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Capítol 6: Càlculs i anàlisi dels resultats 
 
 
En aquest capítol es realitzarà l’ajust del model a nivell de comportament dinàmic 
modal, tenint en consideració altres estudis realitzats. Un cop ajustat, es sotmetrà a 
diferents sol·licitacions per estudiar els seu comportament i extreure’n les 
conclusions oportunes. 
 
6.1 Resultats de l’anàlisi modal “in situ” 
 
Es disposa d’informació proporcionada per dos equips. El primer equip va realitzar 
el tractament i anàlisi de les mesures (Ramos et al., 2006). El segon equip estava 
dirigit per Pere Roca i Oriol Caselles, membres de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Els resultats dels quals consisteixen en tota una sèrie de mesures que 
s’analitzaran en els pròxims apartats i que ens permetran identificar els modes de 
vibració (Roca et al., 2006). 
 
 
6.1.1 Descripció dels resultats 
 
Primer equip 
 
Tot el que s’exposa a continuació s’ha extret del document anteriorment mencionat 
(Ramos et al., 2006). En la taula 6.1 i figura 6.1 s’exposen els diferents modes de 
vibració, amb totes les seves característiques. Totes les tècniques s’han realitzat en 
el domini del temps i estan basades en els mètodes d’Identificació Subespacial 
Estocàstica: Unweight Principal Component (UPC) i Principal Component (PC).  
 
 

UPC PC Mode Hz Hz Tipus 
1 0.793 0.785 1 Flector 
2 0.814 0.814 2 Flector 
3 1.955 1.953 3 Flector 
4 2.010 2.009 4 Flector 
5 3.741 3.741 5 Flector 
6 3.861 3.864 6 Flector 
7 4.400 4.484 1 Torsor 
8 6.006 5.966 7 Flector 
9 6.146 6.073 8 Flector 
10 6.282 6.261     1 Axial 
11 6.977 6.968 2 Torsor 
12 8.090 8.174 No determinat 
13 8.525 8.530 9 Flector 
14 8.669 8.663 10 Flector 

Taula 6.1 (Ramos et al., 2006) 
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Figura 6.1 Representació dels set primers modes (Ramos et al., 2006) 
 
 
Tal com es mostra en la figura 6.2, les parelles de modes són molt similars i 
gairebé perpendiculars. 
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Figura 6.2 Representació en planta dels 14 primers modes (Ramos et al., 2006) 
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Segon equip 
 
El segon equip va realitzar una sèrie de mesures de les acceleracions temporals 
mitjançant acceleròmetres disposats en diferents llocs del minaret. Les sèries de 
valors no han estat tractats, pel que es fa necessari el seu processament per tal de 
determinar els modes de vibració.  
 
El nostre objectiu és obtenir els diferents modes de vibració del minaret i identificar 
el tipus de comportament de cadascun d’ells, en base a les mesures realitzades i 
no analitzades. Aquests resultats ens permetran realitzar una comparació amb les 
dades obtingudes per l’equip anterior, i d’aquesta manera ajustar el nostre model en 
base al comportament resultant. Per a complir aquest objectiu s’han de realitzar una 
sèrie de passos que s’expliquen en el següents apartats.  
 
Per estudiar les acceleracions que tenia el minaret en un període de temps s’havien 
de disposar diferents acceleròmetres per tota l’estructura, funcionant al mateix 
temps. Per problemes amb duanes només es van poder transportar dos 
acceleròmetres, fet que condicionava la qualitat dels resultats, ja que es tindrien 
mesures en diferents instants de temps. D’aquesta manera es va procedir de la 
següent forma: en primer lloc es disposava un acceleròmetre en un punt fix, situat 
en el balcó del segon nivell i un altre lliure. El lliure es va disposar en la zona més 
alta, en el quart balcó, en el tercer, en el segon, en el primer i a 21 metres de la 
base. Aquesta disposició queda reflectida en la figura 6.3, on cada número 
representa una mesura, segons una determinada direcció senyalada per la fletxa 
corresponent. D’aquesta manera cada número representa un registre de dos punts 
en un mateix instant de temps i en unes determinades direccions. Mitjançant 
l’anàlisi dels valors obtinguts en les mesures, es pot obtenir de forma aproximada 
els modes de vibració de l’estructura estudiada. Un inconvenient important és el fet 
de que no es disposa de totes les mesures en el mateix instant de temps, fet que 
ens pot donar resultats erronis o no del tot exactes.  
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Figura 6.3 Disposició, en alçat, dels punts de mesura (Oriol Caselles) 

 
D’altra banda, també es van efectuar mesures a una mateixa alçada, segons la 
disposició que es mostra en la figura 6.4. Amb aquests registres es pot fer un 
anàlisi dels modes de torsió així com estudiar amb més detall els de flexió. En 
aquest cas s’utilitzarà un mètode d’anàlisi comparatiu, diferent del que s’utilitzaria 
en els registres anteriors, donat que treballarem en una mateixa alçada. 
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Figura 6.4 Disposició de les mesures en el segon, tercer i cinquè nivell (Oriol Caselles) 

 
 
6.1.2 Anàlisi dels resultats 
 
Donat que disposem de registres en diferents nivells del minaret, es realitzarà un 
anàlisi dels mateixos per a determinar els modes així com el seu comportament. 
Aquest mètode es realitzarà de forma comparativa  entre autoespectres amb els 
diferents registres en un mateix nivell, permetent identificar modes de torsió com de 
flexió. En tots els gràfics que es mostren a continuació, l’eix d’ordenades correspon 
a l’amplitud al quadrat (m2) i l’eix d’abscisses, a la freqüència (Hz). 
 
 
Cinquè pis 
 
Pel que respecta al cinquè nivell els resultats comparatius es mostren en la figura 
6.5. 
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Figura 6.5 Comparatiu entre autoespectres corresponents al cinquè pis 

 
- Tal com es pot observar en la figura 6.5 tots els registres corresponents a un pla 
horitzontal situat en el cinquè nivell del minaret presenten un pic a 0,8Hz. Aquest fet 
ens permet assegurar que es tracta d’un mode de flexió. 
 
- El següent pic que es detecta és a 1,97Hz. El registren tots com en el cas anterior, 
fet que permet assegurar que es tracta d’un mode de flexió. 
 
- Un pic igualment presentat per tot els registres és el 3,81Hz. En conseqüència, es 
tracta de flexió. 
 
- El següent pic, 7,06Hz, només es presentat per aquells registres que es troben 
situats tangencialment al perímetre del minaret (11B, , 18B, 18A, 13B, 1B), fet que 
ens permet assegurar que es tracta d’un mode de torsió. 
 
- El següent pic que es detecta és 8,69Hz. El registren tots, fet que permet 
assegurar que es tracta d’un mode de flexió. 
 
- El següent, 10,6Hz, sembla que el reflecteixen només el perimetrals, però de 
forma dèbil en 11B, 18B, 18A, 13B, 1B. El 14B sembla presentar-se de forma molt 
dèbil, però apreciable. Pot tractar-se d’un mode de torsió. 
 
- El següent, 11,4Hz, el presenten tots els registres, fet que el defineix com un 
mode a flexió. 
 
- El següent mode és 13,4Hz. Només reflectit en 11B, 18B, 18A, 13B, 1B, tots ells 
estan situats tangencialment al perímetre. Els restants no el presenten. Per tant, es 
pot considerar com un mode a torsió. 
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- El següent mode és 16,5Hz. Només reflectit en 11B, 18B, 18A, 13B, 1B, tots 
tangencials al perímetre. Els restants no el presenten. Per tant, es pot considerar 
com un mode a torsió. 
 
 
Segon pis 
 
Pel que respecta al segon nivell els resultats comparatius es mostren en la figura 
6.6. 
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Figura 6.6 Comparatius entre autoespectres corresponents al segon pis 

 
- La primera freqüència que es presenta és 0,78Hz.  Sembla que el presenten tots 
els registres però alguns són molt dèbils. Per tant, es pot considerar com un mode a 
flexió. 
 
- La segona freqüència que es presenta és 2Hz. Com l’anterior es presenten  
alternances de dèbils i forts. Per tant, es pot considerar com un mode a flexió. 
 
- La freqüència que continua és 3,88Hz. Tots el registres el presenten. Per tant, es 
pot considerar com un mode a flexió. 
 
- Després tenim un pic a 4,47Hz. Es presenta en els punts 36B, 20B, 24B; tots són 
punts tangents al perímetre. No el presenten els punts restants. Per tant, es pot 
considerar com un mode a torsió. 
 
- La freqüència que continua és 6,13Hz. Tots el registres el presenten. Per tant, es 
pot considerar com un mode a flexió. 
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- Després tenim un pic a 10,5Hz. Es presenta en els punts 36B, 20B, 24B; tots són 
punts tangents al perímetre. No el presenten els punts restants. Per tant, es pot 
considerar com un mode a torsió. 
 
- La freqüència que continua és 11,3Hz. Tots el registres el presenten. Per tant, es 
pot considerar com un mode a flexió. 
 
- Després tenim un pic a 13,3Hz. Es presenta en els punts 36B, 20B, 24B; tots són 
punts tangents al perímetre. No el presenten els punts restants. Per tant, es pot 
considerar com un mode a torsió. 
 
- Després tenim un pic a 16,3Hz. Es presenta en els punts 36B, 20B, 24B; tots són 
punts tangents al perímetre. També presenten un pic els punts 20A i 21B. Per tant, 
podria ser un mode a torsió. 
 
 
Registres verticals 
 
Pel que respecta als registres verticals els resultats comparatius es mostren en la 
figura 6.7. 
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Figura 6.7 Comparatiu entre autoespectres corresponents a registres verticals 

 
- El primer pic es presenta a 1,53Hz. Només es registra en 45RB, 47RA, 47RB, 
46RB. No es pot obtenir cap conclusió d’aquests resultats. 
 
- El segon pic es presenta a 2,97Hz. Només es registra en 45RB, 47RA. No es pot 
obtenir cap conclusió d’aquests resultats. 
 
- El tercer pic es presenta a 3,50Hz. Només es registra en 45RB, 44B. No es pot 
obtenir cap conclusió d’aquests resultats. 
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- El quart pic es presenta a 3,81Hz. Només es registra en 38B, 44B, 46RB, 44A. No 
es pot obtenir cap conclusió d’aquests resultats. 
 
- El següent pic, a 5Hz. Només es registra en 45RB. No es pot obtenir cap 
conclusió d’aquests resultats. 
 
- Després s’observa un pic a 6,28Hz. Es registra en totes les mesures però amb un 
pic poc important, el 38A, que correspon al nucli intern, també el presenta. Es 
tracta, possiblement, d’un mode axial. 
 
- La freqüència que continua és 8,66Hz. Es registra en totes les mesures. Es tracta, 
possiblement, d’un mode axial. 
 
- El següent pic es presenta a 11,3Hz. Es registra en totes les mesures. El 38A, que 
correspon al nucli intern, també el presenta. Es tracta, possiblement, d’un mode 
axial. 
 
 
Registres corresponents a direccions normals al perímetre en diferents nivells 
 
Pel que respecta als registres en les direccions normals al perímetre els resultats 
comparatius es mostren en la figura 6.8. 
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Figura 6.8 Comparatiu entre autoespectres de direccions normals al perímetre 

 
- La primera freqüència que es presenta és 0,78Hz.  El presenten tots els registres. 
Per tant, es pot considerar com un mode a flexió. 
 
- La segona freqüència que es presenta és 1,53Hz.  El presenta el registre de 
50RB. No es pot treure cap conclusió. 
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- La següent freqüència que es presenta és 1,75Hz.  El presenta el registre de 51B. 
No es pot treure cap conclusió. 
 
- La següent freqüència que es presenta és 1,97Hz.  El presenta el registre de 49B, 
40B, 39B. Es pot tractar d’un mode de flexió. 
 
- A continuació es presenta 2,56Hz.  El presenta el registre de 51B. No es pot treure 
cap conclusió. 
 
- La següent freqüència que es presenta és 2,88Hz.  El presenta el registre de 
50RB. No es pot treure cap conclusió. 
 
- La següent freqüència que es presenta és 3,80Hz.  El presenten tots els registres. 
Es tracta, possiblement, d’un mode de flexió. 
 
- A continuació la freqüència que es presenta és 4,56Hz.  El presenta el registre de 
40B. No es pot treure cap conclusió. 
 
-La següent freqüència que es presenta és 4,91Hz.  El presenta el registre de 
50RB. No es pot treure cap conclusió. 
 
- A continuació la freqüència que es presenta és 6,03Hz.  El presenten tots els 
registres. Es tracta, possiblement, d’un mode a flexió. 
 
- Després tenim un pic a 6,84Hz. Es presenta en els punts 50RB, 51B, 49B, 39B, 
40B. Tots són punts tangents al perímetre. No el presenten els punts restants. Per 
tant, es pot considerar com un mode a torsió. 
 
- A continuació la freqüència que es presenta és 8,78Hz.  El presenten els registres 
49B, 39B, 40B, 50RB, només en el quart i cinquè pisos. No es pot treure cap 
conclusió. 
 
- La següent freqüència que es presenta és 11,1Hz.  El presenten tots els registres. 
Es tracta, possiblement d’un mode a flexió. 
 
- A continuació, la freqüència que es presenta és 13,4Hz.  El presenta el registre 
49B. No es pot treure cap conclusió. 
 
- La següent freqüència que es presenta és 14,5Hz.  El presenten els registres 41B, 
39B, 40B. Podria tractar-se d’un mode a flexió. 
 
- Després tenim un pic a 18,1Hz. El presenta el registre en 39B. No es pot treure 
cap conclusió. 
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6.1.3 Conclusions de l’anàlisi comparatiu 
 
Un cop s’han comparat tots els registres, es confecciona la taula 6.2 on es poden 
observar les diferents freqüències possibles amb les seves característiques. 
 

Mode Freqüència (Hz) Tipus 
1 0,78 1 Flexió 
2 0,8 2 Flexió 
3 1,97 3 Flexió 
4 2 4 Flexió 
5 3,80-3,81 5 Flexió 
6 3,88 6 Flexió 
7 4,47 1 Torsió 
8 6,03 7 Flexió 
9 6,13 8 Flexió 
10 6,28 1 Axial 
11 6,84 2 Torsió 
12 7,06 3 Torsió 
13 8,66 2 Axial-Flexió 
14 8,69 9 Flexió 
15 10,5-10,6 4 Torsió 
16 11,1 10 Flexió 
17 11,3-11,4 11 Flexió 
18 13,3-13,4 5 Torsió 
19 14,5 12 Flexió 
20 16,3-16,6 6 Torsió 

Taula 6.2 
 
Tal com es mostra en la taula anterior les parelles de modes a flexió són molt 
similars. Per aquest fet s’han posat en qüestió si la freqüència 8,66Hz correspon al 
segon mode axial o al novè mode de flexió, donat que hauria de ser la parella de la 
freqüència 8,69Hz la qual és de flexió. El mateix podem dir de la freqüència 14,5Hz, 
la qual no té parella de flexió, fet que ens fa qüestionar si realment és de flexió. 
 

 
6.1.4 Resultats 
 
En la taula 6.3 es verifica la coincidència dels modes entre els resultats dels dos 
equips. 
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Tal com es pot observar existeix gran coincidència en la gran majoria de modes, 
sobretot pels onze primers. No només coincideixen en freqüències, si no que 
coincideixen en el tipus de mode. Considerant que el tipus de mesures es van dur a 
terme per diferents equips i instants de temps, es poden considerar com vàlids, 
tenint en compte que no tots han coincidit. Mitjançant els valors obtinguts en 
aquesta taula es procedirà a ajustar el model del minaret. 
 
Per tenir una idea de l’error entre les diferents freqüències determinades per 
diferents equips i mètodes, es procedirà a mesurar l’error entre els resultats 
obtinguts per anàlisi comparatiu i els obtinguts pels mètodes UPC i PC (taula 6.4). 
 

Resultats 
ETSECCPB  

Universitat 
de Minho 

(UPC) 

Universitat 
de Minho 

(PC) 

Error(%) 1-2 Error(%) 1-3 

0,78 0,793 0,785 1,6 0,63 
0,8 0,814 0,814 1,7 1,7 

1,97 1,955 1,953 0,76 0,87 
2 2,010 2,009 0,49 0,44 

3,80-3,81 3,741 3,741 1,5 1,5 
3,88 3,861 3,864 0,49 0,41 
4,47 4,400 4,484 1,5 0,31 
6,03 6,006 5,966 0,39 1,0 
6,13 6,146 6,073 0,26 0,93 
6,28 6,282 6,261 0,031 0,30 
6,84 6,977 6,968 1,9 1,8 
7,06 8,090 8,174 12 13 
8,66 8,525 8,530 1,5 1,5 
8,69 8,669 8,663 0,24 0,31 

Taula 6.4 

Mode Freqüència 
(Hz) 

Tipus Mode UPC 
(Hz) 

PC (Hz) Tipus Coincidència 

1 0,78 1 Flexió 1 0,793 0,785 1   Flexió Sí 
2 0,8 2 Flexió 2 0,814 0,814 2   Flexió Sí 
3 1,97 3 Flexió 3 1,955 1,953 3   Flexió Sí 
4 2 4 Flexió 4 2,010 2,009 4   Flexió Sí 
5 3,80-3,81 5 Flexió 5 3,741 3,741 5   Flexió Sí 
6 3,88 6 Flexió 6 3,861 3,864 6   Flexió Sí 
7 4,47 1 Torsió 7 4,400 4,484 1   Torsió Sí 
8 6,03 7 Flexió 8 6,006 5,966 7   Flexió Sí 
9 6,13 8 Flexió 9 6,146 6,073 8   Flexió Sí 

10 6,28 1 Axial 10 6,282 6,261 1     Axial Sí 
11 6,84 2 Torsió 11 6,977 6,968 2  Torsió Sí 
12 7,06 3 Torsió 12 8,090 8,174  No 
13 8,66 2 Axial- 

Flexió 13 8,525 8,530 9   Flexió No (Axial)    
Sí (Flexió) 

14 8,69 9 Flexió 14 8,669 8,663 10   Flexió Sí 
Taula 6.3 
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Els errors obtinguts són la gran majoria petits. D’aquesta manera ens assegurem de 
que no existeixen grans errors de mesures, fet que ens permetrà ajustar encara 
més el model del minaret. 
 
 
6.2 Resultats dels models complementaris 
 
Model 1 
 
Els valors de les freqüències d’aquest model es mostren en la taula 6.5. 
 

Model Reals Error % Tipus 
0,587 0,78 24,7 Flexió 
0,609 0,8 23,8 Flexió 
1,89 1,97 4,06 Flexió 
1,97 2 1,50 Flexió 
3,64 3,81 4,46 Flexió 
3,77 3,88 2,83 Flexió 
4,51 4,47 0,894 Torsió 
4,62 6,28 26,4 Axial 
5,82 6,03 3,48 Flexió 
6,03 6,13 1,63 Flexió 
8,37 8,66 3,34 Flexió 
8,45 8,7 2,87 Flexió 

Taula 6.5 
 
Model 2 
 
Els valors de les freqüències d’aquest model es mostren en la taula 6.6. 
 

Model Reals Error % Tipus 
0,678 0,78 13,0 Flexió 
0,682 0,8 14,7 Flexió 
2,12 1,97 7,61 Flexió 
2,14 2 7,00 Flexió 
4,01 3,81 5,24 Flexió 
4,06 3,88 4,63 Flexió 
4,85 4,47 8,50 Torsió 
5,39 6,28 14,1 Axial 
6,41 6,03 6,30 Flexió 
6,48 6,13 5,70 Flexió 
9,18 8,66 6,00 Flexió 
9,25 8,7 6,32 Flexió 

Taula 6.6 
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Model 3 
 
Els valors de les freqüències d’aquest model es mostren en la taula 6.7. 
 

Model Reals Error % Tipus 
2,43 0,78 211 Flexió 
2,51 0,8 213 Flexió 
7,51 1,97 281 Flexió 
7,81 2 290 Flexió 
14,9 3,81 291 Flexió 
15,4 3,88 296 Flexió 
20,9 4,47 367 Torsió 
21,4 6,28 240 Axial 
24,4 6,03 304 Flexió 
25,3 6,13 312 Flexió 
35,9 8,66 314 Flexió 
37 8,7 325 Flexió 

Taula 6.7 
 
Un dels punts crítics del modelat de l’estructura és el grau d’unió existent entre el 
nucli i la part exterior, que pot ser inexistent o lleuger. En conseqüència els models 
que més ens interessen són el primer i segon. No obstant s’ha considerat també el 
tercer per tal d’estudiar la progressió dels resultats en funció del grau d’unió. 
 
El primer model té un primer mode de flexió i axial que difereixen notablement al 
comportament real de l’estructura. Un aspecte a assenyalar és que tot i que l’error 
és petit pels modes restants, la diferència que presenten el primer de flexió i axial 
és un aspecte clau per saber si el model té un comportament correcte si ho 
comparem amb el real. 
 
El segon model té un error constant i unes diferències entre modes menys marcat 
que en el primer model. Si ho comparem com un increment de l’anterior, es pot 
apreciar que la diferència entre el primer mode de flexió i axial respecte els 
restants, disminueix. Encara que l’error global augmenta, probablement produït per 
la poca coincidència de les variables dels materials.  
 
El tercer model resulta encara més homogeni en quan a diferències entre modes, 
fet que ens posa de manifest l’existència d’unió entre el nucli i la part externa del 
Qutb, ja manifestat en l’anterior model. Encara que l’error global augmenta 
considerablement.  
 
En conclusió, analitzant tot el que s’ha exposat, es pot dir que les escales 
intervenen en el comportament global de l’estructura, cosa que ens indica que el 
seu efecte s’ha de considerar en el modelat. 
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6.3 Ajust del model i anàlisi modal 
 
En aquest apartat es procedirà a ajustar els modes de vibració del model amb els 
reals. Aquest ajust es portarà a terme mitjançant variacions en els mòduls 
d’elasticitat dels materials del model, ja que l’ajust geomètric ja s’ha realitzat amb 
anterioritat i s’ha considerat satisfactori. Un punt a destacar és que s’han diferenciat 
tres zones d’igual alçada del model, per tal de permetre un estudi més acurat, donat 
que podem treballar amb més variables i això permet una variació d’aquestes en 
alçada. Ja que l’ajust no es pot realitzar de forma perfecta s’optarà per aquells 
valors que ens permetin assolir una major aproximació als resultats obtinguts en la 
realitat. Aquesta no possible coincidència sorgeix de les diferències geomètriques, 
de canvis de materials, d’asimetria i d’altres causes que fan que sigui molt difícil 
crear un model que s’ajusti perfectament a la realitat. Un cop s’hagi ajustat 
satisfactòriament el model, podrem realitzar tots els estudis que ens hem proposat. 
 
 
6.3.1 Metodologia 
 
L’ajust es realitzarà creant un sistema de sis equacions amb sis incògnites (6.1). El 
que es vol aconseguir és determinar l’increment d’aquestes sis incògnites per tal 
d’aconseguir la freqüència real desitjada.  
 

)()()()()()( 0605040302010 λλφλλελλδλλγλλβλλαλλ −+−+−+−+−+−+=  
(6.1) 

On: 
 

λ  és el vector de sis components corresponents amb els sis primers modes 
reals del minaret, valors als que volem ajustar-nos. 

 
0λ és el vector de sis components corresponents amb els sis primers modes 

de la situació inicial del model que utilitzem. 
 

1λ  és el vector de sis components corresponents amb els sis primers modes 
de la situació en la qual tenim un increment de E1. 

 
2λ  és el vector de sis components corresponents amb els sis primers modes 

de la situació en la qual tenim un increment de E2. 
 

3λ  com 1λ , però de la part intermitja del model. 
 

4λ  com 2λ , però de la part intermitja del model. 
 

5λ  com 1λ , però de la part inferior del model. 
 

6λ  com 2λ , però de la part inferior del model. 
 

φεδγβα ,,,,,  són les incògnites a determinar. 
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Un cop determinades aquestes incògnites, es substitueixen en el sistema (6.2), 
suposant linealitat entre mòdul de deformació i freqüències, donat que suposem 
increments petits. 
 

)()()()()()( 0605040302010 EEEEEEEEEEEEEE −+−+−+−+−+−+= φεδγβα  
(6.2) 

On:  
 

E  és el vector format per 6 components que representen els mòduls reals. 
 

0E  és el vector format per 6 components que representen els mòduls de la 
situació inicial del model, a partir del qual s’efectuen els increments. 

 
1E  és el vector format per 6 components que representen els mòduls quan 

s’efectua un increment del mòdul de les escales superiors. 
 

2E , del nucli interior i de la part exterior. 
 

3E , de les escales intermitges. 
 

4E , del nucli interior i de la part exterior intermitges. 
 

5E , de les escales inferiors. 
 

6E , del nucli interior i de la part exterior inferiors. 
 
A partir del sistema anterior determinem els mòduls que ens permeten obtenir una 
aproximació a les freqüències reals. 
 
Un cop obtinguts els mòduls s’obtindran les freqüències del model per tal de 
comprovar el grau d’aproximació obtingut. Si aquest és acceptable el model 
quedarà ajustat. 
 
 
6.3.2 Ajust 
 
Les freqüències que utilitzarem per ajustar el model són els primers modes reals, 
en concret els quatre primers de flexió (0,748; 1,97; 3,80; 6,03), el primer axial 
(6,28) i el primer torsor (4,47). 
 

)28,6;03,6;47,4;80,3;97,1;78,0(=λ  
 
Les freqüències del model amb 1E  de 3·1010 Pa, 3E  de 2,5·1010 Pa, 5E  de 9·1010 Pa 
i 2E , 4E  i 6E de 1,7·109 Pa són: 
 

)01,6;52,6;99,4;96,3;02,2;748,0(0 =λ  
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Si efectuem un primer increment d’E1, obtindrem un segon vector de freqüències. El 
primer, incrementarà el mòdul de les escales superiors, E1 fins els 8·1010 Pa. Les 
freqüències obtingues seran: 

 
)09,6;52,6;99,4;97,3;03,2;748,0(1 =λ  

 
El segon increment correspon al nucli interior i la part exterior superiors. L’increment 
augmentarà E2 fins els 1,8·109 Pa. Les freqüències obtingudes seran: 
 

)01,6;57,6;99,4;4;03,2;748,0(2 =λ  
 
Si s’efectua un increment de E3 fins els 5,7·1010 Pa, les freqüències resulten: 
 

)17,6;69,6;09,5;13,4;13,2;778,0(3 =λ  
 
Si s’efectua un increment de E4 fins els 1,8·109 Pa, les freqüències resulten: 
 

)06,6;56,6;03,5;99,3;05,2;752,0(4 =λ  
 
Si s’efectua un increment de E5 fins els 14·1010 Pa, les freqüències resulten: 
 

)03,6;65,6;03,5;4;03,2;77,0(5 =λ  
 
Si s’efectua un increment de E6 fins els 1,8·109 Pa, les freqüències resulten: 
 

)08,6;55,6;06,5;98,3;04,2;756,0(6 =λ  
 
 
Resolent el sistema (6.3). 
 

)()()()()()( 0605040302010 λλφλλελλδλλγλλβλλαλλ −+−+−+−+−+−+=  
(6.3) 

 
Obtenim: 
 

19736,1
8029,8
1577,6

2767,2
528,3
247,10

−=
−=
−=

=
=
=

φ
ε
δ
γ
β
α

 

 
Els mòduls corresponents a la situació real s’obtenen de la següent expressió (6.4) 
 

)()()()()()( 0605040302010 EEEEEEEEEEEEEE −+−+−+−+−+−+= φεδγβα  
(6.4) 
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Substituint obtenim: 
 

9
6

10
5

9
4

10
3

9
2

10
1

1058026,1

1038,20

10819,0

1014,20

1008423,1

10235,51

⋅=

⋅=

⋅=

⋅=

⋅=

⋅=

E

E

E

E

E

E

 

 
Amb els mòduls obtinguts s’obtenen les freqüències corresponents, reflectits en la 
taula 6.8. 
 

Model Reals Error %
0,824 0,78 5,64 
1,93 1,97 -2,03 
3,99 3,8 5,00 
4,37 4,47 -2,23 
6,3 6,03 4,47 

5,76 6,28 -8,28 
Taula 6.8 

 
Els errors obtinguts són acceptables. Per tant, es donen els valors com a vàlids. 
 
 
6.3.3 Model definitiu 
 
El model definitiu té les següents característiques, pel que respecta als mòduls: 
 

PaE

PaE

PaE

PaE

PaE

PaE

9
6

10
5

9
4

10
3

9
2

10
1

1058026,1

1038,20

10819,0

1014,20

1008423,1

10235,51

⋅=

⋅=

⋅=

⋅=

⋅=

⋅=

 

 
On: 
 

1E , és el mòdul de deformació de les escales superiors. 
 

2E , és el mòdul de deformació del nucli interior i de la part exterior superiors. 
 

3E , és el mòdul de deformació de les escales intermitges. 
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4E , és el mòdul de deformació del nucli interior i de la part exterior 

intermitges. 
 

5E , és el mòdul de deformació de les escales inferiors. 
 

6E , és el mòdul de deformació del nucli interior i de la part exterior inferiors. 
 
Adoptant els valors anteriors, els resultats a nivell de modes de vibració són els 
mostrats en la taula 6.9. i en la figura 6.9. 
 

Model Tipus 
0,824 Flexió 1 
0,839 Flexió 1 
1,93 Flexió 2 
1,94 Flexió 2 
3,99 Flexió 3 
4,04 Flexió 3 
4,37 Torsió 1 
5,76 Axial 1 
6,3 Flexió 4 
6,35 Flexió 4 
7,16 Torsió 2 
8,49 Flexió 5 
8,59 Flexió 5 
9,99 Torsió 3 
10 Axial 2 

10,6 Flexió 6 
10,7 Flexió 6 
12,7 Flexió 7 
12,7 Flexió 7 
13,1 Torsió 4 
14,2 Axial 3 
14,6 Flexió 8 
14,7 Flexió 8 

Taula 6.9 
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Flexió 1 

 
Flexió 1 

 
Flexió 2 

 
Flexió 2 

 

 
Flexió 3 

 
Flexió 3 

 
Torsió 1 

 
Axial 1 Flexió 4 Flexió 4 

Figura 6.9 Primers modes de vibració 
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6.4 Estudi de l’efecte de la sol·licitació del pes propi 
 
Aquest primer cas d’estudi correspon a la situació inicial del minaret acabat de 
construir. Podria suposar-se que les fissures existents són degudes a l’efecte del 
pes propi combinat amb la fatiga a molt llarg termini del material. 
 
 
6.4.1 Resultats 
 
Els valors adoptats per l’obtenció d’aquests resultats són: 
 

Coeficient de Poisson: 0,2  
Densitat: 2.100 Kg/m3  

 
Les deformacions degudes al pes propi es mostren en la figura 6.10. Tal com es pot 
observar la major deformació és de 0,921 cm, coincident amb els punts més alts del 
minaret on s’acumula tota la deformació de l’estructura deguda al pes propi.  
 

 
Figura 6.10 Deformacions 

 
 
En la figura 6.11 es mostra la deformada juntament amb la situació inicial, sense 
considerar altres accions. Es pot apreciar com els punts que més deformació 
acumulen són, òbviament, els de la part superior del minaret. 
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Figura 6.11 Deformada amb situació inicial 

 
A continuació es mostren els resultats obtinguts pel que respecta a les tensions 
generades pel pes propi sobre el model. 
 
 
Tensions principals 1 
 
En la figura 6.12 es pot apreciar com les tensions principals 1 s’incrementen 
lleugerament a mesura que arribem a la base del minaret. Les majors tensions de 
compressió corresponen als punts en els que la part exterior del model s’uneix amb 
la base, assolint els 181.000 Pa , que són 1,81 Kp/cm2. Segons els resultats 
existeixen tensions de tracció, situades en la zona de les escales, que assoleixen 
un valor de 722.000 Pa , uns 7,22 Kp/cm2. 
 



Anàlisi dinàmic de l’estructura del Qutb Minar     Capítol 6 Càlculs i anàlisi dels resultats 
 
 

 - 60 -

 
Figura 6.12 Tensions principals 1 

 
 
Tensions principals 2 
 
En la figura 6.13 es pot apreciar com les tensions principals 2 s’incrementen a 
mesura que arribem a la base del minaret. Les majors tensions de compressió 
corresponen als punts en els que la part exterior del model s’uneix amb la base, 
assolint els 1.170.000 Pa , que són 11,7 Kp/cm2. Segons els resultats existeixen 
tensions de tracció, situades en la zona de les escales, que assoleixen un valor de 
103.000 Pa , uns 1,03 Kp/cm2. 
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Figura 6.13 Tensions principals 2 

 
 
Tensions principals 3 
 
En la figura 6.14 es pot apreciar com les tensions principals 3 s’incrementen a 
mesura que arribem a la base del minaret. Les majors tensions de compressió 
corresponen als punts en els que la part exterior del model s’uneix amb la base, 
assolint els 275.000 Pa , que són 2,75 Kp/cm2. Segons els resultats existeixen 
tensions de tracció, situades en la zona de les escales, que assoleixen un valor de 
254.000 Pa , uns 2,54 Kp/cm2. 
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Figura 6.14 Tensions principals 3 

 
 
6.4.2 Conclusions parcials 
 
Pel que respecta a les tensions de compressió, que assoleixen un valor màxim de 
1.170.000 Pa, l’efecte del pes propi és moderat, ja que arribem al 30% de la tensió 
de trencament.  
 
Les tensions de tracció es localitzen en les zones de les escales, ja que les dos 
parts verticals del minaret es deformen de forma diferent i provoquen tensions de 
tracció sobre els plans que simulen les escales. El valor de 722.000 Pa és el que 
reflecteix el model però potser no s’ajusta a la realitat, donat que també existeixen 
nombroses bigues que lliguen les dos parts verticals del nucli i no es reflecteixen en 
el model, fet que provoca que l’espessor dels plans que simulen les escales sigui 
inferior a l’espessor que provoca un efecte similar al real. De totes formes, en 
aquest apartat es centra l’atenció en la part de tensions de compressió. 
 
Les deformacions verticals màximes acumulades les presenten els punts situats a 
major alçada i es quantifiquen en 9,21 mm. Aquest resultat resulta similar a 
l’obtingut en un altre estudi del minaret (ITT Madras, 2005), que resulta de 6 mm.  
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6.5 Anàlisi lineal d’una sol·licitació sísmica 
 
Per tal d’estudiar de forma aproximada l’efecte d’un sisme sobre el model s’ha 
aplicat una força horitzontal estàtica obtinguda a partir d’una distribució 
d’acceleracions lineals en elevació i proporcionals al pes, mètode conegut com a 
estàtic o de Califòrnia. D’aquesta forma podem tenir una primera aproximació del 
comportament, a nivell general, del minaret. 
 
 
6.5.1 Sisme 
 
El sisme es simula de forma simple mitjançant l’aplicació de forces horitzontals 
proporcionals al 15% del pes total del model, percentatge obtingut de l’espectre 
elàstic de disseny de la Normativa índia (IS: 1893, 2002), considerant la freqüència 
fonamental, per a un període de retorn de 975 anys, suposant una distribució lineal 
del pes en alçada, assolint un màxim a la zona més baixa del model, doncs és on 
tenim major massa. Les forces aplicades en cadascun dels dotze trams es mostren 
en la taula 6.10. El punt d’aplicació de cada força està situat a l’alçada de cada pla 
horitzontal que simula les escales, formant 12 trams. El nivell 1 correspon a la part 
inferior del model. 
 
 

Nivell Fi 
(Newton) 

1 5,1998·105

2 1,2863·106

3 1,4703·106

4 1,4148·106

5 1,3562·106

6 1,1751·106

7 8,7855·105

8 5,0044·105

9 2,9378·105

10 2,6151·105

11 1,6823·105

12 4,3779·104

Taula 6.10 
 
 
6.5.2 Resultats 
 
En la figura 6.15 es mostren els desplaçaments horitzontals deguts a la sol·licitació. 
Tal com es pot apreciar el màxim desplaçament correspon a la part superior del 
model, amb un valor de desplaçament de 27,8 cm. Els desplaçaments disminueixen 
gradualment fins a la base, on es té el mínim. 
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Figura 6.15 Desplaçaments 

 
 
La deformada resultant es mostra en la figura 6.16.  
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Figura 6.16 Deformada amb situació inicial 

 
A continuació es mostren els resultats obtinguts pel que respecta a les tensions 
generades pel sisme sobre el model. 
 
 
Tensions principals 1 
 
En la figura 6.17 es pot apreciar com les tensions principals 1 s’incrementen 
lleugerament a mesura que arribem a la base del minaret. Les majors tensions de 
compressió corresponen als punts en els que la part exterior del model s’uneix amb 
la base, assolint els 936.000 Pa, que són 9,36 Kp/cm2. Les tensions de tracció 
assoleixen un valor de 10.500.000 Pa, uns 105,00 Kp/cm2.  
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Figura 6.17 Tensions principals 1 

 
 
Tensions principals 2 
 
En la figura 6.18 es pot apreciar com les tensions principals 2 s’incrementen 
lleugerament a mesura que arribem a la base del minaret. Les majors tensions de 
compressió corresponen als punts en els que la part exterior del model s’uneix amb 
la base, assolint els 2.010.000 Pa, que són 20,10 Kp/cm2. Les tensions de tracció 
assoleixen un valor de 2.030.000 Pa, uns 20,30 Kp/cm2. 
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Figura 6.18 Tensions principals 2 

 
 
Tensions principals 3 
 
En la figura 6.19 es poden apreciar les tensions principals 3. Les majors tensions de 
compressió assoleixen els 10.400.000 Pa, uns 104,00 Kp/cm2. Les tensions de 
tracció assoleixen un valor de 876.000 Pa, que són 8,76 Kp/cm2. 
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Figura 6.19 Tensions principals 3 

 
 
6.5.3 Conclusions parcials 
 
Donat que la força aplicada en el model correspon a un sisme de disseny, els 
resultats obtinguts han estat conseqüents, ja que s’han obtingut unes tensions 
elevades. Des del punt de vista resistent, els valors que més interès ens mereixen 
són el de les tensions màximes de tracció i compressió.  
 
Pel que fa a tensions de compressió, el valor màxim s’assoleix en les tensions 
principals 3, amb un valor de 10.400.000 Pa, això són 104 Kp/cm2. Aquest valor és 
superior a la tensió màxima de compressió. En aquest cas seria, també, 
interessant, pel que respecta la compressió, a realitzar un anàlisi no lineal, donat 
que entrem en la zona de fissuració dels materials del model.  
 
En el primer cas, corresponen amb el de les tensions principals 1, assolint un valor 
màxim de 10.500.000 Pa, això són 105 Kp/cm2. Aquest valor és superior a la tensió 
màxima de tracció. En aquest cas seria interessant realitzar un anàlisi no lineal per 
tal de veure el comportament real del model, donat que entrem en la zona de 
fissuració dels materials.  
 
Tots aquests motius justifiquen la necessitat de realitzar un estudi del model 
considerant plasticitat, que es realitzarà a continuació. De totes formes aquest 
anàlisi ens ha permès efectuar una primera aproximació i justificar l’anàlisi plàstic. 
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Els valors de tensió màxima de compressió i de tracció són molt similars donades 
les condicions de simetria existents en el model.  
 
Pel que respecta a deformacions, la màxima que s’obté són els 27,8 cm. que 
s’assoleixen a la part superior. Aquest valor resulta molt semblant l’obtingut en un 
altre estudi realitzat anteriorment amb un sisme similar, que va resultar de 28 cm 
(ITT Madras, 2005). Si els comparem veiem que són resultats lògics per un sisme 
de les característiques abans esmentades. 
 
En conclusió es pot dir que aquest sisme genera tensions importants sobre 
l’estructura, segurament provocant la fissuració i trencament dels materials, d’altra 
banda s’ha d’assenyalar que estem treballant amb un anàlisi lineal, fet que provoca 
que no es consideri la plasticitat. També s’ha d’assenyalar la magnitud de les forces 
considerades, ja que suposen el 15% de la força de la gravetat actuant 
horitzontalment sobre el model.  
 
 
6.6 Anàlisi no lineal d’una sol·licitació sísmica 
 
En aquest apartat s’estudiarà l’estructura considerant comportament no lineal, que 
s’ajusta més a la realitat quan es sotmet a l’estructura a sol·licitacions estàtiques i 
dinàmiques d’importància. En l’apartat anterior s’havia sotmès l’estructura a un 
sisme de disseny, que provocava que l’estructura tingués unes tensions importants 
que justificaven l’anàlisi plàstic. Aquest fet s’allunyava de la realitat donat que no es 
considerava la plasticitat dels materials. 
 
S’estudiarà l’estructura per determinar la quantitat d’energia que pot absorbir fins 
trencar, considerant la fissuració dels materials. En concret s’analitzarà l’estructura 
front càrregues laterals incrementals fins arribar a la capacitat última.  
 
 
6.6.1 Anàlisi no lineal push over 
 
L’anomenat push over consisteix en aplicar al model, de forma incremental, una 
sèrie de forces laterals, obtingudes a partir d’una distribució d’acceleracions lineals 
en elevació i proporcionals al pes. El número de passos referents als increments 
són els mateixos per a totes les forces, de forma que segueixen una relació per a 
cada increment. A mesura que s’incrementen les forces es mesura el desplaçament 
per a un punt, d’aquesta forma obtenim un gràfic que enfronta el desplaçament i la 
força aplicada, així podem observar quan el material comença a plastificar i el punt 
de trencament. Mitjançant la comparació de les forces referents a la capacitat última 
de l’estructura contra el tallant basal sísmic podem saber si el minaret tolera un 
sisme donat. 
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6.6.2 Espectre elàstic de disseny 
 
La zona de New Delhi, on es troba situat el minaret Qutb, segons la normativa índia 
(IS: 1893, 2002), és una zona de sismicitat amb intensitat 8 en l’escala MSK, 
associada amb un risc de danys alts (figura 6.20). 
 

 
Figura 6.20 Intensitat dels sismes (IS: 1893, 2002) 

 
L’espectre elàstic de disseny adoptat (figura 6.21 i taula 6.11) és el que proporciona 
la normativa índia (IS: 1893, 2002), per a un període de retorn de 975 anys, 
adequat per la nostra estructura. Al tenir un terreny dur, es considera l’espectre 
corresponent. 
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Figura 6.21 Espectre de resposta adoptat 
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T(seg) Sa(g) 
0,0000 0,18 
0,1000 0,45 
0,1100 0,45 
0,1200 0,45 
0,1300 0,45 
0,1400 0,45 
0,1500 0,45 
0,1600 0,45 
0,1700 0,45 
0,1800 0,45 
0,1900 0,45 
0,2000 0,45 
0,2100 0,45 
0,2200 0,45 
0,2300 0,45 
0,2400 0,45 
0,2500 0,45 
0,2600 0,45 
0,2700 0,45 
0,2800 0,45 
0,2900 0,45 
0,3000 0,45 
0,3100 0,45 
0,3200 0,45 
0,3300 0,45 
0,3400 0,45 
0,3500 0,45 
0,3600 0,45 
0,3700 0,45 
0,3800 0,45 
0,3900 0,45 
0,4000 0,45 
0,5000 0,36 
0,6000 0,3 
0,7000 0,257 
0,8000 0,225 
0,9000 0,2 
1,0000 0,18 
1,2000 0,15 
1,4000 0,128 
1,6000 0,1125 
1,8000 0,1 
2,0000 0,09 
3,0000 0,06 
4,0000 0,045 
5,0000 0,036 

Taula 6.11 
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Un cop definit l’espectre elàstic a considerar, determinem quina pseudoacceleració 
aplicarem en el nostre model en base al mode fonamental. Donat que el primer 
mode resulta ser 0,8 Hz, el període és de 1,25 s. Segons l’espectre de resposta 
adoptat, l’acceleració resultant és de 0,15g. 
 
 
6.6.3 Resultats  
 
Donat que tindrem en consideració un espectre elàstic, necessitem aplicar un 
coeficient reductor que simuli una dissipació d’energia produïda per la fissuració 
dels materials. Per a tal fi introduirem el coeficient Q, anomenat factor de 
comportament sísmic, que suposem amb un valor usual de 2. Això provocarà que la 
demanda, en aquest cas el tallant basal, es reduirà a la meitat, o sigui 0,075g. La 
resistència a compressió considerada ha estat aproximadament la mil·lèsima part 
del mòdul de Young, uns 3.000.000 Pa. La resistència a tracció del model és 
pràcticament nul·la, uns 20 Pa. 
 
El node que s’ha estudiat es troba situat a la part superior del minaret. Els resultats 
es poden veure en la figura 6.22. 
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Figura 6.22 Resultats obtinguts 
 
L’anàlisi resultant determina que el model trenca quan es sotmet el Qutb a una 
acceleració de 0,082g, quan aquest assoleix un desplaçament de 0,946m. Tal com 
es pot apreciar aquest punt de trencament és superior al tallant basal considerat, 
que és de 0,075g. Aquest resultat ens indica que el minaret resistiria les accions 
considerades. 
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6.6.4 Conclusions parcials 
 
Els resultats d’aquest anàlisi no lineal indiquen que el minaret seria capaç de resistir 
un sisme amb un període de retorn de 975 anys. Aquest resultat sembla ser lògic 
donat que aquesta construcció ha sofert diversos grans sismes al llarg de la seva 
història. No obstant s’ha de dir que està a prop del col·lapse amb el sisme 
considerat. D’altra banda s’ha de considerar que al sotmetre el Qutb al sisme 
adoptat, es produeix una fissuració dels materials que provoca la pèrdua de 
capacitat si aquest no es reparés adequadament. En una següent sol·licitació que 
arribi a un estat no lineal la capacitat resultant seria inferior a la calculada en aquest 
estudi. En conseqüència, el minaret s’aniria debilitant estructuralment, fent 
necessari un seguiment d’aquesta construcció.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


