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6 – Implementació en el Plaxis 
6.1 Introducció  
 
Un cop desenvolupat l’algoritme per Fortran i haver-lo validat, el següent pas consisteix 
en implementar-lo en un codi d’elements finits. El programa escollit és el Plaxis i el 
motiu principal per a fer-ho ha estat el gran ús que d’ell se’n deriva. 
 
Sens dubte, el desenvolupament tecnològic que viu la informàtica ha permès explotar 
uns recursos matemàtics que es poden aplicar en l’anàlisi de problemes d’enginyeria 
amb un grau de complexitat molt elevat. Cal dir però, que aquests avantatges numèrics 
no eviten de tenir un coneixement profund dels fenòmens físics. Per tant, és important 
tenir una bona base sòlida i un domini de tots els factors que poden influir en els 
resultats. Si no és així aquests mètodes poden representar armes de doble tall. 
 
Plaxis és un programa d’elements finits bidimensional dissenyat específicament per la 
realització d’anàlisis de deformació i estabilitats de problemes geotècnics. Les 
situacions modelitzables corresponen a problemes de deformació plana o amb 
axisimetria.  
 
El mètode dels elements finits (MEF) és un mètode de resolució de sistemes 
d’equacions diferencials en derivades parcials, útil en l’anàlisi d’estats físics de cossos 
complexes. Es basa en la dicretització (subdivisió) d’un espai en un número finit 
d’elements estructurals interconnectats en punts nodals. 
 
Pel tractament matemàtic d’aquest medi discretitzat s’utilitzen condicions d’equilibri, 
compatibilitat de desplaçaments i relacions esforç-deformació. 
 
Un MEF parteix de la hipòtesi de la mecànica del medi continu, del principi dels 
treballs virtuals i, depenent del material que es vol modelar, pot fer ús de la teoria de 
l’elasticitat, plasticitat, mecànica de fractura,... 
 
L’algoritme, que s’ha desenvolupat al llarg d’aquest treball mitjançant el codi Fortran i 
que posteriorment s’ha validat constitutivament, s’ha d’introduir dins del programa 
informàtic Plaxis.  
 
Tot i els resultats que es poden obtenir mitjançant el codi de programació Fortran, és 
molt útil poder-ho implementar dins el Plaxis perquè la seva utilització resulta molt més 
senzilla ja que tot l’entorn és gràfic i no es necessita de coneixements de programació. 
A més, la seva utilització està molt difusa. 
 
També cal dir, que la implementació dins el Plaxis respon a la necessitat de poder 
comparar els resultats del model de Morh-Coloumb, utilitzat per defecte pel programa, 
amb el model de Hoek i Brown. D’aquesta manera els resultats obtinguts amb el segon 
model són més fiables i per tant s’aproximen més a la realitat que no pas amb el primer 
model. La causa, com s’explica al final del capítol 3, la trobem en els ordres dels 
diferents models, on Hoek i Brown és més potent que Morh-Coloumb. 
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6.2 Desenvolupament 
 
La versió 8 del Plaxis té l’avantatge, respecte les versions anteriors, que qualsevol 
usuari pot introduir-hi un model constitutiu definit per ell mateix. Es coneix com a user-
define soil model. Aquest model ha d’estar programat sota qualsevol llenguatge de 
programació que pugui compilar Dynamic Link Library (DLL). 
 
Perquè el nostre model pugui funcionar necessitem crear un arxiu anomenat 
USRMOD.FOR on hi definim la subrutina que seguirà el Plaxis al llarg de tot el càlcul. 
Es pot consultar a l’annex 2. 
 
Per altra banda, la subrutina, que s’anomena user-mod, ha de mantenir una certa 
estructura. En ella hi ha d’aparèixer, com a més destacat: 
 

- Número de tasca: Inicialització variables estat, càlcul de les tensions i de la 
matriu 

- Número de model; ja que permet definir diversos models alhora. 
- Pas de càrrega 
- Número d’iteració 
- Número d’element 
- Paràmetres d’entrada del model, per exemple: Mòdul Young, exponent a,... 
- Tensions 
- Deformacions 

 
Aquest punt no vol ser una guia o manual a seguir per poder dur a terme la 
implementació. Aquells que estiguin més interessats en el tema poden consultar el 
manual d’usuari del Plaxis. És per aquest motiu que aquí només es donen quatre 
pinzellades. 
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