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Per poder discernir sobre la tesina i poder concloure uns resultats, el primer que hem de 
fer és recordar quin era l’objectiu principal del text. La intenció era desenvolupar un 
algoritme matemàtic sota el model elastoplàstic de trencament de Hoek i Brown, i 
llavors implementar-ho al Plaxis per modelar una excavació. Podríem dir que l’objectiu 
s’ha dut a terme satisfactòriament. 
 
No obstant, sempre hi ha un però, i en aquest text no podria ser menys. L’equació del 
model elastoplàstic de trencament de Hoek i Brown escrit en funció de l’invariant (p ,J i 
θ) és una equació força respectable (formula 4.41), però el problema neix quan s’ha de 
calcular la derivada del gradient del potencial plàstic iQΔ  respecte al vector generalitzat 
de tensions Σj, per tant, respecte les tensions i respecte els paràmetres, tant del model 
(m,s, ciσ ) com els de hardening. Aquestes derivades són unes equacions força grans, les 
quals impliquen un gran volum de càlculs i, per tant, ralenteixen la velocitat del procés 
de càlcul de la solució. 
 
Aquest problema de volum en les equacions es veu incrementat quan introduïm el 
concepte de la funció de suavitzat per angles de Lode, pròxims als 30º. L’equació 
resultant ja és en si pesada, com es pot veure en les fórmules 4.49 i 4.51, però les 
derivades del gradient del potencial plàstic iQΔ  respecte al vector generalitzat de 
tensions Σj són autèntics monstres. Sort del Maple per ajudar a calcular-les. Tot això, fa 
que el volum de càlculs per iteració sigui notori, i que el procés de càlcul sigui força 
lent. Per quantificar aquesta idea i fer que el lector pugui tenir una referència, 
simplement citar que durant el modelat del túnel de Bracons, exposat en el capítol set, el 
procés de càlcul sota el model de Morh-Coulomb trigava uns 5 minuts; mentre que amb 
el model de Hoek i Brown el període de càlcul era pràcticament d’un dia. 
  
Un altre punt important a esmentar és que el model només funciona per a valors de        
a = ½. La causa la trobem a l’hora de cercar els valors dels paràmetres A i B que 
intervenen dins la funció de suavitzat (Fsmooth). Per la condició de continuïtat en l‘angle 
de transició entre les dues funcions hem d’aïllar el segon invariant (J) de cada funció. 
En el cas de la funció de fluència del model de Hoek i Brown només és possible si 
s’aplica aquesta condició. 
 
Tot allò expressat anteriorment fa que el nou model tingui uns condicionants que 
limiten el seu ús, però els resultats obtinguts són molt satisfactoris i modelitzen força bé 
la realitat. Un punt a millorar és el de programar l’algoritme matemàtic sota un altre 
esquema que agilitzi els càlculs. Amb aquesta millora, sens dubte, seria un gran avenç i 
faria viable l’ús del model pels càlculs geotècnics. Per tant, seria una opció enfront del 
model de Morh-Coulomb.  Pel que fa el segon condicionant, utilitzar el valor de 
paràmetre a = ½, no disposo d’arguments per tal de trobar la solució a aquest problema. 
Es tracta d’un tema per afrontar. 
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