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CAPÍTOL 4. MÈTODE DE CÀLCUL DE L’APLICACIÓ 

4.1 Plantejament 

A partir de les hipòtesis i formulacions sorgides al llarg de la història s’ha creat una aplicació 
informàtica que permet calcular línies d’empenta d’estructures arquejades de fàbrica i deduir-ne 
tota la informació possible utilitzant els teoremes de l’anàlisi límit. L’objectiu perseguit és el de 
donar validesa a un mètode d’anàlisi tan simple com la determinació de les línies d’empenta i 
l’aplicació dels teoremes de l’anàlisi límit, elaborant un procediment informàtic ràpid i robust per a 
trobar els valors de càrrega última de l’estructura i el nivell de seguretat de l’estat de càrregues 
existent. 

D’aquesta manera es pretén demostrar que la senzillesa d’un mètode d’anàlisi no implica una 
falta de rigorositat en l’obtenció de resultats. Si bé es cert que un anàlisi més acurat permet 
obtenir molta més informació, també cal tenir en compte que l’ús de mètodes inadequats, per 
molt complexes que siguin, poden conduir a solucions errònies. 

4.2 Hipòtesis considerades 

Les hipòtesis bàsiques considerades per a l’elaboració d’aquest full de càlcul són les següents: 

• No existeix lliscament relatiu entre dovelles. 

• La fàbrica no pot resistir esforços de tracció. 

• La fàbrica és un material rígid plàstic perfecte. 

La tercera hipòtesi implica l’acceptació d’una distribució rectangular de les tensions de ruptura en 
les zones comprimides, i la inexistència de deformacions elàstiques de cap tipus. Així, de les tres 
formes de fallada possibles (veure capítol 3.1) només es consideren la inestabilitat i l’aixafament 
del material. 

4.3 Descripció del mètode 

4.3.1 Sistema de plans de tall verticals 

A l’apartat 2.3.5 s’ha observat l’escassa diferència existent entre la utilització del sistema de 
juntes real entre els carreus que conformen l’arc i la utilització d’un sistema de plans verticals 
artificial per a la construcció de les línies d’empenta de l’arc. Si el sistema de plans verticals és 
prou dens la diferència en els resultats pot ser inapreciable. 

En l’elaboració de l’aplicació s’ha tingut en compte aquesta opció per al càlcul de les línies 
d’empenta, per tal de facilitar i estandarditzar la introducció de les dades geomètriques (veure 
figura 2.15) i també per a simplificar les equacions i els càlculs geomètrics a realitzar. D’aquesta 
manera es determina el lloc geomètric dels punts de pas de les reaccions en cada pla vertical de 
tall de l’arc. 

Per a la majoria d’arcs resultaria suficient si el sistema de plans verticals de tall fos equidistant. 
No obstant això, en l’aplicació no s’ha considerat aquesta simplificació per tal de poder introduir 
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geometries d’arcs no simètrics, i per permetre a l’usuari decidir les zones de l’arc que mereixen 
ésser estudiades amb major precisió. 

El resultat de la divisió mitjançant un sistema de plans verticals de tall és un conjunt finit de 
dovelles. Per a l’aplicació que s’ha creat s’ha considerat un número imparell de dovelles, tenint 
present la funció de la dovella “clau”. 

4.3.2 Càlcul de les càrregues en cada dovella 

Per a cada dovella es realitza un càlcul de totes les càrregues actuants, tant de caràcter 
geomètric com les càrregues purament externes. Finalment es considera tota la càrrega afectant 
a la dovella per a l’equilibri de forces verticals, i la càrrega i el punt d’aplicació per a l’equilibri de 
moments. 

• Pes propi: Es determina el pes de cada dovella assimilant-la a un quadrilàter irregular. 
Gràcies a l’ús de plans verticals de tall el càlcul analític de l’àrea de la dovella resulta 
senzill (A1+A2+A3 a la figura 4.1). Així mateix resulta senzill obtenir el centre de gravetat 
de la mateixa. El paràmetre que determina la càrrega de pes propi (a part de la 
geometria) és el pes específic. 

 
Figura 4.1 – Càlcul de l’àrea d’una dovella d’arc. 

• Reblert i  murs carcanyols: En el cas de considerar la contribució de la càrrega aportada 
pel material de reblert i els murs carcanyols, el càlcul es realitza de manera anàloga a la 
del pes propi. La pròpia geometria del reblert (A1+A2 a la figura 4.2) determina la seva 
càrrega i el seu centre de gravetat. Els paràmetres que determinen la càrrega de reblert i 
els murs carcanyols són la seva alçada i el seu pes específic. 
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Figura 4.2 – Càlcul de l’àrea d’una dovella de reblert 

• Càrregues externes: Les càrregues externes es consideren afectant uniformement a la 
dovella i concentrades en el seu punt mig com una càrrega puntual sumada a les 
càrregues gravitatòries anteriors.  

4.3.3 Resolució de la indeterminació del problema estàtic 

L’aplicació que s’ha creat realitza el càlcul de les línies d’empenta d’un arc qualsevol a partir de 
les equacions de l’estàtica (equilibri de forces horitzontals (4.1) i verticals (4.2), i equilibri de 
moments respecte un punt qualsevol (4.3)). 

∑ = 0HF   ( 4.1) 

∑ = 0VF   ( 4.2) 

00 =∑M   ( 4.3) 

Com s’ha comentat als capítols 2.3.5, 2.3.7 i 2.3.8, el problema estàtic de l’arc és indeterminat i 
es poden obtenir infinites línies d’empenta contingudes dins de l’arc en equilibri amb les forces 
externes actuants. 

Per a l’aplicació creada s’han considerat les incògnites exposades a la figura 4.3, donant per 
entès que les càrregues externes són conegudes, de manera que les equacions d’equilibri (4.1), 
(4.2) i (4.3) desenvolupades (prenent els moments respecte l’arrencada esquerra del contorn 
inferior de l’arc) queden: 
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D’aquesta manera resulta un sistema de 3 equacions, (4.4), (4.5) i (4.6), i 6 incògnites ( H1, H2, 
e1, e2, V1 i V2), és a dir, amb 3 graus d’indeterminació. De fet, donat que en el full de càlcul creat 
no s’ha considerat la possibilitat d’introduir forces externes horitzontals, la resolució de l’equació 
(4.4) resulta trivial, podent anomenar de la mateixa manera a les dues incògnites reacció 
horitzontal (4.7). 

HRHH == 21   ( 4.7) 

 
Figura 4.3 – Variables que intervenen en l’equilibri global d’un arc de fàbrica 

Per al càlcul de les línies d’empenta a l’aplicació, les 3 incògnites independents considerades 
són les excentricitats en ambdues arrencades (e1 i e2) i la reacció horitzontal (H). S’alliberen 
aquestes 3 variables pel seu alt grau d’indeterminació i per la fàcil visualització que té el seu 
efecte gràficament. Així, les dues reaccions verticals a les arrencades es poden expressar en 
funció de les 3 variables independents: 
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4.3.4 Càlcul de la línia d’empentes 

A partir d’un valor inicial per a cadascuna de les 3 variables independents (e1, e2 i RH) s’obtenen 
els corresponents valors per a les reaccions a les arrencades (V1 i V2) mitjançant les equacions 
(4.8) i (4.9). D’aquesta manera es determinen 2 dels punts de pas de la línia d’empentes en l’arc. 



Desenvolupament d’una aplicació per a l’estudi d’arcs d’obra de fàbrica mitjançant anàlisi límit 
 

 

42 

Els successius punts de pas a través de les diferents dovelles es determinen realitzant de nou 
l’equilibri de forces i moments, aquest cop tallant l’estructura per cada pla d’estudi. Cada 
estructura resultant de tallar l’estructura sencera per un dels plans d’estudi ha d’estar en equilibri 
amb les forces externes actuants. D’aquesta manera s’obtenen les reaccions necessàries i el seu 
punt d’aplicació perquè es produeixi l’esmentat equilibri (figura 4.4). 

 
Figura 4.4 – Variables que intervenen en els equilibris resultants de tallar l’arc per cadascun dels plans de 

tall definits.  

El sistema d’equacions resultant de realitzar l’equilibri és molt semblant al obtingut per a l’equilibri 
global de l’estructura ((4.4), (4.5) i (4.6)): 

∑
=

+=
k

i
ki VVW

1
21 ,     ( 4.10) 

( ) kHkkH

k

i
ii yRLVeRcdgW ···· , +=+∑

=
21

1
  ( 4.11) 

En aquest cas s’ha obviat l’equació d’equilibri de forces horitzontal per ser, de nou, trivial la seva 
resolució. Les equacions es poden resoldre de forma independent, obtenint la reacció vertical en 
cada pla de tall (Vk,2) i l’ordenada de la posició de la resultant (yk) en l’esmentat pla. 

Repetint aquest càlcul per a tots els plans de tall definits s’obté la línia de pressions de l’arc, unint 
els punts de pas de la resultant. 

4.3.5 Correcció del cantell per resistència a compressió 

Com s’ha vist al capítol 2.3.8 la resistència a compressió del material no acostuma a ser un 
factor determinant per al comportament global de l’arc, de manera que en molts casos, 
l’esmentada resistència a compressió es considera, a efectes pràctics, infinita. 

Aquest fet no desmereix que, degut a la hipòtesi de tractar-se d’un material rígid plàstic perfecte i 
suposar una distribució de tensions de compressió rectangular en ruptura, s’introdueixi amb una 
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formulació senzilla la limitació resistent del material, obtenint una reducció de cantell del propi 
arc. 

Per a cada dovella és possible trobar el mòdul de la reacció i la seva direcció. Perpendicularment 
a la reacció es determina la meitat de l’àrea resistent mínima i es considera un nou contorn 
superior i inferior de l’arc reduïts per resistir a compressió els esforços als què es veu sotmesa 
l’estructura (figura 4.5). 

 
Figura 4.5 – Esquema de càlcul de la reducció de cantell de l’arc per limitació de la resistència a compressió 

del material. 
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L’equació (4.12) determina la reducció de cantell (rc), que depèn de la reacció en cada pla de tall 
(R) (obtinguda mitjançant la suma de les components horitzontal (RH) i vertical (Vk,2)), de la 
resistència característica a compressió del material (fck) i de l’ample de l’arc (b). 

Mitjançant una senzilla transformació trigonomètrica s’obté la projecció de la reducció de cantell 
sobre el pla de tall, de manera que es tracen els contorns reduïts de l’arc utilitzant les mateixes 
abscisses que s’obtenen en tallar l’arc amb els plans verticals. D’aquesta manera es simplifica 
molt la construcció gràfica de la reducció de cantell. 

4.3.6 Teoremes de l’anàlisi límit 

Com s’ha comentat en aquest mateix capítol, la indeterminació del problema estàtic ha quedat 
resolta imposant 3 de les incògnites, permetent així la resolució del sistema d’equacions. 
Aquesta imposició dóna un rang de solucions molt ampli que situen la línia de pressions dintre de 
la secció de l’arc, i només una de les línies és la que utilitza l’arc per treballar. 

Mitjançant el teoremes de l’anàlisi límit no es pretén obtenir l’esmentada línia única sinó 
determinar, per una banda, la seguretat de l’arc enfront de les accions a les que es veu sotmès, i 
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per altra banda determinar la càrrega que fa fallar l’estructura i el mecanisme de fallida que en 
resulta. 

• Teorema de la seguretat: Per aplicar el teorema de la seguretat per a estructures d’obra 
de fàbrica és suficient trobar uns valors per a les 3 variables independents del sistema 
que facin complir la condició d’estabilitat. Però un conjunt de línies de pressions 
contingudes dins de la secció de l’arc no donen més informació que el compliment de la 
condició d’estabilitat, sense arribar a definir quin grau de seguretat presenta l’estructura. 

Mitjançant una idea proposada per Andreu et al. (2004) s’ha trobat la línia de pressions 
que pot donar més informació arran de la seguretat de l’arc, això és, la línia que menys 
s’allunya de l’eix o línia mitja de l’arc. D’aquesta manera es pot obtenir un coeficient de 
seguretat tal i com el defineix Heyman (1982), comparant el cantell real de l’arc amb el 
cantell estrictament necessari per a resistir l’estat de càrregues al que es veu sotmès. 

La tècnica emprada per aquest propòsit converteix el sistema d’equacions en un 
problema d’optimització. La funció objectiu és la distància mínima entre la línia de 
pressions i el contorn de l’arc (superior o inferior) i les incògnites segueixen sent les 
mateixes que per al sistema d’equacions (e1, e2 i RH). La optimització consisteix a trobar 
els valors de les tres incògnites que fan màxima aquesta mínima distància entre la línia 
de pressions i el contorn de l’arc (figura 4.6). 

 
Figura 4.6 – Esquema gràfic de la funció objectiu proposada. 
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La funció objectiu queda definida a (4.13). Els valors de la funció els defineixen les 
distàncies entre la línia de pressions i el contorn més proper en cada punt definit pel seu 
corresponent pla de tall. Per a cada terna de valors de les variables (e1, e2 i RH) s’obté un 
valor de la funció objectiu, això és, la mínima distància entre la línia de pressions 
resultant de la terna i el contorn de l’arc. 

Els valors de la funció prenen signe negatiu quan la línia de pressions surt del contorn de 
l’arc, de manera que el recorregut de la funció es defineix en els reals positius (R+).No es 
disposa de cap expressió analítica de la funció, amb el que la resolució mitjançant la 
recerca del gradient i els valors de les variables per els quals s’anul·la no és possible 
analíticament. L’escassa informació sobre la funció objectiu fa que el plantejament de 
resolució analític i numèric sigui complicat, doncs existeix incertesa arran de la 
continuïtat, derivabilitat i tendència de la mateixa. 

La línia de pressions resultant dels valors de les variables que fan màxima la funció 
objectiu és la línia que menys s’allunya de la línia mitja o eix de l’arc. A partir d’aquesta 
línia de pressions és possible obtenir el coeficient de seguretat definit per Heyman 
(1982), valor que proporciona informació arran de la seguretat de l’arc sota les accions a 
les que es veu sotmès. 

• Teorema de la unicitat: El teorema més contundent de l’anàlisi límit aplicat a obra de 
fàbrica permet obtenir la càrrega de ruptura de l’estructura. Com s’ha explicat al capítol 
3.3, si es troba una línia de pressions que toqui el contorn de l’arc en tants punts com 
sigui necessari per crear un mecanisme a base de ròtules plàstiques, i aquesta línia de 
pressions és única, es pot assegurar que la càrrega que està aplicada sobre l’arc és la 
càrrega de ruptura de l’arc i que el mecanisme que formen les ròtules plàstiques serà el 
mecanisme de trencada de l’arc sota aquella càrrega. 

El mètode utilitzat per obtenir l’esmentada càrrega consisteix en anar augmentant la 
càrrega aplicada progressivament i trobant la solució que menys s’allunya de la línia 
mitja de l’arc per cada estat de càrregues nou. En altres paraules, es tracta d’aplicar el 
teorema de la seguretat definit en aquest mateix apartat mentre es va augmentant la 
càrrega. D’aquesta manera s’arriba a un estat de càrregues on la solució del teorema de 
la seguretat dóna una valors de les variables que fan que la línia de pressions toqui el 
contorn de l’arc en els punts necessaris per a produir el col·lapse. 

Per a càrregues puntuals i càrregues repartides parcials el trencament dels arcs 
convencionals es produeix gairebé sempre per la creació de l’esmentat mecanisme de 
fallida, amb 4 ròtules plàstiques per a càrregues asimètriques, i 5 ròtules plàstiques per a 
càrregues simètriques. Per a una càrrega repartida uniforme en tot l’arc el trencament 
més comú serà per aixafament del material, o per bolcada dels suports degut a la 
impossibilitat de resistir una reacció horitzontal prou elevada. 

Un cop obtinguda la càrrega de ruptura de l’arc es pot determinar el coeficient de 
seguretat de l’estructura, comparant l’estat de càrregues inicial amb el que produeix la 
ruptura. D’aquesta manera es pot comprovar quina validesa té el coeficient de seguretat 
geomètric definit per Heyman (1982) i es disposa d’un nou valor per determinar el grau 
de seguretat que té l’arc enfront de les càrregues aplicades. 
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Aquest nou coeficient de seguretat és el que actualment s’utilitza per determinar la 
seguretat de les estructures (4.14). 

actual

ruptura

Q
Q

CS =   ( 4.14) 

4.3.7 Brancals 

L’aplicació creada s’ha centrat en obtenir informació relativa a l’estabilitat de l’arc mitjançant els 
teoremes de l’anàlisi límit. No obstant això s’ha introduït també el càlcul de la línia de pressions 
dels dos brancals per tal de visualitzar la seva possible inestabilitat i poder-la corregir en cas 
necessari. 

La inestabilitat en el suport es produeix en el moment en que la línia de pressions surt fora del 
contorn del mateix, fet que produeix la bolcada del suport per trobar-se simplement recolzat 
sobre el terreny. Els algoritmes definits per als teoremes límit, però, no tenen en compte aquesta 
inestabilitat en els suports, de manera que la línia de pressions dels brancals només aporta 
informació sobre la seva estabilitat. En altres paraules, les solucions obtingudes amb els 
algoritmes no discriminen el fet que els suports siguin inestables. Aquesta és una línia de millora 
de l’aplicació que es pot seguir en un futur. 

 
Figura 4.7 – Variables que intervenen en l’equilibri global d’un brancal. 

El càlcul de la línia de pressions del brancal és similar a la de l’arc, però tallant l’element amb 
plans horitzontals (figura 4.7). La línia parteix de l’eix del brancal en el seu punt més alt i es van 
obtenint els seus punts de pas resolent les 3 equacions d’equilibri ((4.15), (4.16) i (4.17)) a 
mesura que es va afegint una nova dovella de brancal. D’aquesta manera es determina el punt 
d’aplicació de la resultant a la base de la dovella afegida (xk), punt que determina la posició de la 
línia de pressions. 



Desenvolupament d’una aplicació per a l’estudi d’arcs d’obra de fàbrica mitjançant anàlisi límit 
 

 

47 

Hk RH =      ( 4.15) 

∑
=

=+
k

i
karci VVW     ( 4.16) 

kkdovellakRHarc xVkhHyREV −=+
2

  ( 4.17) 

Cal destacar que, en el cas que l’arc no disposi de contraforts sinó que es recolzi sobre un mur 
de càrrega o un estrep, caldrà ajustar amb compte la longitud de mur que contribueix, amb el seu 
pes, a l’estabilitat del suport. Tenir en compte una longitud efectiva excessiva pot deixar el càlcul 
del costat de la inseguretat, pronosticant una estabilitat fictícia en el suport. Per aquests casos 
l’experiència i el bon criteri de l’usuari seran determinants a l’hora de realitzar un model 
versemblant del comportament dels suports. 

4.4 Full de càlcul 

4.4.1 Plantejament 

En aquest apartat es pretén explicar el funcionament del full de càlcul elaborat i de quina manera 
es poden controlar les seves diferents variables per treure tot el rendiment possible al programa. 
Des de la pestanya principal del full de càlcul es poden controlar totes les variables del l’anàlisi. 

4.4.2 Dades geomètriques 

Les dades geomètriques de l’arc es poden introduir de dues formes diferents: mitjançant funcions 
predeterminades de la forma de l’intradós de l’arc o mitjançant un arxiu d’intercanvi gràfic 
internacional (extensió .DXF) que inclogui la geometria dels dos contorns de l’arc. 

4.4.2.1 Funcions predeterminades 

En la última versió del full de càlcul hi ha la possibilitat d’analitzar un arc de forma 
parabòlica i un arc de forma circular, introduint únicament les dades bàsiques. Aquestes 
dades són la llum lliure de l’arc, la fletxa i el cantell. 

4.4.2.2 Arxiu d’intercanvi gràfic 

L’arxiu d’intercanvi gràfic ha de contenir únicament les línies superior i inferior que formen 
les dovelles. Això és, les línies que formen els contorns de manera que cada punt d’inici i 
final de línia representi un node de dovella. A l’arxiu gràfic ha de constar prèviament a la 
incorporació en el full de càlcul els 42 plans de tall de l’estructura (han de ser 41 dovelles). 
Els plans de tall han de ser verticals però no és necessari que siguin equidistants. Totes 
les dovelles han de tenir 4 costats. 

A les figures 4.8 i 4.9 es pot veure la preparació d’una geometria per introduir-la al full de 
càlcul. 
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Figura 4.8 – Alçat de l’arc abans de generar els plans de tall. 

La última versió del full de càlcul no incorpora la possibilitat de llegir directament l’arxiu 
d’intercanvi gràfic però amb la present tesina es facilita un programa que transforma 
l’esmentat tipus d’arxiu en un arxiu de text amb les coordenades dels 84 nodes que van 
definint les dovelles. El programa és gratuït i està disponible a la xarxa internacional 
(internet). 

No és necessari dibuixar la geometria amb l’origen a l’arrencada esquerra del contorn 
inferior. El full de càlcul trasllada a aquell punt la geometria automàticament. 

 
Figura 4.9 – Alçat de l’arc un cop generats els plans de tall. 

4.4.3 Càrregues 

Les càrregues de pes propi de l’estructura són calculades automàticament pel full de càlcul a 
partir de la geometria i de la densitat o pes específic que cal introduir manualment al full principal. 
L’aplicació parteix d’una geometria rectangular de la secció de la rosca de l’arc, de manera que 
en casos en els que no tingui aquesta geometria serà necessari introduir l’ample equivalent en 
àrea d’una secció rectangular. 
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Per al material de reblert es parteix d’una densitat igual a la de l’arc. Per variar-la cal modificar 
l’ample del reblert o l’alçada, de manera que la càrrega s’ajusti als valors desitjats. 

El full de càlcul permet trobar la càrrega de ruptura de dos tipus: una càrrega puntual aplicada en 
una dovella desitjada o una càrrega repartida uniforme parcial entre dues dovelles qualsevol. A 
més a més, es pot introduir una càrrega repartida uniforme en tota la longitud de l’arc i fins a 4 
càrregues puntuals diferents en cada dovella per ajustar al màxim l’estat de càrregues de l’arc 
que es vulgui analitzar. 

4.4.4 Variables independents 

Un cop establertes la geometria i les càrregues es determinen les variables independents 
(excentricitats i reacció horitzontal) de forma manual per tal d’obtenir una línia de pressions 
qualsevol. Les variables independents es poden modificar i visualitzar instantàniament el resultat 
de la modificació en el gràfic adjunt a la pàgina principal. 

Les excentricitats es controlen en tant per cent del cantell resultant del tall vertical en els 
extrems. El menor percentatge correspon a la línia arrencant en el contorn inferior. 

4.4.5 Algoritmes dels teoremes límit 

S’han elaborat algoritmes per a determinar el coeficient de seguretat geomètric de l’estructura, tal 
i com el descriu Heyman (1982), i per determinar les diferents càrregues de ruptura que es 
poden introduir, això és, la càrrega puntual i la càrrega repartida parcial. 

Partint d’una terna de variables independents (e1, e2, i RH) l’algoritme base calcula la línia de 
pressions que menys s’allunya de l’eix de l’arc. Per fer-ho, l’algoritme acota el rang de solucions 
possibles per a les tres variables i en rastreja els valors, primer amb un pas més llarg i a 
continuació amb un pas més curt al voltant de la millor solució anterior. L’algoritme no contempla 
les solucions que produeixen inestabilitat en els suports. 

A partir de l’algoritme base es determina el coeficient de seguretat geomètric segons Heyman 
(1982), calculant el cantell necessari per incloure la línia de pressions calculada i comparant-lo 
amb el cantell real. 

Per a determinar la càrrega de ruptura (tant la puntual com la repartida) s’utilitza un bucle que va 
augmentant la càrrega un cop determinada la línia de pressions més centrada. A mesura que 
augmenta la càrrega també ho fa la reacció horitzontal (RH) fins que les excentricitats no són 
adients per fer entrar la línia de pressions dins de la secció. Un bucle en un nivell superior troba 
de nou la línia de pressions més centrada modificant les excentricitats i adaptant-les a la càrrega 
que s’està aplicant (figura 4.10). 

Es repeteix aquest procediment tantes vegades com càrrega pot resistir l’arc, primer amb un 
augment notable de la càrrega i seguidament amb augments més petits per ajustar al màxim la 
càrrega de ruptura. En el moment en que la línia de pressions més centrada obtinguda amb 
l’algoritme té més de 4 ròtules plàstiques (punts de contacte amb el contorn de l’arc), l’algoritme 
s’atura per establir la càrrega resultant com a càrrega de ruptura. 

Per tal d’augmentar la velocitat del codi s’han introduït paràmetres que acoten al màxim el rang 
de rastrejat, de manera que l’algoritme troba les càrregues de ruptura en un temps aproximat de 
5 minuts. S’ha intentat utilitzar mètodes més ràpids però pel fet de tractar-se d’una funció tan 
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estranya, no sempre convergeixen a la solució desitjada i el temps que guanyen no compensa la 
manca de fiabilitat. 

Un sistema de finestres i comandaments adaptats fa més fàcil i àgil l’execució dels diferents 
algoritmes programats. 

 
Figura 4.10 – Bucle que troba la càrrega de ruptura 

4.4.6 Brancals 

Per a cada brancal són 4 les variables que el defineixen: l’altura, la cota d’arrencada de l’arc, la 
longitud i el gruix. Amb aquestes 4 variables el brancal queda perfectament definit com a cos 
polièdric i la seva línia de pressions ve condicionada per les accions aplicades sobre l’arc que 
aguanta. Per a introduir contraforts s’han de considerar adherits al suport, com un sol cos.  

4.5 Aplicacions pràctiques del full de càlcul 

4.5.1 Aplicacions del mètode 

L’estudi numèric dels arcs de fàbrica i les línies de pressions mitjançant el mètode de l’estàtica 
gràfica i els teoremes de l’anàlisi límit té la finalitat de determinar el comportament de les 
estructures analitzades en estats propers a la ruptura. Malauradament en l’actualitat l’extensa 
utilització d’estructures de formigó i acer ha provocat la utilització massiva de mètodes basats en 
les equacions de l’elàstica per a determinar els estats tensionals i les deformacions de les 
mateixes. 
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Les equacions de l’elàstica són pràctiques degut al reduït nombre d’incògnites que requereixen 
però no són adequades per a l’estudi d’estructures de fàbrica degut a la complexitat i 
l’heterogeneïtat del material. No obstant es segueixen utilitzant els mètodes elàstics per a 
estructures de fàbrica, sovint sense tenir en compte les hipòtesis de partida que els teoremes de 
l’anàlisi límit proposen. 

Amb els mètodes elàstics s’obtenen resultats exactes en tensions i reaccions, mentre que 
l’anàlisi mitjançant línies de pressions donen valors extrems que permeten acotar l’estudi  i 
valorar les diferents opcions que es poden donar, ja sigui per les imperfeccions en els 
recolzaments o per la indeterminació de les característiques del material resistent. 

L’anàlisi límit sembla destinat a comprovar estructures existents, a cercar càrregues de ruptura i 
coeficients de seguretat, doncs actualment no es construeixen arcs de fàbrica, i les parets de 
càrrega de fàbrica estan en desús. No obstant l’aplicació elaborada pot servir per a dimensionar 
aquest tipus d’estructura, doncs està adaptada a les eines actuals i el mètode ja ha estat 
contrastat i validat per diferents autors. 

4.5.2 Comprovació 

Com s’ha comentat al principi el present treball, a partir de mitjans del segle XX l’obra de fàbrica 
va entrar en decadència degut a l’aparició i desenvolupament de nous materials com el formigó o 
l’acer. Malgrat això queda una herència d’estructures d’obra de fàbrica encara en ús molt 
important, i com ja va passar en el moment en que van aparèixer els primers automòbils, 
aquestes estructures s’han hagut d’adaptar a les noves càrregues a les que es veuen sotmeses. 
Comprovar la resistència d’aquestes estructures amb els nous estats de càrrega és una tasca 
que aquest mètode d’anàlisi permet fer, així com revisar i entendre possibles danys que hagin 
sofert o que puguin patir en un futur. 

Cal destacar que l’estructura d’obra de fàbrica és considerada, avui en dia, una tipologia 
admirable des del punt de vista estètic, i preservar el patrimoni que ha arribat fins als nostres 
dies és una tasca que s’ha d’intentar fer amb les mínimes actuacions possibles. Intentar utilitzar 
elements resistents diferents a la fàbrica i fer-la treballar de manera distinta a com es va pensar 
en un principi no és un mètode lloable per preservar el patrimoni i diu molt poc del projectista 
restaurador que admiri i entengui la bellesa estètica i funcional de l’obra de fàbrica. 

En el camp de la comprovació d’estructures existents, el mètode proposat permet preveure punts 
febles, aparició d’esquerdes i moviments en l’estructura, de manera que es pot actuar de la millor 
manera. Aquest full de càlcul està pensat per a realitzar aquest tipus de tasques i les opcions en 
aquesta línia són moltes. 

4.5.3 Dimensionament 

La feina de dimensionar estructures de fàbrica no és massa freqüent en els nostres temps. 
Antigament es dimensionaven estructures de fàbrica amb tècniques semblants a l’emprada en 
aquest programa, malgrat les limitacions existents en les bases científiques dels projectistes. Tot 
i així, la intuïció i l’experiència jugaven un paper molt important en aquells dimensionaments. 

Es pot utilitzar el programa per a dimensionar arcs i voltes de fabrica, introduint geometries i 
valorant el seu estat de càrregues per acabar dimensionant cantells necessaris i dimensions dels 
brancals, estreps o pilars que hagin de suportar les càrregues horitzontals que es generin. 
Encara que sembli una tasca absurda realitzar un disseny i després comprovar el seu 
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funcionament i seguretat, aquesta és una manera molt habitual de treballar en edificació, on es 
prima el disseny i l’estètica davant de la lògica estructural. 

En resum, el dimensionament en estructures de fàbrica acaba sent un procés de comprovació 
d’un disseny que encara no existeix enlloc més que en el cap del projectista. 




