de programació. 

- Que discrimini i resolgui estructures 2D i 3D, articulades i reticulares. 

- Oferir una interfase gràfica directa, intuitiva i fàcil de fer servir. 

- Presentar un codi transparent i entendible, estructurat i ric en comentaris, i fàcilment 

ampliable en funcions. 

 

Com a resultat, teniu un programa que permet resoldre estructures reticulades i 

articulades, lineals, planes o espaials, en 2D i 3D, amb una gran varietat de recolzaments: 

rígids, elàstics, rodets simples o mòbils, amb desplaçaments imposats, etc.; càrregues als 

nusos i a les barres de diferents tipus, intriouïdes a cop de ratolí, retornant els resultats en 

forma de diagrames i deformada de l'estructura general a la mateixa pantalla o en detall de 

manera gràfica i d'informe amb expresions analítiques per a cada barra. Tot en un entorn gràfic 

que representa i treballa sobre les estructures de la mateixa manera que es fa a classe. 

 

REQUISITS 
 

Els requisits per executar CME2 són els mateixos que per executar Matlab®: un 

ordinador personal PC compatible amb sistema operatiu Windows o Linux, o bé un ordinador 

personal Mac. S'ha de tenir una versió recent de MathWorks® Matlab® instalada i funcionant, 

no és necessària la instalació de cap Toolbox addicional. 

 

És imprescindible el ratolí, preferentment amb rodeta de desplaçament. 

 

CME2 està dissenyat per a una resolució mínima de pantalla de 1280x720 pixels, 

tamany per defecte de la seva finestra principal, però es pot ampliar o reduir fins a un mínim de 

425x500 pixels. 
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DESCRIPCIÓ DE LA INTERFASE GRÀFICA 
 

La interfase gràfica de CME2 està basada en l'ús del ratolí, bàsicament es treball 

clicant i seleccionant, encara que per introduir certes dades numèriques és imprescindible l'ús 

del teclat. 

 

La interfase la conformen una finestra principal i una sèrie d'elements continguts, així 

com quadres de diàleg, amb els quals l'usuari pot interaccionar per introduir les dades o 

presentar els resultats dessitjats de la manera que es prefereixi, enumerats a continuació. 
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1 - FINESTRA PRINCIPAL 

 

La finestra principal s'obre a l'executar el programa i conté els objectes que formen la 

interfase, a excepció dels quadres de diàleg. A la seva barra de títol apareix el nom del 

programa seguit del nom de l'arxiu en el que s'està treballant, en cas de que se n'hagi càrregat 

o grabat un. En cas contrari només apareix el nom del programa. La finestra és 

redimensionable, des d'un mínim de 500x425 píxels per poder encabir-hi tots els elements. Per 

defecte és una finestra flotant, però es pot maximitzar o integrar amb la interfase de Matlab® 

sense cap limitació. 

 

2 - PANTALLA GRÀFICA 

 

En CME2 la pantalla gràfica soporta la interacció mitjançant el ratolí i la sortida de 

dades. Els nusos, les barres i les càrregues s'introdueixen o s'esborren dirèctament a la 

pantalla a cop de ratolí. 

 

En torn de la pantalla gràfica es situen els eixos de coordenades, com a referència per 

al dimensionament de l'estructura. Y acompanyant a la pantalla gràfica trobem tres caixes de 

texte, corresponents a les coordenades X, Y i Z i una quarta amb la precisió. Les caixes 

corresponents a les coordenades mostren la posició del cursor en referècia als eixos de la 

gràfica i actualitzada en temps real, amb la precisió establerta a la darrera caixa de texte. Al 

moure el cursor amb el ratolí per sobre de la pantalla les coordenades corresponents al plànol 

al qual estem treballant no es podran editar. La tercera dimensió en canvi sí és editable 

(excepte en vista 3D), permetent indicar la profunditat a l'espai tridimensional (veure apartat 

Visualització 2D). Quan s'introdueixen nusos amb el ratolí se'ls asignaran com a posició a 

l'espai les coordenades presents en aquestes caixes de texte. La precisió determina 

l'arrodoniment de les coordenades. 
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3 - BARRA DE BOTONS SUPERIOR 

 

La barra de botons superior, situada a sobre de la pantalla gràfica i per sota dels menús, 

permet seleccionar l'acció que es vol dur a terme. Disposa de quatre grups de botons: 

 

 
 

- Accions 

•  Crear 

•  Modificar 

•  Esborrar 

- Objecte de les accions 

•  Nus 

•  Barra 

•  Càrregas en nus 

•  Càrrega en barra  

-   Extrems de barra articulats 

- Desplaçament i escala 

• Moure's 

• Apropar-se 

• Allunyar-se 

 

Els dos primers grups: accions i objecte són els que permetran definir l'estructura sobre 

la pantalla. El botó referent a l'articulació dels extrems de barra, s'ofereix com a ajuda per a 

definir les noves barres, quan està seleccionat els extrems seran articulats, per defecte seran 

rígids. Finalment el quart grup permet moure i fer zoom a la gràfica, d'utilitat en cas de no 

disposar d'un ratolí amb rodeta. 
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4 - BOTONS DE CONTROL DE VISTA 

 

Els botons de control de vista, situats a banda dreta superior de la pantalla gràfica permeten 

dur a terme vàries accions rel·lacionades amb la presentació a pantalla. 

 

 
 

- Edició: Selecciona el mode d'edició, on es poden introduïr dades a l'estructura, o el mode 

de presentació de resultats. Al calcular una estructura es pasa diréctament al mode de 

presentació i el botó es deselecciona automàticament, per poder modificar l'estructura s'ha 

de seleccionar novament. 

- Reixeta: Fa apareixer a la pantalla una reixa formada per línies guia, com a ajuda per a la 

precisió a  l'entrada de nusos. 

- Centrar: Centra i redimensiona la gràfica de l'estructura per encabir-la a la pantalla. 

- Grup de botons XY, XZ, YZ i 3D: Seleccionen el plànol de vista 2D o la vista 3D. 
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5 - BOTONS DE CONTROL DE LA GRÀFICA 

 

Els botos de control de la gràfica, situats a banda dreta, sota els de control de vista, 

controlen els resultats que es mostren en pantalla. En mode d'edició romanen desactivats, no 

tenen funció. En mode de presentació s'activen i permeten escollir quina informació mostrar: 

 

 
 

- Càrregues 

- Reaccions 

- Deformada 

- Diagrama d'axils N 

- Diagrama de tallants Ty 

- Diagrama de tallants Tz 

- Diagrama de moments torsors Mx 

- Diagrama de moments flectors My 

- Diagrama de moments flectors Mz 

 

6 - BOTÓ CALCUL 

 

El botó càlcul, situat en posició inferior dreta, executa el càlcul i canvia del mode 

d'edició al mode de presentació. 
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7 - MENÚS 

 

La barra de menús conté dos menús amb cinc i un sub-menús respectivament: 

 

 
 

 

 

 

- Arxiu 

 Nou: Esborra l'estructura actual, inicialitzant totes les variables del programa. En tot 

cas demana confirmació. 

 Càrregar: Càrrega una estructura prèviament guardada en format .cme2. S'obre la 

carpeta designada a les opcions en un quadre de diàleg de l'explorador d'arxius 

(encara que es pot canviar de carpeta), per seleccionar l'arxiu. Es perdran les dades de 

l'estructura anterior si es càrrega una de nova. No es demana confirmació, però es pot 

cancelar la càrrega en el moment de seleccionar l'arxiu sense afectar a l'estructura 

anterior. Al càrregar un arxiu, el nom d'aquest es mostrarà al títol de la finestra principal 

fins que s'obri un altre, es guardi amb un altre nom o es comenci una estructura nova. 

Es podrà guardar succesivament amb el mateix nom sense haver de seleccionar l'axiu 

de nou. 

 Guardar: Guarda una estructura en format .cme2. Si l'estructura s'ha càrregat des d'un 

arxiu o s'ha guardat prèviament, i per tant la barra de títol de la finestra principal conté 

el seu nom, es guardarà amb el mateix nom. Atenció: l'arxiu sempre es guardarà dins 

de la carpeta per defecte, indicada a les opcions, encara que l'arxiu original estigui en 

una altre carpeta. En cas de que es tracti d'una estructura nova s'obre el quadre de 

diàleg de l'explorador d'arxius a la carpeta per defecte per seleccionar o crear un nou 

arxiu, de la mateixa manera que si s'hagués clicat al sub-menú Guardar com a.... 

 Guardar com a...: Guarda una estructura en format .cme2. Obre la carpeta per defecte 

a l'explorador d'arxius per seleccionar o crear un nou arxiu. Al guardar un arxiu, el nom 

d'aquest es mostrarà al títol de la finestra principal fins que s'obri un altre, es guardi 

amb un altre nom o es comenci una estructura nova. Es podrà guardar succesivament 

amb el mateix nom sense haver de seleccionar l'axiu de nou. 

 Sortir: Surt i tanca CME2. Es perdran totes les dades de l'estructura actual. En tot cas 

demana confirmació. 
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- Opcions 

 Editar opcions: Obre el quadre de diàleg amb les diferents opcions del programa, 

enumerades a l'apartat següent. 

 

8 - PANTALLA DE PRESENTACIÓ DE RESULTATS EN DETALL PER BARRA 

 

 Aquesta pantalla apareix en substitució de la pantalla gràfica que representa el total de 

l'estructura per oferir la visualització en detall d'una barra, quan es clica sobre la barra 

seleccionada a la gràfica. Per tornar a la gràfica general s'ha de clicar a qualsevol punt sobre la 

gràfica (no el texte). 

 

 La pantalla es parteix verticalment en dos meitats:  

 

A la meitat esquerre mostra la representació gràfica en eixols locals: 

 

X-Y local: 

- Diagrama d'esforços axils N 

- Diagrama d'esforços tallants Ty 

- Diagrama de moments flectors Mz 

- Deformada amb desplaçaments en X i Y locals i girs en Z local 

X-Z local: 

- Diagrama de tallants Tz 

- Diagrama de moments torsors Mx 

- Diagrama de moments flectors My 

- Deformada amb desplaçaments en X i Z locals i girs en Y local 

 

La visualització dels diferents diagrames es pot controlar de la mateixa manera que 

amb la gràfica global. No es mostren les càrregues ni les reaccions. 

 

A la banda dreta de la gràfica es presenta un informe, en forma de texte, seleccionable 

i copiable en un document, que inclou: 

 

- Propietats mecàniques de la barra 

- Eixos locals 

- Esforços i moviments a l'extrem inferior en eixos locals i globals 

- Esforços i moviments a l'extrem superior en eixos locals i globals 

- Expressions analítiques dels diagrames, mínims, màxims, i ceros. 

- Expressions analítiques de la deformada en les tres dimensions, en eixos locals, 

amb màxims. 
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QUADRE DE DIÀLEG OPCIONS 

 

Dins d'aquest quadre de diàleg es poden definir alguns aspectes del comportament del 

programa, la carpeta on guardar els arxius, tipus de lletra o colors de les gràfiques. Les opcions 

es guarden a l'arxiu opcions.mat, dins de la mateixa carpeta des de la qual s'executa l'aplicació. 

Si a l'executar l'aplicació no es troba l'arxiu opcions.mat s'obrirà automàticament aquest quadre 

per definir-les. 

 

 
 

- Opcions 

 Editar nusos i barres després de crear-los: Permet anar definint les propietats dels 

nusos i les barres d'un en un a mesura que es van creant. Si no es selecciona es 

poden crear primer els nusos i/o les barres, per editar-les posteriorment. 
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 Al crear un nus unir-lo automàticament a l'anterior amb una barra: Si es selecciona a 

mesura que es van creant es crea també una nova barra. Si també s'ha seleccionat 

l'opció Editar nusos i barres després de crear-los primer s'editarà el nus i, tot seguit, les 

propietats de la barra. 

- Carpeta on guardar i càrregar: Carpeta on per defecte es guardaran i des d'on es 

càrregaran els arxius de les estructures. Pot ser o no la mateixa carpeta on siguin els arxius 

de l'aplicació. Sempre que es guardi amb l'opció Guardar es farà en aquesta carpeta. 

- Fonts 

 Font nusos: Tipus i tamany de lletra que es farà servir per a la numeració dels nusos. 

 Font forces: Tipus i tamany de lletra que es farà servir per a indicar numèricament les 

accions i reaccions, tant als nusos com a les barres.  

- Colors 

 Càrregues: Color de representació de les càrregues al mode de presentació. Al mode 

d'edició es representen sempre en color negre. 

 Reaccions: Color de les reaccions. 

 Deformada: Color de la deformada. 

 Diagrames: Colors dels diferents diagrames: N, Ty, Tz, Mx, My i Mz. 

 Modificar: Color dels objectes editables. Nusos, barres càrregues als nusos o 

càrregues a les barres. 

 Esborrar: Color dels objectes esborrables. Nusos, barres càrregues als nusos o 

càrregues a les barres. 

- Escala 

 Factor zoom: Determina l'ampliació o reducció que es produeix a l'ampliar o reduir la 

gràfica. Un valor alt produeix una ampliació o reducció petita, i al contrari un valor petit 

produeix una ampliació o reducció gran. El valor per defecte és 10. Afecta tant al fer 

zoom amb els botons de la barra superior o amb la rodeta del ratolí. 

 Escala nusos i forces: Determina l'escala a la qual es presenten els objectes gràfics. 

Valor més alt farà objectes més grans, més petit objectes més petits. Valor per defecte 

100. 

 Separació nº nus: Determina la distància del número al seu nus. A valor més alt més 

separació. Valor per defecte 0,35. 

 Precisió inicial: Precisió per defecte al càrregar l'aplicació CME2. Per defecte 0,5. 

 X, Y i Z mínimes i màximes: Valors límit de la pantalla gràfica per defecte quan es 

comença una nova estructura o s'executa l'aplicació. 

 

Es surt prement el botó Acceptar o la tecla Retorn del teclat. Es surt sense guardar l'arxiu 

opcions.mat prement el botó Cancelar o la tecla Escapament del teclat. 
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QUADRE DE DIÀLEG D'EDICIÓ DE NUS 

 

El quadre de diàleg d'edició del nus apareix quan es clica sobre un nus per modificar-lo 

o al crear-ne un si s'ha activat l'opció. Mostra al seu títol el número identificatiu del nus, i dins 

del quadre la posició a l'espai i la selecció de condició de contorn, algunes de les quals 

presenten camps propis que cal definir: 

 

 
 

- Nus lliure: sense restriccions de moviment a l'espai. 

- Rodet inclinat: No permet el moviment en una direcció a l'espai, i la permet en les 

direccions perpendicular a aquesta. Permet els girs. Cal definir el vector perpendicular al 

pla del rodet, això és: la direcció de l'espai on el rodet restringeix el moviment. 

- Recolzament simple: Restricció de tots els moviments, però no des girs. 

- Encastament: Restricció de tots els moviments i tots els girs. 

- Desplaçaments elàstics i girs lliures: Permet desplaçaments, però relacionats linearment 

amb les reaccions mitjançant una constant elàstica. Els girs són lliures. Cal definir la 

constant elàstica K per a cada eix. 

- Girs elàstics i desplaçaments nuls: Restringeix tots els desplaçaments. Permet els girs, 

però relacionats linearment amb els moments reacció mitjançant una constant elàstica. Cal 

definir la constant elàstica K per a cada eix. 

- Desplaçaments i girs elàstics: Permet els moviments i els girs, però relacionats linearment 

amb les reaccions mitjançant una constant elàstica. Cal definir la constant elàstica K per a 

cada eix, moviments i girs. 
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- Desplaçaments imposats i girs lliures: Permet els girs. Els desplaçaments venen imposats. 

Cal definir els desplaçaments per a cada eix. 

- Girs imposats i desplaçaments lliures: Permet els moviments, però imposa els girs. Cal 

definir els girs sobre a cada eix. 

- Desplaçaments i girs imposats: Cal definir els moviments i girs per a cada eix. 

 

Es surt prement el botó Acceptar o la tecla Retorn del teclat. Es surt però sense guardar les 

dades prement el botó Cancelar o la tecla Escapament del teclat. 

 

QUADRE DE DIÀLEG D'EDICIÓ DE BARRA 

 

El quadre de diàleg d'edició de les barres apareix quan es clica sobre una barra per 

modificar-la o al crear-ne una si s'ha activat l'opció. Presenta al seu títol el número identificatiu 

de la barra juntament amb els número dels nusos inferior i superior als quals està connectada, i 

permet modificar tots els paràmetres que les defineixen: 

 

 
 

- Extrems de barra: Permeten seleccionar els nusos extrems d'entre els existents a 

l'estructura i definir si l'extrem de barra és rígid o articulat. 
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- Propietats: Es poden copiar d'una altra barra ja definida prèviament, de manera que no cal 

repetir el mateix procés, es selecciona la barra de la qual es volen copiar els paràmetres i 

es cliqueja sobre el botó Importar de la barra. D'aquesta manera només es copien les 

dades, però no es comparteixen entre barres, això vol dir que modificant la barra de la qual 

s'han copiat els paràmetres no es modifiquen els paràmetres de les barres que l'han copiat. 

Les propietats són individuals per a cada barra, i són: 

-  

 Color: Defineix un color per a la representació de la barra. Permet diferenciar-les per 

propietats o sota el criteri que es dessitgi. 

 Mòdul de Young 

 Àrea de la secció 

 Inèrcia Iz 

 Inèrcia Iy 

 Rigidesa a torsió G·It 

 Vector direcció Iz en eixos globals: Defineix la direcció de l'eix local Z' de la barra a 

l'espai, o sigui: l'orientació de la secció. Important: ha de ser perpendicular a l'eix de la 

barra. Si es deixen els camps a cero, s'interpreta com que Iy=Iz (ignorant el valor donat 

a Iy) i igual en qualsevol eix perpendicular a l'eix de la barra. Per tant, només cal 

introduir-lo quan Iy i Iz siguin diferents. 

 

És imprescindible que les unitats siguin coherents amb les de les càrregues i 

dimensions de l'estructura. 

 

Es surt prement el botó Acceptar o la tecla Retorn del teclat. Es surt però sense 

guardar les dades prement el botó Cancelar o la tecla Escapament del teclat. 
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QUADRE DE DIÀLEG D'EDICIÓ DE CÀRREGA EN NUS 

 

 El quadre de diàleg d'edició de càrregues en nusos apareix quan es clica sobre un nus 

per introduir-ne o modificar-ne la càrrega. Permet introduir les següents càrregues, en eixos 

globals de l'estructura: 

 

 
 

- Fx: Força en eix x global. 

- Fy: Força en eix y global. 

- Fz: Força en eix z global. 

- Mx: Moment respecte a l'eix x global. 

- My: Moment respecte a l'eix x global. 

- Mz: Moment respecte a l'eix x global. 

 

Es surt prement el botó Acceptar o la tecla Retorn del teclat. Es surt però sense 

guardar les dades prement el botó Cancelar o la tecla Escapament del teclat. 
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QUADRE DE DIÀLEG D'EDICIÓ DE CÀRREGA EN BARRA 

 

 El quadre de diàleg d'edició de càrregues a les barres apareix quan es clica sobre una 

barra per introduir-ne o modificar-ne la càrrega. Permet introduir els  següents tipus càrregues i 

paràmetres, sempre en eixos globals de l'estructura. 

 

 
 

- Càrrega puntual: 

 Distància al nus nº1: Defineix la posició de la càrrega dins de la barra. 

 Mòdul: Valor escalar de la càrrega puntual. 

 Vector direcció: Vector direcció de la càrrega puntual. 

- Moment: 

 Distància al nus nº1:Defineix la posició del moment dins de la barra. 

 Mòdul: Valor escalar del moment. 

 Vector direcció: Vector direcció de l'eix del moment. 
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- Càrregues repartides sobre la barra: 

 Distància al nus nº2: Defineix la posició de l'extrem superior de la càrrega 

repartida dins de la barra. 

 Distància al nus nº1: Defineix la posició de l'extrem inferior de la càrrega 

repartida dins de la barra. 

 Mòdul: Valor escalar de la càrrega repartida. 

 Vector direcció: Verctor direcció de la càrrega repartida. 

- Càrregues projectades sobre la barra: 

 Distància al nus nº2: Defineix la posició de l'extrem superior de la càrrega 

projectada dins de la barra. 

 Distància al nus nº1: Defineix la posició de l'extrem inferior de la càrrega 

projectada dins de la barra. 

 Mòdul: Valor escalar de la càrrega projectada. 

 Vector direcció: Verctor direcció de la càrrega projectada. 

 

Es surt prement el botó Acceptar o la tecla Retorn del teclat. Es surt però sense 

guardar les dades prement el botó Cancelar o la tecla Escapament del teclat. 
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TREBALLANT AMB L'APLICACIÓ 
 

INICI 

 

Per executar el programa s'ha d'obrir Matlab®, seleccionar la carpeta on es trobin els 

arxius de CME2 i escriure-hi a la finestra de comandes: cme2 + [Retorn]. 

 

Si és la primera vegada que s'executa apareixerà primer de tot la finestra d'opcions, on 

es configuren diferents paràmetres del programa (veure apartat opcions per a més detall). Cal 

que es seleccioni una carpeta on guardar els arxius, fins que no es faci la finestra no es deixarà 

tancar i no s'executarà el programa. Un cop seleccionada una carpeta, la informació es guarda 

dins l'arxiu opcions.mat i no es tornarà a preguntar a l'inici. Per modificar més endavant les 

opcions s'hi podrà accedir mitjançant els menús del programa. 

 

A l'iniciar el programa es presenta diréctament la itenterfase gràfica. Ja podem 

començar a treballar en una estructura. 

 

MODE D'EDICIÓ: INTRODUIR UNA ESTRUCTURA 

 

El procés de definició de l'estructura comença amb la creació de nusos dins de l'espai 

de la pantalla gràfica. La seva posició determina la geometria de l'estructura, i la seva condició 

de contorn el recolçament i la limitació de moviment necesaris en una estructura isostàtica o 

hiperestàtica. Amb dos nusos ja es pot crear una barra que els uneixi, amb extrems rígids o 

articulats i propietats mecàniques definides. Als nusos i a les barres se'ls assigna càrregues: 

forces i moments. 

 

Per començar a crear nusos, barres i càrregues CME2 ha d'estar en mode d'edició. És 

el mode per defecte quan s'arrenca l'aplicació i quan es carrega o comença una nova 

estructura, i permet introduir les dades a la pantalla gràfica, en oposició al mode de presentació 

de resultats. S'intercanvia entre un mode i un altre mitjançant el botó Edició. Al calcular una 

estructura es surt automàticament del mode d'edició, per modificar-la s'haurà de tornar a aquest 

mode amb el botó Edició. 

 

CREACIÓ, EDICIÓ I ELIMINACIÓ DE NUSOS 

 

Per crear els nusos cal seleccionar el botó crear i el botó nus. Tot seguit, si es cliqueja 

amb el botó esquerre sobre la pantalla gràfica es crearà un nus a l'espai, amb la posició 

indicada a les caixes de texte situades sota la pantalla gràfica. A cada nus se li assigna un 

número succesiu, únic, que l'identifica. Per defecte la condició de contorn és de nus lliure, i es 

representa per una creueta que marca la posició del nus. 
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Si s'ha seleccionat l'opció d'editar nusos i barres després de crear-los, tot seguit de 

clicar a la pantalla apareixerà el quadre de diàleg d'edició del nus. D'altra manera cal 

seleccionar a la barra de botons supeior el botó modificar juntament amb el botó nus, al fer-ho 

es colorejaran tots els nusos del color definit per a modificar (per defecte blau cel) indicant que 

es pot clicar en un nus per editar-lo. Finalment, al clicar al nus apareix el quadre de diàleg 

d'edició del nus on podrem modificar la posició o la condició de contorn. 

 

 
 

La posició del nus es pot modificar, o bé numéricament als camps corresponents a les 

coordenades al quadre de diàleg d'edició, o també desplaçant-lo a una altra posició de la 

pantalla gràfica, clicant amb el boto dret i sense alliberar-lo fins situar-lo la seva posició final. 

Per fer-ho cal que a la barra de botons superior estiguin seleccionades qualsevol de les 

següents combinacions de botons: modificar + nus, crear + barra o crear + càrrega en nus. La 
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posició final serà la que indiquin les caixes de texte sota la pantalla gràfica, incloent la tercera 

dimensió, i amb la precisió que s'indiqui. 

 

Per esborrar els nusos cal seleccionar a la barra de botons supeior el botó esborrar i el 

botó nus. El color de tots els nusos de l'estructura canvia al color definit a les opcions per 

esborrar (per defecte vermell). Clicant sobre un nus amb el botó esquerre se l'esborra, 

juntament amb les seves càrregues i les barres connectades, si les tingués. El seu número 

passa al nus següent, de manera que tots els nusos amb numeració superior al nus esborrat 

redueixen en un el seu número. Això no afecta, però, a la rel·lació dels nusos amb les barres i 

les seves càrregues. 

 

 
 

CREACIÓ, EDICIÓ I ELIMINACIÓ DE BARRES 

 

Per crear barres primer de tot cal haver creat com a mínim dos nusos. Es selecionen 

els botons crear i barra a la barra de botons superior i es cliqueja amb el botó esquerre sobre 

un dels nusos existents, que correspondrà a l'extrem inferior. Al clicar apareix una línea que 

representa la barra, amb un extrem al nus clicat i l'altre que segueix el cursor per la pantalla 

amb el moviment del ratolí. Al clicar sebre el segon nus, l'extrem superior, queda la barra 

formada unint ambdós nusos. Es pot cancelar la creació de la barra abans de clicar sobre el 

segon nus prement la tecla d'escapament. Si quan es crei l'extrem inicial o final de la barra el 

botó de la barra superior que permet extrems articulats està activat, l'extrem es definirà 

dirèctament com a articulat. 

 

Càlcul Matricial d’Estructures 2.0  −  Manual de l’Usurari Octubre de 2.012



 21

 
 

Si s'ha seleccionat l'opció al crear un nus unir-lo automàticament amb una barra es 

crearà la barra corresponent cada vegada que es crei un nou nus. 

 

Si s'ha seleccionat l'opció d'editar nusos i barres després de crear-los tot seguit de 

crear la barra s'obrirà el quadre de diàleg d'edició de la barra. D'altra manera cal seleccionar a 

la barra de botons superior el botó modificar juntament amb el botó barra, canviant totes les 

barres al color definit per a modificació (per defecte blau cel). Al clicar amb el botó esquerre 

sobre una barra s'obre el quadre de diàleg d'edició de barres on es poden modificar les seves 

propietats. 

 

 
 

Per esborrar les barres cal seleccionar a la barra de botons superior els botons 

esborrar i barres, de manera que el color de totes les barres de l'estructura canvien al definit 
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per a esborrar (per defecte vermell). Al clicar amb el botó esquerre sobre una barra aquesta 

s'esborra, juntament amb les seves càrregues si n'hi hagués. 

 

 
 

CREACIÓ, EDICIÓ I ELIMINACIÓ DE CÀRREGUES ALS NUSOS 

 

Per crear càrregues als nusos s'han de seleccionar els botons crear i càrrega al nus a 

la barra de botons supeior i, tot seguit, clicar amb el botó esquerre sobre un nus. Al clicar s'obre 

el quadre de diàleg per a l'edició de càrregues als nusos on s'introdueixen les forces i els 

moments per a cada eix global de l'estructura. 

 

 
 

Per modificar les càrregues existents en un nus es seleccionen els botons modificar i 

càrrega al nus a la barra de botons superior. Les càrregues de tots els nusos canvien al color 

definit per a modificar (blau cel per defecte). Al clicar sobre les càrregues d'un nus, qualsevol: 
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força o moment en qualsevol sentit, s'obre el quadre de diàleg d'edició de les càrregues al nus. 

També es poden modificar les càrregues clicant al nus amb el botó esquerre amb els botons 

crear i càrrega al nus seleccionats a la barra de botons supeior. D'aquesta manera s'obre 

igualment el quadre de diàleg d'edició de càrregues al nus, respectant les càrregues 

introduïdes anteriorment. 

 

 
 

Per esborrar les càrregues en un nus cal seleccionar els botons esborrar i càrrega al 

nus a la barra de botons supeior. El color de les càrregues a tots els nusos canvia al color 

definit per a esborrar (per defecte vermell). Les càrregues sobre el nus són un conjunt, al clicar 

amb el botó esquerre sobre qualsevol càrrega d'un nus s'eliminen totes les càrregues sobre 

aquest nus. Per eliminar-les individualment s'ha de fer modificant les càrregues per posar-les a 

cero. Igualment, té el mateix efecte que eliminar la càrrega si es modifica tota a cero. 
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CREACIÓ, EDICIÓ I ELIMINACIÓ DE CÀRREGUES A LES BARRES 

 

Per crear càrregues a les barres s'han de seleccionar els botons crear i càrrega en 

barra a la barra de botons supeior. Tot seguit, si es clica sobre una barra apareix el quadre 

d'edició de càrregues de barra per a introduir-hi les càrregues. Per a cada barra es pot introduir, 

aplicada en qualsevol punt o tram de la mateixa, una càrrega puntual, un moment , una càrrega 

repartida i una càrrega projectada. Les càrregues es defineixen indicant la distància del punt o 

tram d'aplicació als extrems, el seu mòdul i un vector direcció en eixos globals. 

 

 
 

Les càrregues repartides i projectades es diferencien en que la càrrega repartida ho es 

en la longitud de la barra (com per exemple el pes propi), mentre que la càrrega projectada es 

reparteix en la projecció normal a la direcció de la càrrega (com poden ser certes càrregues 

sobre teulades).  
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CME2 representa les càrregues repartides de manera que fuguen de la barra i les 

càrregues projectades contra la barra, de manera que en casos on les càrregues són sempre 

perpendiculars a la barra, i per tant no hi ha distinció, permet introduir-hi dues càrregues 

repartides independents, per exemple un pes propi i qualsevol altre tipus de càrrega. 

 

Per modificar les càrregues a les barres cal seleccionar els botons modificar i càrrega 

en barra a la barra de botons supeior. Les càrregues de totes les barres canvien al color definit 

per a modificar (per defecte blau cel). Al clicar sobre qualseol de les càrregues d'una barra 

s'obre el quadre de diàleg d'edició de càrregues a les barres. També es pot accedir al quadre 

de diàleg d'edició de càrregues a les barres seleccionant els botos crear i càrrega en barra a la 

barra de botons supeior i clicant sobre la barra, en aquest cas es respecten les càrregues 

introduïdes anteriorment. 

 

 
 

Per a esborrar les càrregues d'una barra s'han de seleccionar els botons esborrar i 

càrrega en barra. Al fe-ho el color de les càrregues de totes les barres canvien al color definit 

per a eliminar (vermell per defecte). Al clicar sobre qualsevol de les càrregues d'una barra se 

n'eliminen totes les càrregues. Si no es volen esborrar totes les càrregues, en comptes 

d'esborrar s'han d'editar i posar a 0 les que es vulguin eliminar. Igualment, té el mateix efecte 

que eliminar totes les càrregues, editar-les per posar-les totes a cero. 
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CÀLCUL I MOSTRA DE RESULTATS 

 

 Un cop definida complètament l'estructura, es pot procedir al càlcul prement el botó 

Càlcul situat a la part inferior dreta de la finestra principal, o bé premet la tecla Retorn del teclat. 

Inmediàtament es canvia al mode de presentació de resultats i es mostren, juntament amb 

l'estructura, les forces i diagrames seleccionats. 

 

MODE DE PRESENTACIÓ DE RESULTATS: ESTRUCTURA GLOBAL 

 

 En el mode de presentació de resultats no és possible modificar l'estructura, per fer-ho 

cal tornar al mode d'edició mitjançant el botó Edició. Al fer-ho, els diagrames, reaccions i 

deformada es perdran. 

 

 
 

Càlcul Matricial d’Estructures 2.0  −  Manual de l’Usurari Octubre de 2.012



 27

Es presenta la següents informació: 

 

- Càrregues: Amb la seva representació simbòlica i el seu valor escalar. 

- Reaccions: Forces i moments en cada eix global, per a cada recolzament. 

- Deformada: Deformació de l'estructura, sense valors numèrics. 

- Diagrama d'esforços axils N: Amb valors per a Nmín, Nmàx i N=0; 

- Diagrama d'esforços tallants Ty: Amb valors per a Tymín, Tymàx i Ty=0; 

- Diagrama d'esforços tallants Tz: Amb valors per a Tzmín, Tzmàx i Tz=0; 

- Diagrama de moments torsors Mx: Amb valors per a Mxmín, Mxmàx i Mx=0; 

- Diagrama de moments torsors My: Amb valors per a Mymín, Mymàx i My=0; 

- Diagrama de moments torsors Mz: Amb valors per a Mzmín, Mzmàx i Mz=0; 

 

Els diagrames presenten valors significatius en forma numérica. Cal tenir present i 

recordar que els diagrames representen els esforços en eixos locals, mentre que la 

representació es fa en eixos globals. Els diagrames sempre es representaran al plà de 

visualització, o al seu plànol a la vista 3D. 

 

La deformada es representa en forma de corva contínua a l'espai. Es pot controlar la 

seva escala dinàmicament mitjançant les tecles [ + ] o [ - ] del teclat. 

 

Tenir activada la visualització de tota la informació a l'hora pot produir una acumulació 

de dades que la faci illegible, especialment en estructures amb gran quantitat de nusos i barres. 

És convenient seleccionar la informació que es vol mostrar amb els botons de control de 

visualització de la gràfica. 
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Dins de les opcions del programa es poden editar els colors per a cada tipus de 

diagrama i la deformada, les càrregues i les reaccions. 

 

MODE DE PRESENTACIÓ DE RESULTATS: DETALL DE BARRA 

 

Si, un cop calculada l'estructura, es clica sobre una de les barres canvia la pantalla 

gràfica de l'estructura global a una nova pantalla on es mostra la barra en detall. A la part 

esquerre de la pantalla apareix la representació de la barra en eixos X-Y locals a la part 

superior i eixos X-Z local a la inferior, representant la següent informació: 
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X-Y local: 

- Diagrama d'esforços axils N 

- Diagrama d'esforços tallants Ty 

- Diagrama de moments flectors Mz 

- Deformada amb desplaçaments en X i Y locals i girs en Z local 

X-Z local: 

- Diagrama de tallants Tz 

- Diagrama de moments torsors Mx 

- Diagrama de moments flectors My 

- Deformada amb desplaçaments en X i Z locals i girs en Y local 

 

La visualització dels diferents diagrames es pot controlar de la mateixa manera que 

amb la gràfica global. No es mostren les càrregues ni les reaccions. 

 

A la banda dreta de la gràfica es presenta un informe, en forma de texte, seleccionable 

i copiable en un document, que inclou: 

 

- Propietats mecàniques de la barra 

- Eixos locals 

- Esforços i moviments a l'extrem inferior en eixos locals i globals 

- Esforços i moviments a l'extrem superior en eixos locals i globals 

- Expressions analítiques dels diagrames, mínims, màxims, i ceros. 

- Expressions analítiques de la deformada en les tres dimensions, en eixos locals, 

amb màxims. 

 

Per tornar a la visualització del global de l'estructura només cal clicar sobre la gràfica. 

 

GUARDAR I CÀRREGAR 

 

 En qualsevol moment es pot guardar l'estructura. Per fer-ho, cal adreçar-se al menú 

Arxiu, sub-menús Guardar o Guardar com a.... La primera opció guarda dirèctament sense 

haver de seleccionar l'arxiu, només en cas de que s'hagi carregat o guardat anteriorment. Si no 

es així demanarà la selecció d'un arxiu. L'opció Guardar sempre guarda l'arxiu a la carpeta 

especificada a les opcions, encara que s'hagi carregat o grabat anteriorment en una altra 

carpeta. L'opció Guardar com a... obre la carpeta especificada a les opcions amb l'explorador 

d'arxius per seleccionar-ne un o crear-ne un de nou. En aquest cas, si es navega fins una altra 

carpeta l'arxiu es guardarà en aquesta. Quan es guarda un arxiu, donant-li un nom, aquest 

apareixerà al títol de la finestra principal, i és el que s'emprarà en endavant per guardar 

l'estructura si es fa servir el sub-menú Guardar. 
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 Al sortir del programa o al començar una nova estructura amb el sub-menú nou 

l'aplicació demanarà si es vol guardar abans. Si s'accepta, al igual que amb el sub-menú 

Guardar, es guardarà amb el nom actual a la carpeta especificada a les opcions. 

 

 En tot cas, només es guarda la informació referent als nusos, les barres i les seves 

càrregues. No es guarden els resultats. S'haura de tornar a executar el càlcul per obtenir-los. 

 

 Per recuperar una estructura cal dirigir-se al menú Arxiu, sub-menú Carregar. Al fer-ho 

s'obre la carpeta especificada a les opcions amb l'explorador d'arxius, per tal de seleccionar un 

arxiu. Al carregar-lo, el seu nom apareixerà al títol de la finestra principal i és el que s'emprarà 

per guardar l'estructura si es fa servir el sub-menú Guardar. 

 

 L'extensió dels arxius de CME2 és la .cme2. 

 

VISUALITZACIÓ 2D 

 

 Els modes de vista 2D permeten visualitzar les estructures 3D en diferents plànols de 

representació. Cal tenir però en compte el sentit que pren la dimensió perpendicular en plànols 

diferents al XY habitual i que condiciona el sentit dels moments i dels girs. Als representar als 

plànols XY i YZ, el sentit positiu de les dimensions Z i X respectivment és en sentit cap a 

l'observador. Al representar al plànol XZ és al contrari. Per tant a la vista XZ els moments i girs 

positius tenen sentit contrari al que estem habituats i d'aquesta manera son representats, tal 

com es pot veure a continuació. 
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 En qualsevol moment, ja sigui de l'edició o de la presentació de resultats, es pot moure 

l'espai de la gràfica i fer zoom per apropar-se a una part, ampliar o reduir una part o abarcar-hi 

tota la representació. 

 

Movent la rodeta central del ratolí es pot apropar o allunyar, i mantenint-la pressa (o 

prement els botons esquerre i dret del ratolí a l'hora) permet moure l'espai dins de la gràfica de 

manera similar a com es fa amb programes de CAD. Si no tenim aquest tipus de ratolí es 

poden dur a terme les mateixes accions seleccionant-les a la barra de botons superior.  

Seleccionant el botó Apropar, durem a terme aquesta acció prement el boto esquerre del ratolí, 

i la contrària, o sigui: allunyar, prement el botó dret. De manera inversa al seleccionar el botó 

Allunyar. Si seleccionem el boto Moure's, prement el botó esquerre i mantenit-lo a l'hora que es 

mou el ratolí es produirà el moviment. 
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El botó Centrar del grup Vista recol·loca i redimensiona la gràfica a l'estat inicial. 

Aquesta funció redimensiona la gràfica segons les dimensions de l'estructura, per tant al 

representar càrregues o diagrames poden quedar fora. En aquest cas allunyant o movent 

l'espai es pot tornar a veure-les. 

 

 
 

VISUALITZACIÓ 3D 

 

La vista 3D és diferent a les 2D. Es tracta d'una projecció axonomètrica de l'estructura 

tridimensional, on la dimensió Y és sempre vertical. El zoom actua de manera igual als modes 

2D, apropant i allunyant, però la gràfica no es pot moure. Per contra es pot rotar en torn de l'eix 

Y, sempre vertical, fent servir les tecles de direcció dreta i esquerre. El zoom, a més de amb la 

roda del ratolí i els botons de la barra superior es pot aconseguir de manera anàloga prement 

les tecles de direcció cap a dalt (apropar) i cap a baix (allunyar). 
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En vista 3D es desactiven les caixes de texte amb les coordenades del cursor. Per tant, 

no es poden introduir nusos en aquest mode, però sí barres i càrregues. També es poden dur a 

terme les accions de modificar i esborrar, i fins i tot calcular. 
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