
RESUM 

 
Títol: Desenvolupament d’una aplicació per a l’estudi d’arcs de fàbrica mitjançant anàlisi límit 
Autor: Santos Valladolid Garcia 
Tutor: Pere Roca i Fabregat 
 
El cos de la present tesina està estructurat en tres blocs. En primer lloc s’ha realitzat una anàlisi exhaustiva de la 
història de la construcció d’arcs de fàbrica, considerant, per una banda, les tendències constructives que han anat 
formant el patrimoni estructural que ha arribat fins a l’actualitat; i per altra banda les evolucions en la teoria per al 
càlcul d’aquesta tipologia estructural. L’anàlisi estructural és realitza a partir dels estudis realitzats per diferents 
autors en matèria d’arcs d’obra de fàbrica, fent especial atenció a les evolucions del càlcul gràfic i analític basat en 
les línies de pressions. Aquest primer bloc conclou amb un ampli repàs a les tècniques existents en l’actualitat per al 
càlcul d’estructures antigues, i finalment amb un darrer capítol dedicat exclusivament a la tècnica de l’anàlisi límit 
aplicada al càlcul d’arcs d’obra de fàbrica. 
 
En el segon bloc es desenvolupa l’objectiu principal de la present tesina, que és l’elaboració d’una aplicació 
informàtica per al càlcul sistemàtic d’arcs d’obra de fàbrica mitjançant la tècnica de l’anàlisi límit. En primer lloc hi ha 
una explicació detallada del mètode de càlcul i les hipòtesis considerades per elaborar l’aplicació. A continuació 
s’exposa una guia per a l’ús de l’aplicació desenvolupada per tal de poder abastar totes les seves possibilitats. En 
aquest segon bloc es fan referències a les teories desenvolupades pels diferents autors al llarg de la història. 
 
En el tercer bloc del cos de la tesina es realitza un anàlisi de dos exemples reals d’arcs d’obra de fàbrica mitjançant 
l’aplicació elaborada. Aquestes anàlisis es realitzen a mode de validació i comprovació de les possibilitats reals de 
l’aplicació elaborada. D’una banda es pretén calibrar l’aplicació mitjançant un exemple ja estudiat per molts autors, i 
del que es disposen dades sobre assaigs reals. Amb el segon exemple es pretén mostrar la versatilitat de l’aplicació 
per modelar diferents formes arquejades, i les possibilitats de l’aplicació per a realitzar anàlisis d’estructures 
antigues existents. 
 
L’anàlisi límit és una branca de l’anàlisi estructural molt útil per a l’estudi d’estructures d’obra de fàbrica. La tècnica 
es basa únicament en la resolució de les equacions d’equilibri estàtic, deixant de banda tant els models constitutius 
dels materials com les equacions de compatibilitat (que generen equacions realment difícils de plantejar per 
estructures d’obra de fàbrica). Els resultats que s’obtenen són les reaccions externes de l’estructura, que permeten 
l’obtenció de la línia de pressions, que és la visualització del camí que segueixen les càrregues pròpies i externes a 
través de l’estructura fins al terra. Els teoremes de la plasticitat aplicats a l’obra de fàbrica permeten afirmar que si 
una línia de pressions  queda totalment continguda dins de la secció de l’estructura, aquesta assegura l’estabilitat de 
la mateixa, malgrat que en realitat no sigui la línia de pressions que desenvolupa. 
 
L’aplicació informàtica s’ha elaborat en un full de càlcul que realitza les operacions bàsiques de resolució de les 
equacions d’equilibri, i un codi de programació que realitza l’estudi de l’arc i les càrregues aplicades mitjançant els 
teoremes de la plasticitat aplicats als arcs d’obra de fàbrica. Mitjançant els teoremes l’aplicació és capaç de trobar el 
grau de seguretat que té l’estructura amb les càrregues existents, i la càrrega puntual o repartida que fa fallar 
l’estructura. Els teoremes de l’anàlisi límits, basats en els teoremes plàstics formulats per estructures d’acer, 
permeten realitzar un anàlisi de l’estructura en trencada, considerant un estat últim de la mateixa. Aquesta tècnica 
no permet realitzar anàlisis en tensions o deformacions. 
 
En l’anàlisi dels exemples de validació de l’aplicació s’ha comparat, sempre que ha estat possible, els resultats 
obtinguts amb els resultats d’altres autors. Finalment s’han extret les conclusions de la tesina: sobre la vigència de la 
tècnica de l’anàlisi límit, els seus avantatges i les seves mancances; sobre l’aplicació informàtica elaborada i sobre 
els resultats obtinguts en l’anàlisi dels exemples. També s’han comentat possibles vies de millora i continuïtat de 
l’aplicació informàtica. 


