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Resum 

 
Un dels majors reptes en la mecànica dels sòlids és el pas d'una micro-estructura heterogènia a un 

model continu aproximat. Aquest és el cas de materials com el formigó que està modelat en aquest estudi 
com un material composat per  tres fases diferents: agregats, matriu i Zona de Transició Interficial. 

Per això es requereix l'ús d'un volum representatiu de la mostra. El Volum Elemental Representatiu 
(RVE) és aquell volum més petit del material que és capaç de representar el comportament macroscòpic 
del mateix per mitjà d'una constant espacial, sovint el mòdul del conjunt, d'una forma suficientment 
acurada  (Drugan i Willis 1996). 

L'objectiu d'aquest estudi és verificar l'existència d’RVEs en diferents règims de càrrega i, si és 
possible, quantificar aquests volums per a materials com l'esmentat anteriorment. 

Per aquesta raó es generen un seguit de mostres d'aquest material. Aquest grup està constituït per 
mostres de diferents mides i densitats en la distribució d'agregats. Les longituds escollides pel costat de la 
cel-la són 10, 15, 20 i 25 unitats i les densitats dels agregats a la mostra utilitzades són del 30\%, 45\% i 
60\%. Per a cada combinació de les característiques especificades anteriorment es construeixen cinc 
mostres amb diferents distribucions i mida d'agregats. 

Posteriorment s'imposa un test mecànic per mitjà d'un programa d’elements finits per a poder estudiar 
la resposta mecànica del sistema. El programa d'elements finits utilitzat s'anomena FEAP i el codi utilitzat 
està basat en un model de gradients de dany. La mecànica del dany és una branca de la mecànica del 
medi continu que incorpora canvis a nivell micro-estructural per mitjà d'un nombre finit de variables 
internes escalars o tensorials (Lemaitre i Chabosche 1990). Aquests canvis contribueixen a la degradació 
del mòdul elàstic permetent la reproducció del comportament de materials fràgils com, per exemple, el 
formigó. En aquest estudi s'opta per aplicar un test de tracció a la mostra fixant un dels seus contorns 
verticals i aplicant un cert desplaçament al contorn oposat. El resultat d'aquest test mecànic és un seguit 
de gràfiques "força-desplaçament" que corresponen a la resposta mecànica global de cada mostra. 

Seguidament s'escull un seguit de propietats del material per a realitzar-ne un estudi estadístic en 
diferents regions del comportament global. Aquestes propietats són la rigidesa global de la mostra (que 
està estudiada en la part elàstica, de "hardening" i "softening" de la gràfica) i la seva resistència a tracció. 
Per a cada grup de mostres es calculen les mitjanes i les desviacions estàndard d'aquestes propietats. 

Finalment es realitzen una sèrie de conclusions sobre l'existència d’RVEs en alguna part del 
comportament mecànic global de les mostres. En el cas que les estadístiques mostrin resultats favorables 
a l'existència d'un RVE s'utilitza el test de Chi-quadrat per a aprofundir en l'estudi i construir les gràfiques 
d’RVE. Aquestes gràfiques relacionen la densitat d'agregats en la mostra amb el tamany de l’RVE per a 
una propietat en particular una vegada s'aconsegueix un cert nivell de fiabilitat. Per a aquells casos en els 
quals no és possible la quantificació d'aquest RVE malgrat que els resultats n'indiquen la seva existència, 
es suggereix un futur estudi més ampli per a la seva correcta determinació. 


