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Resum 
Aquest volum conté la memòria del Projecte Final de Carrera “Estudi del Comportament i el 
disseny de perfils de secció oberta sotmesos a compressió”. Es presenta l’estudi de vuit 
perfils perforats de xapa d’acer conformats en fred, que són utilitzats com a puntals de 
prestatgeries de gran càrrega. S’inicia l’estudi amb unes anàlisis dels modes de vinclament 
dels vuit perfils d’estudi a través del Mètode dels Elements Finits mitjançant el programa 
ANSYS. Tot seguit amb els resultats dels assaigs efectuats al laboratori del departament de 
Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria i els resultats de les anàlisis dels modes 
de vinclament es procedeix a fer un estudi de la capacitat de predicció de la càrrega de 
fallida que tenen les corbes de vinclament experimentals existents actualment.  

En la segona part del projecte es desenvolupa un nou mètode de desacoblament dels 
modes distorsionals a través del Mètode dels Elements Finits. Per acabar, es repeteix 
l’estudi sobre les corbes de vinclament experimentals, però ara treballant amb les càrregues 
elàstiques desacoblades.  

Finalment s’extreuen les conclusions i s’aconsellen noves vies d’estudi. 
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1 Prefaci 
 

1.1 Origen del projecte 
 

El tipus de perfils que s’estudiaran en el projecte que es presenta a continuació, han estat 
objecte d’estudi en nombrosos treballs realitzats en el departament de Resistència de 
Materials i Estructures a l’Enginyeria de l’E.T.S.E.I.B. Concretament el professor Miquel 
Casafont va realitzar la seva tesis doctoral sobre aquest tema.  

Aquests perfils són utilitzats com a puntals de prestatgeries industrials que es fan servir per 
paletització de magatzems de gran càrrega. (Fig 1.1) Les altes càrregues a compressió que 
han de suportar els puntals poden comportar que el vinclament d’aquests amb els 
corresponents perills que pot comportar la caiguda de material emmagatzemat. 

 

 

 
 

Fig 1.1 Prestatgeries industrials construïdes amb perfils conformats en fred. 

                   (Font:[7]) 

Aquest projecte pretén seguir els estudis realitzats en anterioritat pel professor Miquel 
Casafont, en el marc de l’estudi dels perfils conformats en fred sotmesos a compressió, 
ampliant el nombre de perfils estudiats així com trobar un mètode que permeti desacoblar 
els modes distorsionals amb el Mètode dels Elements Finits. 
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1.2 Motivació 
 

La motivació a l’hora de fer aquest projecte no ha estat gens difícil de trobar ni de mantenir, 
la curiositat i l’interès per la temàtica tractada, l’afany de superació que he tingut en cada 
problema que ha sorgit al llarg de l’any que ha durat el projecte, els coneixements adquirits 
en resoldre els diferents passos per arribar als objectius proposats i la il·lusió de trobar uns 
resultats que poguessin servir a posteriors lectors del projecte, ha estat sense cap dubte el 
motor de la motivació per fer el present treball. 
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2 Introducció 
Com s’ha comentat en el prefaci, en el departament de Resistència de Materials i 
Estructures a l’Enginyeria ja  s’han efectuat diversos anàlisis de modes de vinclament amb el 
Mètode dels Elements Finits anteriorment. El programa utilitzat per fer les simulacions és 
ANSYS en totes les seves versions.  

Per tant ha estat indispensable aprendre el llenguatge de programació de macros utilitzat en 
ANSYS abans de començar a efectuar cap tipus de càlcul del projecte pròpiament. Amb les 
explicacions i l’ajuda d’en Miquel Casafont i de la informació obtinguda dels annexos de la  
seva tesis doctoral [1] s’ha aconseguit compendre el llenguatge ANSYS. 

2.1 Objectius 

Els objectius d’aquest projecte es poden dividir en dos grups. El primer és efectuar l’anàlisi 
de modes de vinclament per vuit perfils diferents que prèviament han estat assajats al 
Laboratori Elasticitat i Resistència de Materials (LERMA), per posteriorment comparar els 
resultats dels assaigs amb els obtinguts a través de corbes experimentals de vinclament i les 
càrregues elàstiques de les simulacions. 

En segon lloc, i l’objectiu més ambiciós, tant per la seva novetat com per la seva dificultat és 
trobar un mètode de desacoblament pels modes distorsionals amb el Mètode d’Elements 
Finits. 

2.2 Abast del projecte 

A través del programa ANSYS s’analitzaran els modes de vinclament dels 8 perfils d’estudi. 
En l’apartat següent es presenten els perfils que s’estudiaran al llarg de tot el projecte. Es 
faran simulacions per diferents longituds. Per cada una d’elles es buscarà les càrregues 
elàstiques de cada mode de vinclament. Amb el recull de les diferents càrregues elàstiques 
en funció de la longitud del perfil permetrà construir les corbes dels modes de vinclament. 

Al laboratori s’efectuaran diversos assaigs de puntals de perfils d’estudi. Els resultats 
experimentals i les càrregues elàstiques corresponents trobades amb ANSYS es 
compararan a través de corbes experimentals de vinclament. 

A partir d’una aplicació ja existent de la Teoria de la Biga Generalitzada, TBG, al Mètode de 
la Banda Finita, MBF,  s’intentarà trobar una aplicació del TBG al MEF per tal d’aconseguir 
modes distorsionals desacoblats.  

Amb el nou mètode es buscaran les càrregues elàstiques crítiques desacoblades procedint 
com al principi del projecte i els resultats es comparant als experimentals a través de les 
mateixes corbes utilitzades. 

A partir d’aquest resultats es podran obtenir les conclusions finals del projecte. 
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3 Estudi del comportament dels perfils via anàlisis lineals 
d’inestabilitat 

 

3.1 Introducció 

L’objectiu d’aquest capítol és simulant les condicions en que s’han assajat els perfils al 
laboratori LERMA, i amb el menor error possible, preveure el mode de vinclament real del 
perfil a través del Mètode dels Elements Finits tot obtenint la càrrega elàstica corresponent. 
Les condicions dels assaigs es veuran en el capítol 4. A través del programa ANSYS es 
realitzaran l’anàlisi de modes de vinclament. 

3.2 Els perfils estudiats 

L’elecció dels vuit perfils es deu a que el laboratori LERMA disposa de mostres de tots ells i 
de la informació recollida en els diversos assaigs que s’han efectuat. 

A continuació es presenten els vuit perfils d’estudi en imatges. Les imatges han estat 
creades a través del programa Ansys, software que es basa amb el Mètode dels Elements 
Finits i que s’utilitzarà al llarg del treball per fer les simulacions dels perfils. Els perfils es 
presenten amb puntals de longitud mínima, és a dir que són els mòduls a partir de la 
repetició dels quals s’aconsegueixen les diferents longituds que es necessitaran per fer els 
anàlisis. En les figures Fig 3.1 a Fig 3.8 es presenten els puntals mínims dels perfils d’estudi. 
 
 

 
 

Fig 3.1 Mòdul mínim del perfil P1. 
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Fig 3.2 Mòdul mínim del perfil P2. 

 
 

 
Fig 3.3 Mòdul mínim del perfil P3. 

 
Fig 3.4 Mòdul mínim del perfil P4. 
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Fig 3.5 Mòdul mínim del perfil P5. 

 

 
Fig 3.6 Mòdul mínim del perfil P6. 

 

 
Fig 3.7 Mòdul mínim del perfil P7. 
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Fig 3.8 Mòdul mínim del perfil P8. 

 

3.3 El procediment  

El procediment  consistirà en buscar per diferents longituds de puntal, les càrregues 
elàstiques  de cada mode de vinclament. Les longituds d’estudi seran 300, 500, 700, 900, 
1100,1200, 1300, 1500, 1700 i 1900 mm. Per cada longitud es faran dos simulacions, una 
tenint els dos enllaços exteriors articulats respecte la flexió segons els eixos y i z, i 
empotrats respecte la torsió, i l’altre deixant un enllaç amb les mateixes condicions anteriors 
i l’altre simplement articulat respecte la flexió segons els eixos y i z. Aquest procediment 
s’efectuarà per cada perfil d’estudi. 

Prèviament caldrà modelitzar els perfils en llenguatge ANSYS. S’automatitzarà el procés de 
càlcul a través de macros creades per cada perfil. Les macros són rutines que contenen 
comandes d’ANSYS i s’utilitzen a través de crides. En l’Annex A, es trobes les explicacions 
del funcionament de totes les macros utilitzades en aquest capítol, així com figures que 
ajuden a la comprensió. 

Per cada perfil es representaran els resultats dels anàlisis de modes de vinclament en 
gràfics que serviran per treure posteriors conclusions del comportament dels perfils. 

3.4 Els modes de vinclament 

Encara que el mètode utilitzat en el present treball sigui el MEF, per facilitar la visualització 
les deformacions de les seccions en cada un dels modes de vinclament es recorrerà a la 
Teoria de la Biga Generalitzada, TBG. A partir de [2] s’extreu la Fig 3.9, Aquesta figura es 
defineixen per una secció C els modes de vinclament globals de flexió (2, 3), torsió (4) i axil 
(1); el distorsional simètric (5) i antisimètric (6); i el local d’abonyegament (7). 
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Fig 3.9 Modes considerats en un anàlisis lineal de vinclament realitzat mitjançant la TBG. 

 El perfil verd representa la deformada de la secció. 

En el MEF, a diferència de la TBG que treballa directament amb els modes de vinclament de 
la secció i permet realitzar anàlisis lineals de vinclament per un mode sol o una combinació 
d’ells, no treballa amb modes de vinclament desacoblats és a dir en els modes de 
vinclament poden existir interaccions amb altres. Aquest aspecte provoca que en les anàlisis 
de modes de vinclament, que es presentaran en l’apartat següent, els modes que s’han 
buscat, siguin els primers modes de vinclament en els quals el mode predominant sigui el 
Local (L), el Distorsional Simètric (DS), el Global de Flexo-Torsió amb Distorsional 
Antisimètric (GFT+DA), el Global de Flexió (GF) i el Global de Torsió (GT) respectivament. 
Per cada mode es trobarà també la seva càrrega elàstica, que pel mode Local s’anomenarà 
càrrega elàstica d’abonyegament, mentre que pels modes Distorsionals i Globals 
s’anomenarà càrrega elàstica de vinclament. 

A continuació es presenten les deformades d’un puntal de 900 mm del perfil P1  per cada 
mode predominant de vinclament, obtingudes amb l’anàlisi de modes de vinclament d’un 
puntal de 900 mm del perfil P1, mitjançant el programa ANSYS. La simulació s’ha efectuat 
tenint un enllaç exterior articulat respecte la flexió segons els eixos y i z, i empotrat respecte 
la torsió i l’altre simplement articulat respecte la flexió segons els eixos y i z. Aquestes 
imatges ajudaran a comprendre el procés que es durà a terme, que consistirà en la revisió 
dels 40 primers modes de vinclament i la recollida de les menors càrregues elàstiques d’ 
abonyegament pel mode L, i de les de vinclament pels modes DS, GFT+DA, GF i GT.  

Es presenten les imatges amb el mateix ordre que s’ha obtingut en l’anàlisi de modes de 
vinclament efectuat en ANSYS, és a dir de menor càrrega elàstica a major. 

El primer mode de vinclament, el mode predominant ha estat GFT+DA amb una càrrega 
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elàstica de vinclament , NGFT+DA, de 200278 N. A les Fig 3.10 i Fig 3.11 es pot observar la 
deformada del puntal corresponent aquest mode en vistes diferents.  

 

Fig 3.10 Deformada del perfil P1 en el primer mode de vinclament GFT+DA, punt de vista isomètric. 

 

 
Fig 3.11 Deformada del perfil P1 en el primer mode de vinclament GFT+DA, part inferior del puntal. 

En el mode de vinclament 3, apareix el mode predominant és el DS, amb una càrrega 
elàstica de vinclament, NDS, de 206042 N. El mode de vinclament DS es pot observar en les 
Fig 3.12 i Fig 3.13. 

El mode Local predominant apareix en el mode de vinclament 5, amb una càrrega elàstica 
d’abonyegament, NL,  de 321549 N. Fig 3.14 i Fig 3.15. 

El mode GT predominant apareix en el mode de vinclament 18, amb una càrrega elàstica de 
vinclament, NGT, de 388357 N. Fig 3.16 i Fig 3.17. 

El mode GF predominant apareix en el mode de vinclament 22, i té una càrrega elàstica de 
vinclament, NGF, de 467374 N. Fig 3.18 i Fig 3.19. 
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Fig 3.12 Deformada del perfil P1 en el primer mode de vinclament DS, punt de vista isomètric. 

 

Fig 3.13 Deformada del perfil P1 en el primer mode de vinclament DS, part inferior del puntal. 

 

Fig 3.14 Deformada del perfil P1 en el primer mode de vinclament L, punt de vista isomètric. 
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Fig 3.15 Deformada del perfil P1 en el primer mode de vinclament L, punt de vista lateral.. 

 

Fig 3.16 Deformada del perfil P1 en el primer mode de vinclament GT, punt de vista isomètric. 

 

Fig 3.17 Deformada del perfil P1 en el primer mode de vinclament GT, punt de vista inferior.  

Observant les seccions extremes s’observa la deformació que ha patit el puntal degut a la torsió. 
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Fig 3.18 Deformada del perfil P1 en el primer mode de vinclament GF, punt de vista isomètric. 

 

Fig 3.19 Deformada del perfil P1 en el primer mode de vinclament GF, vista lateral. 

 

 
 

l (mm) NL  (N) NGFT+DA (N) NDS (N) NGF (N) NGT (N) 
900 321549 200278 206042 467374 388357 

Taula 3.1 Càrregues elàstiques d’abonyegament i vinclament un puntal de 900 mm de longitud del 
perfil P1. 

La simulació amb els enllaços exteriors articulats respecte la flexió segons els eixos y i z, i 
empotrats respecte la torsió, el mode GT no apareix en l’anàlisi dels 40 primers modes de 
vinclament. Per la resta de càrregues elàstiques dels altres modes els resultats s’han 
obtinguts els mateixos valors.  

Els resultats de totes les simulacions, tant valors de càrregues elàstiques com les corbes N-l 
que s’expliquen en el pròxim apartat,  amb aquestes condicions d’enllaç es poden consultar 
a l’ANNEX B. 
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3.5 Resultats dels anàlisis de modes de vinclament  

Es construiran en fulles de càlcul d’Excel taules per cada perfil seguint l’exemple de la Taula 
3.1, que recolliran els valors de les càrregues elàstiques de cada mode de vinclament per 
cada longitud. Amb aquestes taules es construiran gràfiques que contindran les corbes de 
les càrregues elàstiques dels modes de vinclament en funció de la longitud del puntal 
d’estudi. 

En les taules que es presenten a continuació contenen els valors de les càrregues 
elàstiques resultat d’efectuar els anàlisi de modes de vinclament amb el programa ANSYS 
pels tots els perfils.  El motiu que alguns valors de les taules no apareguin són modes 
superiors al mode de vinclament 40, que estat el màxim que s’ha observat en Ansys. 
S’observa que en la Taula 3.7 no s’han mostrat les càrregues elàstiques de vinclament del 
mode GF, el motiu és que els modes DS i GF tenien un comportament anòmal degut a les 
interaccions entre els dos modes. S’ha optat per presentar la mínima càrrega elàstica de 
vinclament entre els dos modes, es presenta en la columna de la taula NDS+GF ( interacció 
entre el mode DS i GF). A la Taula 3.8 el mode GF no ha aparegut en els 40 primers modes 
de vinclament mentre que el mode GT les càrregues elàstiques de vinclament no seguien 
cap lògic, i s’ha cregut que no era oportú presentar aquests resultats. 

 
 

L (mm) NGFT+DA (N) NL  (N) NDS (N) NGT (N) NGF (N)
300 689950 353032 678902
500 334684 340579 323543 1000000
700 238588 320681 229543 580250 694547
900 200278 321549 206281 388357 467734

1100 155494 320759 187173 405301 339150
1200 139286 320526 175529 394759 258994
1300 125381 320319 168270 334373 227166
1500 102022 320091 162392 327972 176654
1700 81852 320059 158120 256798 139120
1900 67053 319957 151478 226578 112809  

Taula 3.2 Càrregues elàstiques d’abonyegament i vinclament pel perfil P1. 

 
 

L (mm) NGFT+DA (N) NL  (N) NDS (N) NGT (N) NGF (N)
300 195726 197161 278933 266534
500 84200 195460 165149 118574
700 45989 195328 118623 68103 247544
900 28936 195245 104847 44304 159216

1100 19893 195186 96493 31322 112309
1200 16871 192337 89546 26080 93987
1300 14498 192321 85283 22619 81639
1500 11039 192299 81256 17545 62530
1700 8661 195438 80027 11245 49436
1900 6975 195429 76019 8811 39965  

Taula 3.3 Càrregues elàstiques d’abonyegament i vinclament pel perfil P2. 
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L (mm) NGFT+DA (N) NL  (N) NDS (N) NGT (N) NGF (N)

300 196117 176807 294930
500 82963 176708 168180 115289
700 45253 176663 123846 65565 199704
900 28506 176633 114032 42478 129584

1100 19594 176612 99797 29996 89793
1200 16660 174028 96065 27117 76434
1300 14315 174021 93150 23820 65832
1500 10900 174009 91345 18977 50270
1700 8570 176885 86326 11933 39700
1900 6914 176880 83806 9534 32076  

Taula 3.4 Càrregues elàstiques d’abonyegament i vinclament pel perfil P3. 

L (mm) NGFT+DA (N) NL  (N) NDS (N) NGT (N) NGF (N)
300 251422 174420 348134 344508
500 107959 174240 203402 151982
700 59070 174147 142320 87002
900 37139 174075 119542 56552 173103

1100 25518 174022 112551 39880 123605
1200 21640 172356 106626 33212 101535
1300 18595 172343 99950 28755 88358
1500 14156 172325 92260 22225 67840
1700 11107 173875 89132 14321 53685
1900 8943 173872 87528 11191 43426  

Taula 3.5 Càrregues elàstiques d’abonyegament i vinclament pel perfil P4. 

 

L (mm) NGFT+DA (N) NL  (N) NDS (N) NGT (N) NGF (N)
300 261311 273866 231615
500 202331 275435 189735 453546
700 153184 275654 174915 165464 232232
900 104742 278308 165039 127118 158949

1100 73851 278535 160678 98112 110578
1200 63159 278212 159987 87378 94106
1300 54617 278520 158483 78559 81014
1500 44086 283482 161788 85065 63286
1700 35103 292101 160662 73813 49834
1900 28691 292435 159717 64363 40244  

Taula 3.6 Càrregues elàstiques d’abonyegament i vinclament pel perfil P5. 

 
L (mm) NGFT+DA (N) NL  (N) NDS+GF (N) NGT (N)

300 802670 435156 773423
500 482667 418203 437582
700 346107 414272 313235 440910
900 284537 421690 262435 317631

1100 230785 420693 217187 247636
1200 205927 420281 192600 222367
1300 183307 420011 169899 200527
1500 145064 422298 133556 156309
1700 116498 422026 106469 125918
1900 94979 421857 86565 102497  

Taula 3.7 Càrregues elàstiques d’abonyegament i vinclament pel perfil P6. 
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L (mm) NGFT+DA (N) NL  (N) NDS+GF (N)

300 614966
500 797835 590409 692613
700 562354 562967 499224
900 426152 558671 366268

1100 373718 567740 309527
1200 357554 567032 294179
1300 345675 566510 285539
1500 310733 565730 279903
1700 277877 564948 252916
1900 255908 564556 233962  

 
Taula 3.8 Càrregues elàstiques d’abonyegament i vinclament pel perfil P7. 

L (mm) NGFT+DA (N) NL  (N) NDS+GF (N) NGT (N) GF (N)
300 1740000
500 1950000 1710000
700 1320000 1740000 1270000 1660000
900 903569 1740000 960237 1210000

1100 676627 1740000 756204 899458
1200 597742 1740000 684426 781059
1300 535823 1740000 630390 684121
1500 445012 1740000 561821 538047 1370000
1700 379351 1730000 525454 431596 1130000
1900 328074 1730000 512919 357700 846216  

Taula 3.9 Càrregues elàstiques d’abonyegament i vinclament pel perfil P8. 

 

3.6 Gràfiques dels resultats dels anàlisis dels modes de 
vinclament 

A partir dels valors de les taules de l’apartat 3.5, es dibuixen les corbes dels modes de 
vinclament. Les corbes que es presenten a continuació mostren les càrregues elàstiques de 
vinclament en funció de la longitud del puntal. 
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Fig 3.20 Resultats de l’anàlisi de modes de vinclament pel perfil P1. 
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A la Fig 3.20 s’observa que per longituds menors a 500 mm el mode de vinclament rellevant 
és el L, a partir de 500 mm fins a 900 mm el mode rellevant passa a ser el DS i puntals de 
longitud major de 900 mm passa a ser el GFT+DA.  
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Fig 3.21 Resultats de l’anàlisi de modes de vinclament pel perfil P2. 

El mode rellevant per aquest perfil per puntals entre 300 i 1900 mm de longitud és el 
GFT+DA, mentre que per puntals de longitud inferiors a 300 mm és el L. (Fig 3.21) 
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Fig 3.22 Resultats de l’anàlisi de modes de vinclament pel perfil P3. 

Aquest perfil pel que fa als modes de vinclament rellevants és similar al del perfil P2. Per 
longituds de puntals menors de 300 mm el mode rellevant és L, mentre que per puntals de 
300 a 2000 mm el mode rellevant passa a ser el GFT+DA. (Fig 3.22) 
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Fig 3.23 Resultats de l’anàlisi de modes de vinclament pel perfil P4. 

 

S’observa a la Fig 3.23 que el comportament pel que fa a les longituds dels modes rellevants 
és el mateix que pel perfil P3. 
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Fig 3.24 Resultats de l’anàlisi de modes de vinclament pel perfil P5. 

 

Per longituds de puntals de perfil P5 inferiors a 600 mm el mode de vinclament rellevant és 
el DS, a partir dels 600 mm i fins als 2000 mm s’observa que el mode rellevant passa a ser 
el GFT+DA. (Fig 3.24) 
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Fig 3.25 Resultats de l’anàlisi de modes de vinclament pel perfil P6. 

 
 
En aquest perfil en puntals de longitud inferior a 500 mm, el  mode de vinclament rellevant 
és el  mode L, mentre que per puntals de longitud superior el mode de vinclament rellevant 
és el DS+GF. (Fig 3.25) 
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Fig 3.26 Resultats de l’anàlisi de modes de vinclament pel perfil P7. 

 

Aquest perfil per longituds de puntal menors a 700 mm el mode de vinclament rellevant és el 
L, i per longituds de puntal majors de 700 mm el mode de vinclament és el DS. (Fig 3.26) 

En la Fig 3.27 s’observa que el mode de vinclament rellevant per longituds de puntal inferior 
a 500 mm és el L, mentre que per longituds de puntals compreses entre 500 i 1900 mm és el 
GFT+DA. 
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Fig 3.27 Resultats de l’anàlisi de modes de vinclament pel perfil P8. 

 

3.7 Conclusions 
 

Com a conclusió que es pot extreure de l’anàlisi dels modes de vinclament pels perfils 
estudiats és que aquests tipus de perfils per longituds de puntals curtes ( inferiors a 500 mm) 
el mode de vinclament rellevant és el mode L, mentre que per longituds de puntals 
compreses entre 500 i 1900 mm els modes de vinclament rellevants són el DS i GFT+DA. 
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4 Assaig a compressió d’un perfil perforat de xapa 
conformada 

 

4.1 Introducció  

En aquest capítol s’explica la realització d’assaigs a compressió dels perfils per tal de 
verificar experimentalment els resultats de les diferents simulacions que s’efectuen en 
aquest treball. 

Els resultats al laboratori permeten confirmar la capacitat de predicció dels anàlisis lineals de 
vinclament, és a dir si aplicant el Mètode dels Elements Finits en la simulació de la 
compressió de perfils, és possible preveure, en general, el mode de vinclament del perfil així 
com deduir, conjuntament amb les corbes de vinclament el valor de la càrrega de colapse.  

Es presentaran els resultats dels assaigs dels diferents perfils. Els assaigs han estat 
realitzats al Laboratori LERMA. S’ha assistit a l’assaig del perfil P8 de longitud 1200 mm, 
realitzat el març del present any, i s’ha recollit la informació necessària tant a nivell de 
resultats com d’imatges. Els resultats experimentals per la resta de perfils han estat extrets 
del banc de resultats del laboratori.  
 

4.2 L’assaig  
 

L’assaig s’ha realitzat seguint el procediment que aplica el Laboratori LERMA per la 
determinació experimental de la resistència de puntals i bastidors. [1]  

A la Fig 4.1 es pot observar els elements que intervenen a l’assaig de forma esquemàtica.  

S’aprecia que als dos extrems del puntal s’han unit unes plaques de repartiment que també 
actuen com a mordaces, ja que coaccionen la deformació a les seccions dels extrems. 
Aquestes plaques tenen una amplada de 30 mm i són d’acer. L’enllaç que imposen les 
plaques no és d’empotrament total respecte el mode distorsional, ja que les plaques no 
estan soldades al puntal. 

A la placa inferior s’aplica la càrrega a través d’una esfera d’acer  de 30 mm de diàmetre, els 
motius que s’utilitzi una esfera són que d’aquesta manera s’assegura que la força aplicada 
passi pel centre de gravetat del perfil i que permet el gir lliure dels extrems del perfil. 

L’esfera d’acer està ubicada en una cavitat esfèrica situada al centre de la cara superior d’un 
prisma rectangular, aquest prisma transmet a l’esfera la càrrega que rep de dos cilindres 
hidràulics que connectats a un grup hidràulic tenen la capacitat de càrrega de 400 kN cada 
un. La força aplicada es mesura mitjançant un captador de pressió col·locat als cilindres. La 
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regulació de la força és manual. La velocitat de càrrega a l’assaig de compressió és de 1000 
Newton per segon aproximadament. 

 

Fig 4.1 Esquema de l’assaig efectuat al laboratori. 

 

El conjunt puntal, plaques de repartiment, cilindres hidràulics i captadors està muntat 
verticalment en un marc de càrrega compost per una biga superior IPN 400, una biga inferior 
HEB 340 i dues columnes. Cada columna està formada per dos perfils U perforats amb una 
platina d’acer de 65 mm d’amplada  i 15 mm de gruix que reforça l’anima del perfil. La part 
inferior de les columnes està soldada a unes estructures de forma triangular per tal de donar 
estabilitat al muntatge, aquestes estructures estan ancorades al terra.  La biga HEB 340 es 
recolza damunt l’estructura triangular.  

A continuació es presenta un recull d’imatges fetes durant l’assaig que ajudaran a 
comprendre l’exposat fins aquest punt. A la Fig 4.2 es pot observar el marc de càrrega, el 
conjunt muntatge i el perfil col·locat. 
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Fig 4.2 Perfil col·locat en el marc de càrrega. 

En les següents imatges s’aprecien amb més detall les plaques de repartiment a la Fig 4.3 i 
a la Fig 4.4 el contacte entre la bola d’acer i la placa de repartiment inferior. 

 

 
 

Fig 4.3 Detall de la placa de repartiment superior. 
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Fig 4.4 Detall del contacte entre la placa de repartiment inferior i l’esfera d’acer. 

 

Durant la sessió s’han assajat 3 puntals del perfil P8 de 1200 mm de longitud. La càrrega 
s’ha aplicat en el centre de gravetat efectiu experimental, yeff= 59 mm. Aquest valor s’ha 
determinat prèviament a partir d’uns assaigs de columna curta. [1]. També s’ha mesurat el 
gruix nominal mig del perfil P8, e= 2.53 mm, i la tensió del límit elàstic, fyt= 533 N/mm2.  

4.3 Resultats de l’assaig  

Durant els assaigs el valor que s’ha controlat i mesurat ha estat la càrrega de colapse dels 
perfils, és a dir la força que han efectuat els cilindres en el moment del vinclament del puntal.   

Com s’ha comentat, a la sessió al laboratori s’han assajat 3 puntals de 1200 mm de longitud 
del perfil P8. Els resultats dels assaigs dels tres puntals pel que fa al valor de colapse es 
presenten a la Taula 3.1.  

 

Longitud 
[mm] 

R1,t   [kg] R2,t [kg] R3,t [kg] Rm,t [kg] Rm,t [kN] Ns [kN] 

1200 35066 36286 35888 35747 350.67 597.74 

Taula 4.1 Càrregues de colapse experimentals. 

 Ri,t càrrega de colapse d’assaig, Rm,t valor mig de les càrregues de colapse de l’assaig i Ns càrrega 
elàstica de vinclament calculada en la simulació amb el MEF. 

Comparant la càrrega de colapse de l’assaig, Rm,t, i la càrrega elàstica de vinclament, Ns, 
calculada en la simulació s’aprecia que existeix un error considerable. Aquest error és degut 
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a que s’estan comparant valors diferents, per una banda són valors de càrregues crítiques 
teòriques i per l’altra són valors experimentals. 

El mode de colapse d’aquests perfils coincideix amb el mode de vinclament  previst 
mitjançant l’anàlisi de modes de vinclament realitzat amb el MEF al capítol 3.  A les  Fig 4.5 i 
Fig 4.6 es poden observar les dues deformades, la prevista en la simulació amb el programa 
ANSYS i la real. S’observa que el mode de vinclament és de GFT-DA ambdós casos. 

                       

Fig 4.5 Previsió de la deformada del puntal. 

 

 

Fig 4.6 Resultat de l’assaig 
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Per la resta de perfils els valors dels assaigs han estat facilitats pel laboratori LERMA. A la 
Taula 4.2 s’observen els resultats de tots els perfils amb les diferents longituds assajades, 
així com el gruix experimental, e, el centre de gravetat efectiu experimental, c.d.g. eff, i la 
tensió del límit elàstic, fy. 

Nom del perfil longitud del perfil [mm] e [mm] c.d.g eff [mm] fy [Kg/cm2] Rti [kg] Rti [kN]
9487 93.07

P1 1,80 30 3113 9485 93.05
9785 95.99
1305 12.80

P2 1200 1,007 30 2738 1139 11.17
1250 12.26
1165 11.43

P3 1200 1,02 27 2364 1160 11.38
1004 9.85
2411 23.65

P4 1200 1,02 30 2790 2372 23.27
2318 22.74
4228 41.48

P5 1200 2,006 18 3639 4775 46.84
4539 44.53
13347 130.93

P6 1200 1,83 26 4488 13846 135.83
13871 136.07

25773.70 252.84
1000 28546.38 280.04

27060.14 265.46
26415.90 259.14
25198.78 247.2

1500 25544.34 250.59
25506.63 250.22

P7 2,57 59 5807 24671.76 242.03
20653.41 202.61

2000 20567.79 201.77
21014.27 206.15
21218.14 208.15
12864.42 126.2

3000 13110.09 128.61
14094.80 138.27
13857.29 135.94

35066 344.00
P8 1200 2,53 56 5437,8 36286 355.97

35888 352.06

1200

 

Taula 4.2 Conjunt de resultats experimentals recollits dels assaigs efectuats al laboratori LERMA. 

 

Al capítol següent s’estudiarà el comportament dels perfils a través de corbes experimentals. 
 
 
 
 
 
 
 
 



pàg36                                                                                                                           Memòria                          

 
 
 

5 Determinació de la resistència a compressió dels 
perfils mitjançant corbes experimentals 

 

5.1 Introducció 
 

Al capítol 3 s’ha calculat mitjançant la simulació amb el programa Ansys el valor de la 
càrrega elàstica de vinclament,  i el mode de vinclament dels perfils sotmesos a compressió. 
En aquest apartat s’intentarà aproximar les càrregues de colapse dels puntals obtingudes 
als assaigs, als valors que ha donat la simulació els quals s’han presentat al capítol 3. 

En aquest capítol es pretén adaptar el Mètode de la Resistència Directa, al càlcul de perfils 
perforats. La resistència de la peça s’obtindrà a partir de l’àrea eficaç multiplicant l’àrea neta 
( tots els perfils estan perforats), per un factor reductor que és funció de la tensió elàstica 
crítica de vinclament del material. 

L’àrea neta es calcularà com la diferència entre  l’àrea de la secció del perfil (àrea bruta) i les 
perforacions en la secció més desfavorable, és a dir la secció del perfil en la qual hi ha més 
àrea perforada. A la figura següent es pot observar l’àrea neta pel perfil P1, que és de 
374,11 mm2. 

 

 Fig 5.1 Àrea neta del perfil P1. 

En el cas del mode distorsional, primer es calcularà la tensió elàstica de vinclament 
distorsional , Dσ , mitjançant el MEF. Amb aquesta tensió, la tensió de límit elàstic i una 

corba de vinclament definida específicament per al mode distorsional es pot determinar el 
factor reductor.  

En aquest apartat es compararà els resultats experimentals amb els resultats que es deriven 
del MEF i de les corbes de vinclament. D’aquesta forma si els perfils assajats s’aproximen al 
comportament de  la corba de vinclament, es podrà arribar a la conclusió que la corba es pot 
utilitzar per predir la fallida. 
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Per al mode global es suposarà vàlida la corba que han adoptat l’Eurocode 3. Pel mode 
distorsional, es provarà la corba de T.Höglund, per veure si el comportament dels perfils 
estudiats es pot assimilar a l’expressió de la corba esmentada. 

5.2 Càlcul del perfil amb la corba de T.Höglund 

Aquesta corba també ha estat adoptada a l’última versió del Eurocode 3, Part 1.3 [3] per 
tractar el mode distorsional en perfils conformats. 

D’acord amb la indicació de l’apartat 5.5.3.1 (7) del Eurocode 3. Part 1.3,[3]  en treballar amb 
la corba de T.Hüglund es calcula directament el factor reductor de la resistència, dχ , a 

través de l’esveltesa relativa, dλ : 

Eq 5.1  0.1d =χ      si 65.0d ≤λ  

Eq 5.2  dd 723.047.1 λ⋅−=χ    si 38.165.0 d ≤λ≤      

Eq 5.3 
d

d
66.0
λ

=χ     si 38.1d ≥λ                                                       

Es pot apreciar que el factor de la resistència dχ  depèn de dλ , donant diferents valors a dλ  

compresos entre 0 i 5, es pot construir la corba teòrica de T.Höglund. A la Fig 5.2 que es 
presenta a continuació s’aprecia el seu comportament. 
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Fig 5.2 Comportament de la corba de T.Höglund. 

La manera de comparar els resultats experimentals i els resultats obtinguts a partir de les 
càrregues elàstiques de vinclament i la corba de T.Höglund serà el següent. 

A partir de les dades extretes de la simulació amb MEF es trobarà l’esveltesa, dλ . Per altra 
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banda, s’obtindrà el factor reductor, dχ , a partir dels resultats obtinguts en els assaigs al 

laboratori. Per la dλ  li correspondrà una tχ  seguint la fórmula de la T.Höglund, que serà el 

valor que es compararà amb la dχ  trobada a partir dels assaigs. 

Es podrà comparar els resultats de dues maneres, una observant si  el comportament dels 

diferents punts ( dλ , dχ ) a la gràfica coincideix amb el comportament de la corba teòrica 

T.Höglund o comprant la dχ  amb la tχ  trobada a partir de la dλ . 

A continuació es presenten les fórmules que s’han utilitzat per calcular dλ  i dχ , per facilitar 

la comprensió s’exemplificarà el procés amb els resultats del perfil P1 de longitud 1200 mm.  
Per la resta dels perfils els càlculs i les gràfiques s’han efectuat mitjançant una fulla d’Excel, 
que es presentaran més endavant. 

Al laboratori s’ha assajat la compressió d’un perfil P1 de 1200 mm, que ha fallat a una 
càrrega de 9487 Kg, tiR , i amb un mode crític de vinclament distorsional. A la simulació en 

Ansys la càrrega elàstica de vinclament  pel mode DS ha estat de 175529 N,  mentre que 
pel mode GFT-DA ha estat de 139286 N, NDt,  per tant ha estat el mode crític. Com es pot 
observar a la  Fig 5.1 l’àrea neta de la secció del perfil P1 és de 378.1188 mm2, ntA . El perfil 

assajat té una tensió de límit elàstic de 3113 Kg/cm2, ytf , (305.38 N/mm2). 

En primer lloc es calcularà la tensió crítica, Dt,crσ , Eq 5.4. A partir d’aquesta i utilitzant l’Eq 

5.5, es troba dλ . Amb dλ , i les equacions de la corba de T.Höglund es troba tχ , que és el 

factor reductor segons la corba model. 

Eq 5.4  
nt

Dt,cr
Dt,cr A

N
=σ , 36.368

12.378
139286

Dt,cr ==σ N/mm2
  

Eq 5.5  
Dt,cr

yt
d

f
σ

=λ , 91.0
36.368
38.305

d ==λ                                                                              

Utilitzant les equacions 5.1, 5.2 i 5.3 i sabent que dλ  està comprès entre 0.65< dλ <1.38, el 

valor de tχ  serà de 0.81. 

Es calcula dχ , a partir de l’equació que dóna la capacitat de càrrega del puntal que és la Eq 

5.6, que aïllant dχ  queda l’Eq 5.7, i els resultats obtinguts a l’assaig al laboratori. Del valor 

tiR  en unitats [kg], es passa a [N] i s’obté el valor Rd,cN . 

Eq 5.6 ytntdRd,c fAN ⋅⋅χ=  

Eq 5.7 
ytnt

Rd,c
d fA

N
⋅

=χ , 80.0
38.30512.378

948781.9
d =

⋅
⋅

=χ  
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Si es compara els valors de dχ  i tχ  numèricament s’observa que els valors són 

pràcticament iguals. Si la comparació s’efectua mitjançant el gràfic s’observa que el punt de 

( dλ , dχ ), passa pràcticament per damunt de la corba, (Fig 5.3). 

0.91, 0.80
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Fig 5.3 Comportament del perfil assajat en comparació de la corba de T.Höglund. 

 

Per facilitar l’estudi del comportament de la resta de perfils davant la corba de T.Höglund 
s’han creat fulles de càlcul en Excel.  S’han estudiat el comportament del perfils a partir del 
seu mode crític, és a dir els que tenen el mode crític GFT-DA s’han estudiat en la mateixa 
gràfica i els que tenen el DS de forma igual. Es presenta les taules de resultats i les 
gràfiques en les quals es pot observar el comportament dels perfils. Les taules que es 
presenten  a continuació no són les taules completes de càlcul, en aquestes només es 
presenten les dades originals i els resultats. Les taules completes es poden consultar a l’ 
ANNEX B. 

A les Fig 5.4 i Fig 5.5, s’observa que la majoria de punts corresponent als perfils queden per 
sota la corba de T.Höglund exceptuant els  perfils P1, P4 i P6 que queden damunt de la 
corba. Es pot considerar el valor teòric de resistència del puntal que s’obté a partir de la 
corba de T.Höglund és major que la resistència real del puntal 
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perfils longitud (mm) Ncrdt (N) ld ct cd

P1 1200 139286 0.91050947 0.81170165 0.80597488 9487 (kg)
P1 1200 139286 0.91050947 0.81170165 0.80580497 9485 (kg)
P1 1200 139286 0.91050947 0.81170165 0.83129169 9785 (kg)
P2 1200 16872 1.70940715 0.38609877 0.25967008 1305 (kg)
P2 1200 16872 1.70940715 0.38609877 0.22663925 1139 (kg)
P2 1200 16872 1.70940715 0.38609877 0.24872613 1250 (kg)
P3 1200 16660 1.56398002 0.42200028 0.28045135 1165 (kg)
P3 1200 16660 1.56398002 0.42200028 0.2792477 1160 (kg)
P3 1200 16660 1.56398002 0.42200028 0.2416937 1004 (kg)
P4 1200 21640 1.58312735 0.41689634 0.43609114 2411 (kg)
P4 1200 21640 1.58312735 0.41689634 0.42903699 2372 (kg)
P4 1200 21640 1.58312735 0.41689634 0.4192697 2318 (kg)
P5 1200 63159 1.18815868 0.61096128 0.46517874 4228 (kg)
P5 1200 63159 1.18815868 0.61096128 0.52536151 4775 (kg)
P5 1200 63159 1.18815868 0.61096128 0.499396 4539 (kg)
P7 3000 171652 1.82513307 0.36161747 0.2207097 126200 (N)
P7 3000 171652 1.82513307 0.36161747 0.22492452 128610 (N)
P7 3000 171652 1.82513307 0.36161747 0.24181878 138270 (N)
P7 3000 171652 1.82513307 0.36161747 0.23774387 135940 (N)
P8 1200 597742 0.95109402 0.78235903 0.63620132 35066 (kg)
P8 1200 597742 0.95109402 0.78235903 0.65833574 36286 (kg)
P8 1200 597742 0.95109402 0.78235903 0.65111484 35888 (kg)

Rti 

 

Taula 5.1 Recull dels resultats dels perfils amb mode de vinclament crític GFT-DA, utilitzats per 
treballar amb la corba de T.Höglund. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 1 2 3 4 5

ld

cd

fórmula
perfil P1
Perfil P2
Perfil P3
Perfil P4
Perfil P5
Perfil P7
Perfil P8

 

Fig 5.4 Comparativa dels perfils amb mode de vinclament crític GFT-DA i la corba de T.Höglund. 
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perfils longitud (mm) Ncrdt (N) ld ct cd

P6 1200 192600 0.93906063 0.79105916 0.77091965 13347 (kg)
P6 1200 192600 0.93906063 0.79105916 0.79974178 13846 (kg)
P6 1200 192600 0.93906063 0.79105916 0.80118577 13871 (kg)
P7 1000 334267 1.30789301 0.52439336 0.44218891 252840 (N)
P7 1000 334267 1.30789301 0.52439336 0.48975867 280040 (N)
P7 1000 334267 1.30789301 0.52439336 0.46425988 265460 (N)
P7 1000 334267 1.30789301 0.52439336 0.4532069 259140 (N)
P7 1500 279903 1.42927301 0.46177322 0.43232518 247200 (N)
P7 1500 279903 1.42927301 0.46177322 0.43825391 250590 (N)
P7 1500 279903 1.42927301 0.46177322 0.43760682 250220 (N)
P7 1500 279903 1.42927301 0.46177322 0.42328343 242030 (N)
P7 2000 228048 1.5834554 0.41680997 0.35434225 202610 (N)
P7 2000 228048 1.5834554 0.41680997 0.35287318 201770 (N)
P7 2000 228048 1.5834554 0.41680997 0.36053331 206150 (N)
P7 2000 228048 1.5834554 0.41680997 0.36403109 208150 (N)

Rti 

 

Taula 5.2 Recull dels resultats dels perfils amb mode de vinclament crític DS, utilitzats per treballar 
amb la corba de T.Höglund.  
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Fig 5.5 Comparativa dels perfils amb mode de vinclament crític DS i la corba de T.Höglund. 

 
 

5.3 Càlcul de la resistències dels puntals mitjançant corbes de 
vinclament global 

Per calcular la càrrega de fallida en el vinclament global s’efectuarà a través de la corba 
ECCS. El procediment serà semblant al de l’apartat anterior. És a dir es compararà els 

factors reductors teòric , tχ , i experimental, dχ , a partir de l’esveltesa, dλ , trobada a través 

dels resultats obtinguts a la simulació en ANSYS.  
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En principi es determina el factor reductor de la resistència d’aquest puntal considerant en el 
càlcul la càrrega centrada i la possibilitat de vinclament per flexo-torsió sense cap interacció. 
Es segueix les indicacions de l’apartat 6.2.2 del Eurocode 3. Part 1.3.[3]. Per facilitar la 
comprensió s’exemplificarà el procés amb els resultats del perfil P1 de longitud 1200 m. El 
mode crític de vinclament d’aquest perfil assajat és de GFT amb DA. L’estudi s’efectuarà 
sense tenir en compte la interacció. 

La resistència teòrica del perfil depèn de la geometria de la secció. Les corba de vinclament 
global treballa amb l’àrea bruta de la secció del perfil. La resistència del perfil ve donada per 
la expressió: 

Eq 5.8 Rd,cRd,b NN ⋅χ=     

on: 

χ : factor reductor per tenir en compte el vinclament global. 

Rd,cN :és la resistència a compressió de la secció. Si no es contempla cap tipus  

d’interacció. 

Eq 5.9  ybRd,c fAN ⋅=  

Cal doncs trobar la el factor reductor del vinclament global, χ , la manera de determinar-lo 

s’exposa a continuació.  

El factor χ  es determina mitjançant la corba ECCS: 

Eq 5.10  
22

1

λ−φ+φ
=χ  

amb:  

Eq 5.11  
GFTt,cr

ytbt

N
fA ⋅

=λ : esveltesa del mode de vinclament rellevant. Per perfil P1 assajat GFT. 

Eq 5.12  ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ λ+−λ⋅α+⋅=φ

2
2.015.0  

Segons la taula 6.3 de l’Eurocode 3, [3], el factor d’imperfecció α  corresponent a una secció 
monosimètrica oberta val α =0.34. 

Com en el cas de la corba de T.Höglund ,el factor de la resistència dχ  depèn de dλ , donant 

diferents valors a dλ  compresos entre 0 i 5, es pot construir la corba teòrica del vinclament 
global. A la Fig 5.6 que es presenta a continuació s’aprecia el seu comportament. 
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Fig 5.6 Corba del vinclament global teòrica 

 

El primer pas per calcular χ  és calcular la càrrega elàstica crítica de vinclament global, per 

fer aquests càlculs es necessitaran les propietats geomètriques de les seccions dels perfils. 
Aquestes propietats s’han extret del programa Ansys un cop introduïdes  les geometries de 
les àrees de les seccions es poden extreure les propietats geomètriques de les seccions. A 
la Fig 5.6, es mostra el perfil P1 i les propietats geomètriques. Les propietats de la resta dels 
perfils estudiats es poden consultar a l’Annex B. 

A continuació es calculen les càrregues elàstiques de vinclament seguint les fórmules 
indicades a l’Eurocode 3. 

Les propietats geomètriques de la secció del perfil P1 són: 

=btA  àrea bruta. 2
bt mm 435.72A =         

=yntI  Inèrcia al voltant de l’eix y. 4
ynt mm 250385I =    

Eq 5.13  
bt

ynt2
yt A

I
i = , 22

yt mm64.574
72.435

250385i ==  

=zntI  Inèrcia al voltant de l’eix z. 4
ynt mm 386121I =          

Eq 5.14 
bt

znt2
zt A

I
i = , 22

zt mm16.886
72.435

386121i ==  

=tI  Inèrcia a torsió. 4
t mm 62.456I =  
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=wI  mòdul de guerxament (alabeo). 68
w mm1078.3I ⋅=  

=oy  distància entre el c.d.g i el centre d’esforços tallants. mm  61.59yot =  

Eq 5.15 2
t0

2
zt

2
yt

2
t0 yiii ++= , 222

t0 mm 05.496661.5916.88664.574i =++=  

 

Fig 5.7 Propietats geomètriques del Perfil P1. 

 

- Les constants elàstiques de l’acer: 

E= 210000 N/mm2 

G=80769 N/mm2 

Càlcul de les longituds de vinclament: 

Eq 5.16 mm1200LLL zy ===  

Eq 5.17 mm600L5.0Lt =⋅=  

Càlcul de les càrregues elàstiques de vinclament per flexió: 
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Eq 5.18 
2

y

ynt
2

Gyt,cr
L

IE
N

⋅⋅π
= , kN 388.360

1200
250385210000N

2

2

Gyt,cr =
⋅⋅π

=  

Eq 5.19 
2

z

znt
2

Gzt,cr
L

IE
N

⋅⋅π
= , kN 75.555

1200
386121210000N

2

2

Gzt,cr =
⋅⋅π

=  

La càrrega elàstica per flexió al voltant de l’eix z, s’utilitza en el cas del perfils amb mode 
crític de vinclament GF. 

Càlcul de la càrrega elàstica de vinclament per torsió: 

Eq 5.20 
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ ⋅⋅π
+⋅=

2
t

w
2

t2
t0

GTt,cr
L

IE
IG

i
1N , 

kN 652.445
600

1078.321000062.45680769
05.4966

1N
2

82

GTt,cr =⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅⋅⋅π
+⋅=  

Càlcul de la càrrega elàstica de vinclament per flexo-torsió: 

Eq 5.21 
2

t0

t0

i
y

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=β , 29.0

05.4966
61.591

2
=−=β  

Eq 5.22 ( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅⋅β⋅−+−+⋅

β⋅
= GTt,crGyt,cr

2
GTt,crGyt,crGTt,crGyt,crGTFt,cr NN4NNNN

2
1N , 

kN 33.216N GTFt,cr =  

A partir de la càrrega elàstica de vinclament per flexo-torsió, GTFt,crN , es pot calcular 

l’esveltesa relativa amb l’Eq 5.11 

78.0
216333

30572.435
=

⋅
=λ  

Amb el valor trobat de λ , permet trobar el factor reductor teòric, tχ  amb les equacions Eq 

5.12 i Eq 5.10. 

(Eq 5.12) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ λ+−λ⋅α+⋅=φ

2
2.015.0 , ( )[ ] 91.078.02.078.034.015.0 2 =+−⋅+⋅=φ  

(Eq 5.10) 
22

t
1

λ−φ+φ
=χ , 73.0

78.091.091.0

1
22t =

−+
=χ  
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El factor reductor experimental, dχ , es calcula a partir de l’Eq 5.7, tenint en compte que pel 

càlcul de corba de vinclament global s’utilitza l’àrea bruta en comptes de l’àrea neta. Amb els 
resultats obtinguts a l’assaig al laboratori, tiR , i la fórmula anterior s’obté el valor dχ : 

Eq 5.23 
ytbt

Rd,c
d fA

N
⋅

=χ , 69.0
38.30572.435

948781.9
d =

⋅
⋅

=χ  

Comparant els valors de dχ  i tχ  numèricament s’observa que existeix poca diferència. El 

valor teòric és major que l’experimental, és a dir que des del punt de vista de la geometria de 
la secció el puntal hauria de ser més resistent a la compressió del que aguanten els puntals. 
Si la comparació s’efectua mitjançant el gràfic s’observa que el punt de ( dλ , dχ ), queda a 

sota de la corba de vinclament global. 

0.785; 0.699
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0.8

1
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ld

c
d
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Fig 5.8 Comportament del perfil assajat en comparació de la corba del vinclament global. 

 

Per estudiar el comportament de la resta de perfils davant la corba del Vinclament Global 
s’ha creat una fulla de càlcul en Excel. Els resultats experimentals que s’han utilitzat per 
trobar el factor reductor dχ , han estat els valors mitjos dels assaigs per cada longitud de 

cada perfil, itmR . Els valors dels assaigs es pot consultar a la  Taula 4.1. Com en l’apartat 

anterior s’estudiaran els perfils amb el mode de vinclament crític diferent per separat. Es 
presentaran les tardes reduïdes dels valors utilitzats i a continuació les gràfiques. 

Per trobar el valor de la càrrega elàstica de vinclament, t,crN  que s’utilitza pel càlcul de 

l’esveltesa del mode de vinclament rellevant, dλ , s’ha creat una fulla de càlcul Excel que 

proporciona els valors necessaris per calcular la t,crN . S’utilitzarà la càrrega elàstica de 

vinclament per flexió al voltant de l’eix z en els perfils que en la simulació en Ansys el mode 
crític ha estat el GF, mentre que s’utilitzarà la càrrega elàstica de vinclament per flexo-torsió 
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quan el mode crític hagi estat el DA-GFT. Aquesta fulla de càlcul es pot consultar a l’Annex 
B. 

perfil longitud (mm) Ncr,t (N) ld ct cd

P1 1200 216196.4661 0.78451 0.733962 0.706717 9585.66 kg
P2 1200 38901.98 1.180011 0.489092 0.222997 1231.33 kg
P3 1200 34455.31114 1.142903 0.510058 0.241871 1109.66 kg
P4 1200 46810.60414 1.125155 0.520352 0.39183 2367 kg
P5 1200 80198.15899 1.188308 0.484512 0.391028 4514 kg
P7 3000 228359.1685 1.634351 0.297178 0.216814 132250 N
P8 1200 1133674.34 0.704269 0.781293 0.623646 35746.6 kg

Rti

 

Taula 5.3 Recull dels resultats dels perfils amb mode de vinclament crític GFT-DA, utilitzats per 
treballar amb la corba del vinclament global. 
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Fig 5.9 Comparativa dels perfils amb mode de vinclament crític GFT-DA  i la corba del vinclament 
global. 

 
 
 

perfil ongitud (mm Ncr,t (N) ld ct cd

P6 1200 420318.0763 0.685017 0.792104 0.680814 13688 kg
P7 1000 2023580.067 0.549028 0.861833 0.433414 264370 N
P7 1500 901581.75 0.82253 0.710451 0.405774 247510 N
P7 2000 508877.15 1.094833 0.538316 0.335541 204670 N

Rti

 
Taula 5.4 Recull dels resultats dels perfils amb mode de vinclament crític DS, utilitzats per treballar 

amb la corba del vinclament global. 
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Fig 5.10 Comparativa dels perfils amb mode de vinclament crític DS  i la corba del vinclament global. 

 

Observant les gràfiques de les Fig 5.9 i Fig 5.10, es pot concloure que la càrrega de colapse 
dels vuit perfils que s’ha extret dels assaigs és inferior a la càrrega teòrica que el hi 
correspondria per la geometria de les seccions, és a dir els valors dχ  són inferiors als valors 

tχ . Els punts ( dλ , dχ ) queden per sota la corba de vinclament global. Per tant la resistència 

dels perfils ha estat sobreestimada en excés.   

Una possible explicació a aquest aspecte és que sent rigorosos en determinar t,crN , s’hauria 

d’operar amb la càrrega elàstica crítica distorsional corresponent al mode antisimètric. Això 
no ha estat possible doncs l’anàlisi amb MEF a través del programa ANSYS el mode 
antisimètric mai no apareix desacoblat del mode global per les longituds en que es 
produeixen les interaccions.  

A continuació es repetiran els càlculs tenint en compte aquesta interacció entre el mode 
Global i el distorsional. Es refaran els càlculs efectuats fins ara de la corba de vinclament 
global canviant l’àrea bruta per l’àrea eficaç, que té en compte el factor reductor degut al 
mode distorsional. 

El primer pas és determinar a partir de la corba de T.Höglund pel mode distorsional la 
resistència teòrica ybRd,b fAN ⋅⋅χ= , (Eq 5.6). Considerant que el factor reductor teòric 

influencia sobre l’àrea, es pot  nomenar aquest producte com a àrea eficaç.  

Eq 5.24 bttefft AA ⋅χ=  

El procediment del càlcul de l’àrea eficaç s’ha efectuat amb la mateixa fulla de càlcul en que 
s’ha calculat la corba de T.Höglund. S’ha condicionat la fulla de càlcul perquè pugui calcular 
l’àrea eficaç. 

En la simulació en Ansys la càrrega elàstica de vinclament distorsional, NDt, pel perfil P1 per 
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un puntal de 1200 mm ha estat de 139286 N, i amb una àrea eficaç de 267.86 mm2. 

Amb l’àrea eficaç, en comptes de l’àrea bruta, s’obté els següents resultats: l’esveltesa del 

mode de vinclament rellevant, dλ , és de 0.70, el factor reductor teòric, tχ , és igual a 0.77 i 

l’experimental dχ  és 0.86. En aquest cas el factor reductor experimental és major que el 

factor teòric, en aquesta situació, aquest perfil estaria en zona de seguretat, és a dir que la 
càrrega de colapse real seria major que la càrrega de colapse teòrica. 

A continuació es presenta a les Fig 5.11 i Fig 5.12 els resultats dels perfils respecte la corba 
de vinclament global tenint en compte l’àrea eficaç. 
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Fig 5.11 Comparativa dels perfils amb mode de vinclament crític GFT-DA  i la corba del vinclament 
global, tenint en compte l’àrea eficaç respecte el mode distorsional. 
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Fig 5.12 Comparativa dels perfils amb mode de vinclament crític DS  i la corba del vinclament global, 

tenint en compte l’àrea eficaç respecte el mode distorsional. 

Comparant els comportaments dels perfils en les gràfiques de les Fig 5.9 amb Fig 5.11, i Fig 
5.10 i Fig 5.12, s’observa que els punts ( dλ , dχ ) s’han desplaçat cap amunt degut a que 
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l’àrea eficaç és de valor menor que l’àrea bruta. Els factors reductors experimentals dels 
perfils P1, P4, P5, P6, P7 i P8 han estat majors o similars als factors teòrics respectius, per 
tant aquests perfils estarien en zona de seguretat. Els perfils P2 i P3 queden per sota la 
corba. 

El fer de considerar l’àrea eficaç respecte el mode distorsional ha millorat el comportament 
dels perfils respecte la corba de vinclament global.  

5.4 Conclusions 

Les fórmules de les corbes experimentals han estat formulades específicament per modes 
desacoblats. Les càrregues elàstiques de vinclament obtingudes en Ansys al capítol 3, 
provenen d’interacció entre  modes de vinclament. El fet de considerar la interacció entre els 
modes distorsional i global a través de l’àrea eficaç respecte el mode distorsional ha conduït 
a millorar els resultats. 

Com s’ha comentat en aquest capítol, el MEF no permet calcular els modes distorsionals 
desacoblats ,en el capítol següent s’estudiarà a través d’altres mètodes aconseguir els 
modes de vinclament desacoblats, per posteriorment repetir els càlculs efectuats en el 
present capítol i comprovar si milloren els resultats. 
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6 El desacoblament 
 

6.1 Introducció  

Com s’ha vist a les gràfiques capítol 3 i en els resultats del l’aplicació corbes experimentals 
existeixen interaccions en la corba crítica entre els diferents modes de vinclament. A les 
següents figures, obtingudes de [4],  es poden observar les interaccions entre els diferents 
modes de vinclament. Per la comprensió d’aquestes figures cal relacionar-les amb la Fig 3.9. 
Els números de modes de la gràfica de les figures Fig 6.1 i Fig 6.2 corresponent als números 
dels modes de la Fig 3.9. 

 

Fig 6.1 Resultats dels anàlisis  efectuats per J.M. Davies i P. Leach mitjançant  la TBG.[4] 

Representa les corbes corresponents al càlcul realitzat amb els modes (3), (5), (7), (5+7), 
(3+5) i amb tots els modes. (Fig 3.9) 

 

 

Fig 6.2 Resultats dels anàlisis  efectuats per J.M. Davies i P. Leach mitjançant  la TBG.[4] 

Representa les corbes corresponents al càlcul realitzat amb els modes (2), (4), (6), (2+4), 
(2+4+6) i amb tots els modes. (Fig 3.9) 
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Per tal de poder aplicar les fórmules experimentals  que estan formulades específicament 
per modes desacoblats (capítol 5) caldrà trobar una manera de poder obtenir les càrregues 
elàstiques de vinclament corresponents a modes desacoblats.  

El mètode utilitzat fins ara, el MEF, no permet fer el càlcul dels modes de vinclament 
desacoblats. S’haurà d’estudiar altres opcions per poder aconseguir el desacoblament. 

La TBG treballa directament amb els modes de deformació de la secció i permet realitzar 
anàlisis lineals de vinclament per cada mode independent, sense considerar la resta o per 
una  combinació de modes, permetent avaluar el grau d’interacció entre ells. El MEF ni el 
MBF no permeten realitzar anàlisis d’aquest tipus.  

Existeix una adaptació de la TBG al MBF però no se n’ha trobat cap de la TBG al MEF. 

En aquest capítol s’intentarà trobar l’adaptació de la TBG al MEF, que  a partir d’ara 
s’anomenarà aplicació d’estudi, mentre que l’adaptació de TBG al MBF s’anomenarà 
aplicació de referència. 

La informació necessària de la TBG per poder fer l’aplicació d’estudi, és extreta del llibre 
alemany Verallgemeinerte Technishe Biegetheorie de Richard Shardt, [5]. Aplicant els 
resultats extrets de la TBG al MEF s’obtindran un modes de vinclament desacoblats que 
comparant-los amb els resultats que ha donat el programa CUFSM v3.12 [6], basat en 
l’aplicació de referència, es podrà confirmar la validesa de l’aplicació d’estudi. 

Finalment cal comentar que en aquest capítol els perfils estudiats al llarg del present treball 
seran modificats lleugerament pel que fa a les geometries de les seccions així com també es 
prescindiran de les perforacions de tots ells. 

 

6.2 Les seccions modificades 

Les seccions dels 8 perfils d’estudi han estat modificades, perdent els arrodoniments dels 
cantells de la secció. Es prescindeix de les perforacions dels perfils. Per facilitar l’aplicació 
d’estudi, es col·locaran els rigiditzadors a la mateixa coordenada x que les ales de cada 
perfil, per d’aquesta forma aconseguir l’efecte de frontissa de tota l’ala del perfil. Es pot 
observar a la Fig 6.3 la modificació corresponent al perfil P1. S’observa que els rigiditzadors 
s’han allargat fins la coordenada x de les ales del perfil. El gruixos dels perfils no es 
modifiquen. 
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Fig 6.3 Modificació de la secció del perfil P1. 

El perfil superior és l’original mentre que el de color blau és el modificat. Prenent les línies vermelles 
com a referència s’observa l’allargament dels rigiditzadors per tal d’aconseguir l’efecte frontissa de 
tota l’ala. 

A les Fig 6.4 a Fig 6.6 es presenten la resta dels perfils modificats. 

 

Fig 6.4 A la part superior els perfils P2, P3 i P4 originals, mentre que a la part inferior es troben els 
perfils modificats. 
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Fig 6.5 A la part superior els perfils P5 i P6 originals, mentre que a la part inferior es troben els perfils 
modificats. 

 

Fig 6.6 A la part superior els perfils P7 i P8 originals, mentre que a la part inferior es troben els perfils 
modificats. 
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6.3 El programa CUFSM v3.12 
 

6.3.1 Introducció 

Com s’ha comentat en la introducció del capítol 6, el funcionament del programa CUFSM 
v3.12, es basa en una adaptació de la TBG al MBF, servirà per poder obtenir els valors dels 
modes desacoblats de referència per poder-los comparar posteriorment amb els valors 
extrets de l’aplicació d’estudi i poder presentar així unes conclusions de la validesa de 
l’aplicació d’estudi. 

CUFSM v3.12, [6] és un programa creat per Ben Shafer i col·laboradors que permet analitzar  
linealment el vinclament de bigues de paret prima a través del Mètode de la Banda Finita 
(MBF) amb diferents aplicacions entre les quals es pot trobar l’aplicació de la TBG al MBF, 
aplicació de referència. CUFSM presenta els resultats del modes de vinclament tenint en 
compte que les deformades del perfil es deformen en una semiona. 

6.3.2 El funcionament 

El funcionament s’explica a continuació aprofitant l’estudi del perfil P1, des de la introducció 
dels punts que creen la secció a la anàlisi del modes desacoblats. A la Fig 6.7 hi ha diferents 
punts de la pantalla marcats amb una lletra que fan referència a les funcions accions que 
seran utilitzades. A la Taula 6.1 es troba la relació de les diferents funcions amb les lletres 
assignades de la Fig 6.7.  

 
Lletra de la Fig 6.7. Funció-acció associada a la lletra en el programa. 

a) Propietats del material.  
El 100 és el número assignat aquest material.  
Ex, Ey són els valors del Mòdul de Young en l’eix x i en l’eix y 
respectivament. Per l’acer és de 210000 N/mm2. 
vx, vy són els coeficients de Poisson. Per l’acer és de 0.3 
G, és el mòdul elàstic transversal, per l’acer és de 80769,23 
N/mm2. 

b) Coordenades dels nodes. 
El primer número que apareix és el número de node de la secció, 
els dos següents són les coordenades en el pla XZ del node 
corresponent. xdof, ydof i zdof són els graus de llibertat que té la 
secció en cada eix. El darrer és la tensió unitària que s’aplica. 
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c) Crea els elements.  
El primer nombre és el que li correspon en aquell element. Els dos 
següents són els nodes que formen l’element. A continuació hi ha 
el gruix de l’element, o sigui el gruix que té la secció. L’últim és el 
tipus de material que li correspon. 

d) Les diferents longituds que s’estudiaran del perfil. 
e) Aquesta icona reprodueix en l’espai f) les anteriors ordres i apareix 

la secció creada. 
f) Secció creada 
g) Node de la secció. 
h) Aquesta comanda fa la anàlisi dels modes de vinclament. 
i) Fa la anàlisi tenint en compte les interaccions dels modes. 

Taula 6.1Taula associada a les comandes de la Fig 6.7. 

 

 

Fig 6.7 Pantalla inicial del CUFSM 

Quan s’han executat la comanda Analyse (h) en la Fig 6.7 el programa calcula els modes de 
vinclament per cada longitud del perfil estudiada i presenta la secció del perfil inicial amb la 
secció deformada corresponent a la longitud escollida. Fig 6.8 punts j) i k) respectivament.  

a) 

h)

g)

d) c) 

b) 

f) 

e)

i) 
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Es pot apreciar quin mode de vinclament li correspon a la longitud triada en la gràfica de la 
corba dels modes de vinclament  Fig 6.8 apartat n). 

 

Fig 6.8 Pantalla de CUFSM un cop acabat la anàlisi de modes de vinclament. 

 
Lletra de la Fig 6.8 Funció-acció associada a la lletra en el programa. 

j) Secció inicial del perfil. 
k) Secció deformada del perfil un cop fet l’anàlisi de modes de 

vinclament. Es pot observar que en aquest cas el mode és DA 
amb GFT. 

l) Aquesta comanda permet escollir la longitud del perfil d’estudi, en 
aquest cas la longitud és de 500 mm. 

m) Diferents opcions sobre la representació de la corba crítica 
n) Corba crítica corresponent al càlcul realitzat 
o) El punt vermell indica la situació a la corba de la longitud d’estudi  
p) Aquesta icona ens torna a la pantalla inicial, és necessària per fer 

el post-procés.  
q) Comanda que dona per pantalla els percentatges d’interacció de 

cada mode. 

Taula 6.2Taula associada a les comandes de la Fig 6.8. 

A la Fig 6.8 es poden apreciar les diferents comandes i opcions que permet el CUFSM un 

k)

l) p)

m) 

n)

j)

o) 

q) 
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cop fet la anàlisi. A la Taula 6.2 es presenten els comentaris corresponents a cada comanda 
o opció corresponent a la Fig 6.8. 

Fins ara el programa ha fet la anàlisi de modes de vinclament sense tenir en compte les 
possibles interaccions dels diferents modes. Ha permès saber la càrrega a través de la 
corba corresponent al càlcul realitzat amb tots els modes, i ha presentat per pantalla la 
deformada de la secció a un longitud determinada. Però l’objectiu que se cerca utilitzant el 
programa CUFSM és aconseguir els modes desacoblats. 

Utilitzant la icona p) de la Fig 6.8, es torna a la pantalla inicial, si es prem la comanda i) de la 
Fig 6.7 es prepara el programa per fer la anàlisi de modes de vinclament tenint en compte 
les interaccions dels diferents modes. S’activen totes les caselles inferiors referents als 
modes. (Fig 6.9).  

 

Fig 6.9 Tots els modes activats (detall de la part inferior dreta de la Fig 6.7.) 

Prement la comanda h) de la Fig 6.7  es torna a fer una altra anàlisis.  

Per pantalla i després d’haver premut la comanda q) de la Fig 6.8. es presenta la situació a 
la. A la Taula 6.3. s’exposen les funcions referents a la Fig 6.10. 

 
Lletra de la Fig 6.10 Funció-acció associada a la lletra en el programa. 

r) Els diferents modes i el percentatge en que actuen en el mode 
crític. 

s) Representació gràfica dels percentatges de cada mode. 

Taula 6.3 Taula associada a les comandes de la Fig 6.10. 
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Fig 6.10 Pantalla de CUFSM després de la segona anàlisis de tots el modes. 

Les dades que s’han pogut extreure del programa CUFSM fins aquest punt són les que es 
presenten a la Fig 6.10. Pel perfil P1 a una longitud de 500 mm el seu mode de vinclament 
és un DA-GFT de valor 470.1343 N/mm2. Els percentatges de cada mode respecte el crític 
és 66.8 % de Distorsional, 27.2 % de Global, 0.2 % de Local i un 5.8 % d’altres. 

Aquests resultats es poden extreure per totes les longituds de perfil d’estudi: 50, 100, 150, 
200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250 i 2500 mm.  

Per aconseguir els modes desacoblats falta l’últim pas. Amb la comanda i) de la Fig 6.7 es 
torna a prémer, i s’activen les caselles inferiors referents als modes. Fig 6.9. Es desactiva 
les caselles dels modes que no interessin, quedant només el mode que es vol tenir 
desacoblat. Si es vol obtenir el mode distorsional desacoblat en pantalla es veuria d’aquesta 
manera: (Fig 6.11) 

 

s)

r) 
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Fig 6.11 Mode distorsional activat i els altres desactivats. (detall de la part inferior dreta de la  Fig 6.7).  

Amb aquesta combinació es calcularà el mode distorsional desacoblat. 

 

Si es vol obtenir el mode local desacoblat en pantalla es veuria d’aquesta manera: (Fig 6.12) 

 

 

 

 

Fig 6.12 Mode local activat i els altres desactivats. (detall de la part inferior dreta de la Fig 6.7).  

Amb aquesta combinació es calcularà el mode local desacoblat. 

 

Amb la comanda h) de la  Fig 6.7., que és la comanda que activa la anàlisi s’obtindrà l’anàlisi 
amb mode desacoblat, en executar-ho CUFSM presenta la situació exposada a la  Fig 6.13.. 
A la Taula 6.4 s’exposa la relació d’accions referides a la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.  
 
 

 
Taula 6.4 Associada a les comandes de la Fig 6.13. 

 

Lletra de la Fig 6.13. Funció-acció associada a la lletra en el programa. 
t) Secció deformada del perfil un cop fet la anàlisi de mode de 

vinclament distorsional desacoblat. S’observa que el mode que 
apareix és el DS. 

u) Corba corresponent al càlcul realitzat amb el mode DS desacoblat. 
v) Permet accedir a altres modes de vinclament. 
w) Dibuixa les corbes d’altres modes de vinclament. 
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Fig 6.13 Pantalla de CUFSM un cop fet la anàlisi del mode distorsional desacoblat. 

 

Aplicant les comandes v) i w) de la Fig 6.13, s’accedeix al següent mode de vinclament 
distorsional desacoblat. En aquest cas el mode que apareix és el DA. Es pot observar també 
la corba i la deformada d’aquest mode en la Fig 6.14. 

 
Lletra de la Fig 6.14 Funció-acció associada a la lletra en el programa. 

x) Secció deformada del perfil un cop fet la anàlisi de mode de 
vinclament distorsional desacoblat. S’observa que el mode que 
apareix és el DA. 

y) Corba corresponent al càlcul realitzat amb el mode DA desacoblat. 
(corba de color verd) 

z) Segon mode de vinclament  
a’) Diferents corbes dels mode de vinclament. 

 Taula 6.5 Associada a les comandes de la Fig 6.14 

 

t) 

w) 

v) 

u) 
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Fig 6.14 Mode DA desacoblat. 

Per desacoblar el mode local es procedeix de la mateixa manera fins ara. Tornant a la 
comanda p) de la Fig 6.8. s’accedeix a la pàgina inicial, amb la comanda i) de la Fig 6.7. 
s’activen tots els modes, cal tenir activat només el mode Local.(Fig 6.12). I amb la icona h) 
Fig 6.7 es fa la anàlisi. Obtenint així el càlcul del mode local de vinclament desacoblat.  Fig 
6.15 per un perfil de longitud 100 mm.   

Per un perfil P1 de longitud 500 mm, la tensió elàstica de vinclament  pel mode DA 
desacoblat és de 645.2791 N/mm2, i pel mode DS desacoblat és de 506.1291 N/mm2, 
mentre que el mode Local desacoblat per una longitud de 100 mm la tensió elàstica 
d’abonyegament  és de 6882.3972 N/mm2. 

Amb la metodologia exposada es recolliran les dades necessàries per poder validar 
l’aplicació d’estudi comprant-la amb l’aplicació de referència. 

Una opció molt interessant i útil de cara a l’aplicació de la TBG al MEF, és la que mostra la 
Fig 6.16. Consisteix en l’opció que dóna la deformada respecte el pla perpendicular a la 
secció, és a dir en el vinclament uns punts de la secció es desplacen cap endavant i altres 
punts cap endarrera. 

x) 

a’) 

z) 

y) 
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Fig 6.15 Mode Local desacoblat. 

 

 

Fig 6.16 Desplaçaments dels punts en el pla perpendicular de la secció. (Pla longitudinal del perfil) 

 

 

c’)
d’) 

b’)



pàg64                                                                                                                           Memòria                          

 
 
 

Lletra de la Fig 6.16 Funció-acció associada a la lletra en el programa. 
b’) És la pestanya  que permet canviar la vista de la deformada, i 

passar a veure la deformada de la secció respecte el pla 
perpendicular a la secció. 

c’) El color vermell representa que aquell punt de la deformada es 
desplaça en sentit cap al lector. 

d’) El color blau significa que aquell punt de la deformada es desplaça 
en sentit contrari al lector 

Taula 6.6 Associada a les comandes de la Fig 6.16 

Per cada perfil, i per totes les longituds d’estudi s’obtindran els següents valors de tensió 
elàstica: la tensió elàstica tenint en compte tots els modes de vinclament interaccionats, la 
tensió elàstica de vinclament  pels modes DS i DA desacoblats i la d’abonyegament pel 
mode L desacoblat. En el següent apartat es presenten aquests resultats pel perfil P1. 

 

6.3.3 Els resultats 

A continuació es presenten els resultats del càlcul dels modes de vinclament de tots els 
perfils modificats. Les taules mostren per cada longitud d’estudi la tensió elàstica, tenint en 
compte tots els modes de vinclament interaccionats, (σ), la tensió elàstica de vinclament pel 
mode DS desacoblat, (σDS), la tensió elàstica de vinclament  pel mode DA desacoblat, 
(σDA) i la tensió elàstica d’abonyegament pel mode L desacoblat, (σL). 

SECCIO P1

L (mm) Mode σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 SD+L 913.1057 3097.1923 1021.6981 3455.9068
100 SD 769.8919 6882.3972 821.6725 3391.1617
150 SD 894.2822 13447.9659 946.4704 2420.3268
200 SD 1004.7914 22673.3703 1068.2374 1945.5611
250 SD 970.0681 34543.8159 1062.9791 1392.3344
300 SD 797.6787 49055.6555 877.5458 1055.9562
400 SD 567.6373 85999.2472 611.1352 739.4254
500 GFT+DA 470.1343 133500.4525 506.1291 645.2791
750 DA+GFT 379.0007 298438.4091 535.4763 776.7632

1000 GFT 283.1977 529352.8908 748.38 1155.3389
1250 GFT 203.2527 826243.307 1070.018 1695.7952
1500 GFT 149.9711 1481.4998 2376.9065
1750 GFT 115.1258 1976.315 3191.3811
2000 GFT 91.6382 2551.7382 4136.1699
2250 GFT 75.2031 3206.4659 5209.8153
2500 GFT 63.2952 3939.8111 6411.5496

 RESULTATS CUFSM

 

Taula 6.7 Resultats obtinguts del perfil P1 a través del programa CUFSM. 
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SECCIO P2

L (mm) Mode σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 1621.4883 1682.7007 3318.9187 3317.9214
100 SD+L 1597.5021 4922.5244 2965.9543 3081.7731
150 DA 1481.5778 10407.1491 1632.262 1889.29
200 DA + GFT 1011.8831 18096.7652 1124.7284 1411.3829
250 DA + GFT 768.6316 27986.47 886.44 1260.4393
300 GTF+DA 601.3104 732.891 1240.5809
400 GTF+DA 381.6616 527.675 1212.8018
500 GFT 259.4905 423.7289 1098.7988
750 GFT 125.8661 400.5436 1079.8446

1000 GFT 74.3427 532.0511 1427.2999
1250 GFT 49.3507 748.6377 2002.8759
1500 GFT 35.4937 1031.6899 2757.6253
1750 GFT 27.0435 1374.7209 3673.6264
2000 GFT 21.509 1775.0075 4743.2389
2250 GFT 17.6779 2231.2462 5962.7838
2500 GFT 14.906 2742.7501 7330.3165

 RESULTATS CUFSM

 

Taula 6.8 Resultats obtinguts del perfil P2 a través del programa CUFSM. 

SECCIO P3

L (mm) Mode σcr (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 1667.2965 1729.3417 3333.4677 3328.1898
100 L 2645.4334 5063.0964 2986.9083 3067.1075
150 L 1575.1956 10706.4337 1740.5304 2112.7895
200 DA + GTF 1075.1899 18618.5783 1212.6514 1630.8992
250 DA + GTF 800.5404 28794.4716 948.5378 1479.5533
300 GTF+DA 613.4556 41232.8724 770.777 1435.025
400 GTF+DA 383.68 72895.7426 552.5702 1289.6183
500 GFT 261.3826 113605.931 459.448 1160.0584
750 GFT 127.3095 254961.8475 486.1216 1308.3166

1000 GFT 75.1754 452860.588 685.4156 1884.3232
1250 GFT 50.0036 987.7534 2738.2905
1500 GFT 36.0892 1375.0088 3826.2454
1750 GFT 27.6108 1840.9005 5132.6049
2000 GFT 22.0549 2382.7958 6650.7935
2250 GFT 18.2033 2999.4356 8377.6581
2500 GFT 15.4107 3690.1565 10311.5354

 RESULTATS CUFSM

 

Taula 6.9 Resultats obtinguts del perfil P3 a través del programa CUFSM. 

SECCIO P4

L (mm) Mode σ (N/mm2) σ (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 1359.025 1394.24 3003.9716 3000.7098
100 SD+L 2367.6467 3948.9954 2744.356 2737.7576
150 DA 1723.2972 8293.0923 1903.8925 2108.7747
200 DA + GTF 1175.5581 14386.1218 1298.6237 1567.306
250 DA + GTF 888.8367 22223.1136 1005.1969 1341.0228
300 GTF+DA 701.9429 31802.8417 830.0694 1280.6856
400 GTF+DA 453.7935 56189.0716 600.5258 1283.2929
500 GFT 310.0983 87543.5698 471.4972 1195.6496
750 GFT 150.5471 196414.4365 403.7082 1099.1702

1000 GFT 88.9264 503.1598 1367.5763
1250 GFT 58.8985 688.494 1866.7252
1500 GFT 42.2001 937.2883 2539.027
1750 GFT 32.0095 1241.6752 3362.8523
2000 GFT 25.3398 1598.3447 4328.912
2250 GFT 20.7306 2005.7113 5432.7204
2500 GFT 17.4041 2462.9389 6671.9035

 RESULTATS CUFSM

 

Taula 6.10 Resultats obtinguts del perfil P4 a través del programa CUFSM. 
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SECCIO P5

L (mm) Mode σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 1093.7507 1218.4551 5031.4404 5545.5999
100 SD+L 944.4417 2037.9698 1449.3257 1587.765
150 DS 687.0265 3718.5814 804.8762 912.9782
200 DS 574.5531 6112.0397 623.317 764.1005
250 DS 564.8877 9200.4233 594.5379 793.2577
300 DS 614.7798 12979.3369 638.9581 913.5515
400 GTF+DA 647.1519 22603.6233 851.7537 1325.0987
500 GTF+DA 532.4097 34980.464 1178.2434 1909.8961
750 GFT 290.0679 77959.4574 2386.0979 4018.3445

1000 GFT 178.9404 138131.6556 4108.129 7002.7124
1250 GFT 124.3006 215496.3512 6330.6912 10848.6864
1500 GFT 93.6936 310053.3696 9050.4126 15552.7324
1750 GFT 74.6913 12266.1372 21113.6394
2000 GFT 61.9195 15977.3818 27530.9014
2250 GFT 52.7821 20183.9157 34804.2765
2500 GFT 45.9106 24885.6174 42933.6375

 RESULTATS CUFSM

 

Taula 6.11Resultats obtinguts del perfil P4 a través del programa CUFSM. 

SECCIO P6

L (mm) Mode σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 SD+L 1142.4932 1184.3413 1293.6749 4350.1777
100 SD+L 988.5088 1928.8432 1060.0124 4796.0264
150 SD 1202.4421 3437.6801 1300.2797 2650.2463
200 SD 1250.1172 5584.9886 1410.119 2113.5677
250 SD 1240.9172 8355.3788 1405.8844 2123.5104
300 SD 1286.0369 11745.0616 1468.5719 2398.9871
400 GTF+DA 1278.8425 20377.873 1500.6535 2208.4342
500 GTF+DA 889.9481 31479.5896 1155.5708 1753.3856
750 GTF+DA 491.2771 70030.5527 829.0681 1319.1473

1000 GFT 321.0695 124003.2934 898.7106 1513.6777
1250 GFT 222.2133 193397.1989 1143.0326 1990.8578
1500 GFT 161.7422 278212.1182 1501.5713 2661.4607
1750 GFT 123.2038 378447.9995 1953.1808 3494.5753
2000 GFT 97.4834 494104.821 2488.9624 4477.2328
2250 GFT 79.5644 625182.5726 3104.6501 5603.2241
2500 GFT 66.6064 771681.2487 3797.9928 6869.2749

 RESULTATS CUFSM

 

Taula 6.12 Resultats obtinguts del perfil P6 a través del programa CUFSM. 

SECCIO P7

L (mm) Mode σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 918.0384 964.3536 1099.5923 2369.8669
100 SD+L 657.4803 1008.6502 737.4041 3234.7353
150 SD+L 764.2712 1633.8265 872.2449 2332.2205
200 SD+L 823.8685 2581.0946 1021.2936 1375.6044
250 SD 670.8975 3818.7313 800.2424 919.4984
300 SD 516.5438 5338.9246 589.7906 672.9768
400 SD 334.4174 9217.8424 366.8974 431.9954
500 SD 246.4381 14209.9448 265.2425 327.5443
750 SD 177.4273 31550.5112 185.1115 267.9183

1000 SD 188.2382 55830.1743 192.5185 319.2491
1250 GFT+SD 225.6473 87047.6713 236.0807 423.8419
1500 GFT+DA 201.5754 12502.6905 302.4923 566.6249
1750 GFT+DA 169.6416 170295.1251 387.11 742.3302
2000 GFT 140.1951 222324.9305 487.9785 948.7385
2250 GFT 116.1338 281292.0855 604.1599 1184.785
2500 GFT 97.1948 347196.5788 735.1591 1449.9073

 RESULTATS CUFSM

 

Taula 6.13 Resultats obtinguts del perfil P7 a través del programa CUFSM. 
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SECCIO P8

L (mm) Mode σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 1760.9439 1902.5048 3740.3256 3757.5707
100 L +SD 2220.672 2639.3056 3538.9247 6536.6773
150 SD+L 2147.7493 4378.6444 2627.733 4042.7576
200 SD 1807.3713 6881.7607 2146.7865 2782.0858
250 SD 1489.6689 10118.6882 1713.5323 2277.1356
300 SD 1259.7332 14082.046 1422.9152 2010.2775
400 SD 966.3285 24179.4162 1073.0641 1526.6245
500 SD 754.5962 37166.4021 835.1821 1133.6131
750 SD 457.3682 82266.6046 500.4111 677.4175

1000 DA+GFT 343.814 145409.6014 398.2884 581.4669
1250 GFT+DA 286.0559 226594.1986 398.1636 629.0467
1500 GFT+DA 237.3581 325820.1017 451.335 754.6093
1750 GFT 193.9468 443087.2096 539.3985 934.5677
2000 GFT 158.2874 578395.4803 654.3974 1158.8935
2250 GFT 130.3564 731744.8936 792.4719 1422.7571
2500 GFT 108.7756 903135.4388 951.5733 1723.6042

 RESULTATS CUFSM

 

Taula 6.14 Resultats obtinguts del perfil P8 a través del programa CUFSM. 
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6.4 L’adaptació del TBG al MEF 
 

6.4.1 La Teoria de Biga  Generalitzada 

Del llibre Verallgemeinerte Technishche Biegetheorie, [5], s’obté la informació i la teoria 
necessària per poder desacoblar els modes.  

Les seccions en deformar-se en els diferents modes, no sols es deformen en el pla de la 
secció, si no que les seccions pateixen deformacions en el pla normal a la secció. Aquestes 
deformacions provoquen diferents desplaçaments de punts de la secció. Hi ha punts de la 
secció que es desplacen en sentit positiu i d’altres en sentit negatiu, això provoca que hi hagi 
punts que no es desplacin. Fig 6.17 

´

´

 

Fig 6.17 Un element barra AB pateix una deformació en el pla YZ.  

El punt A pateix un desplaçament en sentit z negatiu i passa a denominar-se A’. Mentre que el punt B 
es desplaça en sentit z positiu i es denomina B’. En canvi el punt 0, no es desplaça es manté fixa.  
 

La TBG descriu en la Fig 6.18, [5],  els desplaçaments en els modes DS i DA. A la part 
superior esquerra de la imatge s’observa  la deformada de la secció del perfil en el mode DS 
mentre que a la part dreta s’aprecia el mode DA. En la part inferior s’observa les deformades 
dels perfils en el pla perpendicular a la secció. A l’esquerra s’observa el mode DS mentre 
que a l’esquerra el DA. Els punts de les seccions marcats amb una fletxa indiquen punts de 
desplaçament nul. S’observa que en el DS té un nombre parell de punts de desplaçament 
nul mentre que el DA el número serà senar. 
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Fig 6.18 Deformades de les seccions en el pla perpendicular al puntal pels modes DS i DA. 

Per tant si s’aconsegueix trobar els punts que no es desplacen en les deformades dels 
modes DA i DS, es podrà simular aquests modes desacoblats en el MEF imposant 
desplaçaments nuls en els nodes corresponents. 

Amb el mètode exposat en el llibre, [1], es poden trobar les deformades dels perfils. La 
deformada es pot trobar a través de la resolució d’un problema de vectors i valors propis 

corresponents a la solució de l’equació Eq 6.1. On B  i C  són dues matrius que es calculen 
d’acord amb la teoria d’aquest llibre, E és el mòdul elàstic, i λ és el valor propi i n és el  
vector propi. El vector n dóna els desplaçaments longitudinals dels modes de vinclament. De 
tots els veps del vector n, el vep simètric de vap de més petit correspondrà al desplaçament 
dels punts de la secció en el mode DS, mentre que el vep asimètric de menor vap donarà els 
desplaçaments dels punts de la secció en el mode DA. 

 

Eq 6.1 ( ) 0=⋅− nCEB λ  

En resum resolent l’Eq 6.1,  s’obtenen els desplaçaments dels punts de la secció a través 
del vector n. D’aquests punts resolent una senzilla equació trigonomètrica que permetrà 
trobar  els punts de desplaçament 0. 
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6.4.2 L’equació i les matrius models 

La metodologia per calcular de les matrius B  i C , s’ha extret de [1].  

La matriu B  és calcula resolent l’equació Eq 6.2. 

Eq 6.2 vik
T

v FFB Δ⋅Δ⋅Δ= −1)(  

On les matrius ikΔ  i vFΔ  es calculen seguint models de matrius tenint en compte els 

paràmetres geomètrics br, tr, kr i Δαr.  

Aquest paràmetres s’il·lustren amb les Fig 6.19 i Fig 6.20. Les Fig 6.21 i Fig 6.22 mostren  
els paràmetres en el perfil P1. En aquestes figures els punts estan representats en color 
blau mentre que els elements ho estan  en color verd encerclat. 

 

Fig 6.19 Paràmetres utilitzats en les matrius.  

br és la llargada de l’element r en mm, mentre que el gruix de l’element és el paràmetre tr també en 
mm. L’element r uneix els nodes r i r+1. 

Δα

 

 

Fig 6.20 Increment angular entre dos elements consecutius.  

En el dibuix l’element r-1 és l’inicial i l’element r és l’element final de l’angle Δαr. L’element r-1, uneix 
els nodes r-1 i r, mentre que l’element r uneix els nodes r i r+1. El conveni de sentit angular utilitzat, 
com es pot veure en el dibuix, és que el sentit horari és el positiu. En el càlcul de les matrius el 
paràmetre Δαr s’utilitzarà en radiant (rad). 
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Fig 6.21 Paràmetres br, tr  en el perfil P1. L’esquema del perfil P1 està representat per 13 nodes i 12 
elements. 

El paràmetre rk  es calcula a partir de l’ Eq 6.3 

Eq 6.3  
)1(12 2

3

ν−
⋅

= r
r

tEk    amb tr és el gruix de l’element r, E mòdul elàstic i ν coeficient de Poisson.  

Les unitats del paràmetre kr són  [Nmm]. 

Amb el paràmetre rk , es pot calcular la matriu ikΔ , a través de la matriu model de la Fig 

6.23. 

La matriu vFΔ  no es calcula de forma directa, ja que és el resultat d’operar la matriu bF  (Fig 

6.24) i la matriu eF  (Fig 6.25). 

En la matriu bF , la primera fila té tots els valors 0, mentre que en la matriu eF  és l’última fila 

que té els valors 0. 

Un cop omplertes les matrius bF  i eF , s’obtenen les matrius 
r

b
b
F  i 

r

e
b
F , dividint cada fila r de 

la matriu pel paràmetre br corresponent a la longitud de l’element r de la secció del perfil. 
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Fig 6.22 Increments angulars del perfil P1. Els elements i els nodes coincideixen amb els de la  Fig 
6.21.  
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Fig 6.23 Model de la matriu ikΔ . Les caselles buides i les no especificades corresponen a valors 0. 

 

Fig 6.24. Model de la matriu bF . Les caselles buides i les no especificades corresponen a valors 0. 
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Fig 6.25 Model de la matriu eF . Les caselles buides com les no especificades corresponen a valors 0. 

El següent pas és crear la matriu vF . Els components de la primera i última fila de la matriu 

són de valor 0, mentre que la resta dels components de la matriu es troben restant  
r

e
b
F -

r

b
b
F . 

A partir de la matriu vF , es calcula la matriu vFΔ . Els components de la primera, segona, 

penúltima i última fila de la matriu vFΔ  són 0. La resta de la matriu vFΔ  s’obté de la següent 

manera: els components de la fila n de la matriu vFΔ  provenen de la diferència entre els 

components de la fila n i els de la n-1 de la matriu vF . 

La matriu C  es calcula a través del model de la Fig 6.26 tenint en compte que tots els 

components de la matriu C  s’han de multiplicar per un 1/3. 
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Fig 6.26 Model de la matriu C . Les caselles buides com les no especificades corresponen a valors 0. 

 

6.4.3 Les matrius i el procediment en el perfil P1 

Totes les matrius i el procediment de càlcul es poden observar en les Fig 6.21 a Fig 6.35 
que corresponen al càlcul de les matrius pel perfil P1 amb l’ajut d’una fulla de càlcul del 
programa Excel. Per la resta de perfils es poden consultar les matrius en l’annex C. 

 

r br (mm) tr (mm) αr (graus) Δαr (graus) Δαr (rad) E (N/mm2) = 210000
1 13.0000 1.8 0 ν = 0.3
2 31.3392 1.8 90 -90 -1.5707963
3 15.3300 1.8 148 -58 -1.012291
4 27.7392 1.8 90 58 1.012291
5 34.0849 1.8 0 90 1.5707963
6 5.8700 1.8 -25 25 0.4363323
7 5.8700 1.8 25 -50 -0.8726646
8 34.0849 1.8 0 25 0.4363323
9 27.7392 1.8 -90 90 1.5707963
10 15.3300 1.8 -148 58 1.012291
11 31.3392 1.8 -90 -58 -1.012291
12 13.0000 1.8 0 -90 -1.5707963  

Fig 6.27Paràmetres del perfil P1.  

Els subíndex r dels paràmetres fa referència al número d’element del perfil a que corresponen. En la 
Fig 6.21 es pot identificar el número d’element amb la forma geomètrica del perfil. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.0769231 -0.0769231 1.955E-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0.0376263 -0.0783875 0.0407612 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 -0.0769197 0.0994462 -0.0225266 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 -0.0360501 0.0360501 -1.797E-18 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 -0.0694208 0.4347542 -0.3653334 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0.2223863 -0.3653334 0.1429471 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 -0.4031008 0.4660174 -0.0629166 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 -0.0293385 0.0293385 -2.208E-18 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0425095 0.0832707 -0.0407612 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0769197 -0.0968586 0.0199389 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0319089 -0.0319089 4.712E-18  

Fig 6.28 Resultats del càlcul de la matriu bF  en el perfil P1. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 4.712E-18 -0.0319089 0.0319089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0.0199389 -0.0968586 0.0769197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 -0.0407612 0.0832707 -0.0425095 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 -2.208E-18 0.0293385 -0.0293385 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 -0.0629166 0.4660174 -0.4031008 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0.1429471 -0.3653334 0.2223863 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 -0.3653334 0.4347542 -0.0694208 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 -1.797E-18 0.0360501 -0.0360501 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0225266 0.0994462 -0.0769197 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0407612 -0.0783875 0.0376263 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.955E-18 -0.0769231 0.0769231
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fig 6.29 Resultats del càlcul de la matriu eF  en el perfil P1. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.0024545 -0.0024545 6.237E-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0.0024544 -0.0051133 0.0026589 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 -0.002773 0.003585 -0.0008121 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 -0.0010577 0.0010577 -5.273E-20 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 -0.0118264 0.0740637 -0.0622374 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0.0378852 -0.0622374 0.0243522 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 -0.0118264 0.0136723 -0.0018459 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 -0.0010577 0.0010577 -7.961E-20 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.002773 0.0054319 -0.0026589 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024544 -0.0030907 0.0006362 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024545 -0.0024545 3.625E-19  

Fig 6.30 Resultats del càlcul de la matriu 
r

b
b
F  en el perfil P1. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3.625E-19 -0.0024545 0.0024545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0.0006362 -0.0030907 0.0024544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 -0.0026589 0.0054319 -0.002773 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 -7.961E-20 0.0010577 -0.0010577 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 -0.0018459 0.0136723 -0.0118264 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0.0243522 -0.0622374 0.0378852 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 -0.0622374 0.0740637 -0.0118264 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 -5.273E-20 0.0010577 -0.0010577 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0008121 0.003585 -0.002773 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0026589 -0.0051133 0.0024544 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.237E-20 -0.0024545 0.0024545
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fig 6.31Resultats del càlcul de la matriu 
r

e
b
F  en el perfil P1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -0.0024545 0.0030908 -0.0030907 0.0024544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 -0.0024544 0.0024544 0.002773 -0.002773 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0.002773 -0.003585 0.0018697 -0.0010577 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0.0010577 -0.0029035 0.0136723 -0.0118264 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0.0118264 -0.0497116 0 0.0378852 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 -0.0378852 0 0.0497116 -0.0118264 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0.0118264 -0.0136723 0.0029035 -0.0010577 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0.0010577 -0.0018697 0.003585 -0.002773 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002773 -0.002773 -0.0024544 0.0024544 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0024544 0.0030907 -0.0030908 0.0024545
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fig 6.32 Resultats del càlcul de la matriu vF  en el perfil P1. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.0024545 -0.0055452 0.0055451 0.0003185 -0.002773 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0.0024544 0.0003185 -0.006358 0.0046427 -0.0010577 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 -0.002773 0.0046427 -0.0047733 0.0147299 -0.0118264 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 -0.0010577 0.0147299 -0.0633838 0.0118264 0.0378852 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 -0.0118264 0.0118264 0 0.0118264 -0.0118264 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0.0378852 0.0118264 -0.0633838 0.0147299 -0.0010577 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 -0.0118264 0.0147299 -0.0047733 0.0046427 -0.002773 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 -0.0010577 0.0046427 -0.006358 0.0003185 0.0024544 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.002773 0.0003185 0.0055451 -0.0055452 0.0024545
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fig 6.33 Resultats del càlcul de la matriu vFΔ  en el perfil P1. 

. 

K (Nmm) = 112153.85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0.0001387 2.278E-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 2.278E-05 0.000128 4.122E-05 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 4.122E-05 0.0001837 5.065E-05 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 5.065E-05 0.0001188 8.723E-06 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 8.723E-06 3.489E-05 8.723E-06 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 8.723E-06 0.0001188 5.065E-05 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 5.065E-05 0.0001837 4.122E-05 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 4.122E-05 0.000128 2.278E-05 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.278E-05 0.0001387 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Fig 6.34 Resultats del càlcul de la matriu ikΔ  en el perfil P1.  

A la part superior de la matriu trobem el valor de k per aquest perfil, el paràmetre kr no varia ja que el 
paràmetre tr és constant en tota la geometria del perfil. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 7.8 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3.9 26.60352 9.40176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 9.40176 28.00152 4.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4.599 25.84152 8.32176 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 8.32176 37.09446 10.22547 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 10.22547 23.97294 1.761 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 1.761 7.044 1.761 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 1.761 23.97294 10.22547 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 10.22547 37.09446 8.32176 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 8.32176 25.84152 4.599 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.599 28.00152 9.40176 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.40176 26.60352 3.9
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 7.8  

Fig 6.35 Resultats del càlcul de la matriu C  en el perfil P1. 
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6.4.4 Els punts de desplaçament nul 

L’objectiu del mètode és trobar els punts de desplaçament nul i així poder simular amb MEF 
les càrregues elàstiques dels modes desacoblats, coaccionant els nodes corresponents als 
punts esmentats. 

Les matrius vFΔ  (Fig 6.33), ikΔ  (Fig 6.34) trobades permeten resoldre l’equació Eq 6.2 i 

obtenir la matriu B . Amb la matriu B  i la matriu C (Fig 6.35) es podrà solucionar el 
problema de vectors i valors propis a través de la resolució de l’ Eq 6.1. S’obtindran els veps 
que donaran els desplaçaments dels punts de la secció en la deformada.  

Per resoldre les equacions Eq 6.1 i Eq 6.2 caldrà un programa que permeti resoldre 
problemes amb matrius. MAPLE és un software matemàtic que permet resoldre aquest tipus 
d’equacions. Amb l’ajut de MAPLE es resoldrà les Eq 6.1 i Eq 6.2 obtenint els valors i 
vectors propis. 

A l’Annex C.2 es poden consultar el llistat d’operacions fetes amb MAPLE per obtenir els 
desplaçaments dels punts de la secció per cada perfil estudiat. 

De tots els veps obtinguts en la resolució de l’Eq 6.1, només 2 vep’s descriuen els 
desplaçaments dels punts del perfil en deformar-se en el mode DS, i en el mode DA 
respectivament. Pel mode DS, el vep simètric de vap menor diferent de 0 dóna els 
desplaçaments d’aquest mode. Els desplaçaments en el mode DA, s’identifiquen amb el vep 
asimètric de vap menor diferent de 0. 

L’opció del CUFSM explicada amb la Fig 6.16 permet corroborar que els veps escollits 
representen correctament les deformades del perfil en els modes DS i DA. 

Pel perfil estudiat P1 els vaps i veps del DA i DS són respectivament els representats en les 
figures Fig 6.36 i Fig 6.37 en que el vap és el número amb fons de color i el vep queda 
representat per un vector columna. 

0.649338243797102000
-0.015907085346559100
-0.265167585190371000
-0.019241397123432400
0.048541575983684800
0.051537693917211200

0.000184669331153170 0.069430709120636900
0.051537693917184200
0.048541575983509000
-0.019241397123690600
-0.265167585191155000
-0.015907085346430800
0.649338243799158000  

Fig 6.36 Vap i vep que corresponen als desplaçaments dels punts en el mode DS 
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0.666485010859038000
0.040657872115939700
-0.229484368772359000
-0.038336355924293900
0.003428902945263860
-0.000398329460256314

0.000270792191429030 0.000000000000177293
0.000398329460499252
-0.003428902945038290
0.038336355924208900
0.229484368770870000
-0.040657872115886700
-0.666485010855152000  

Fig 6.37 Vap i vep que corresponen als desplaçaments dels punts en el mode DS. 

Tenint en compte la Fig 6.17 que mostrava els desplaçaments dels punts d’una barra 
indicant el punt de desplaçament 0 es pot obtenir una senzilla equació trigonomètrica que 
relaciona els desplaçaments dels extrems d’una barra amb la distància per donar el punt de 
desplaçament nul. A l’esquema de la Fig 6.38 s’esquematitza l’exposat anteriorment. 

 

Fig 6.38 Esquema d’una barra amb dos vectors aplicats als extrems de sentit contrari.  

El punt ubicat a la distància x del punt on s’aplica el vector v2 és el punt de desplaçament 0. 

A partir de la Fig 6.38 es dedueix la fórmula Eq 6.4 que permet calcular la distància x. 

Eq 6.4        ( )21

2
vv
dvX

+
⋅

=  

Amb una fulla d’Excel basada amb la fórmula Eq 6.4 es troben els punts de desplaçaments 0 
de les barres dels perfils obtinguts amb la resolució de l’equació Eq 6.1. A continuació es 
presenta la fulla d’Excel pel perfil model P1. A la Taula 6.15 s’aprecia una taula de 5 
columnes. La primera columna fa referència al número de component del vector. La segona 
les components del vector propi. La tercera identifica els elements barres de la secció del 
perfil (es poden consultar a la Fig 6.21). La quarta conté la longitud de cada element barra 
corresponent de la tercera columna. I l’última columna calcula en els casos que un element  
barra tingui un punt de desplaçament nul la distància X (Fig 6.38) des de l’extrem inicial de 
l’element barra.  
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Vep de distorcional element de la seccio longitud de l'element punt de desplaçament 0

1 0.64933824379710200000 1 13.0000 12.6891491
2 -0.01590708534655910000 2 31.3392 0
3 -0.26516758519037100000 3 15.3300 0
4 -0.01924139712343240000 4 27.7392 7.874263087
5 0.04854157598368480000 5 34.0849 0
6 0.05153769391721120000 6 5.8700 0
7 0.06943070912063690000 7 5.8700 0
8 0.05153769391718420000 8 34.0849 0
9 0.04854157598350900000 9 27.7392 19.86493691
10 -0.01924139712369060000 10 15.3300 0
11 -0.26516758519115500000 11 31.3392 0
12 -0.01590708534643080000 12 13.0000 0.3108509
13 0.64933824379915800000  

Taula 6.15 Càlcul dels punts de desplaçament 0 en el mode DS.  

Per exemple: el punt de desplaçament nul de l’element barra 1 del perfil P1 que mesura 13 mm es 
troba a 12.6891491 mm de l’extrem inicial. 

 

Vep de distorcional element de la seccio longitud de l'element punt de desplaçament 0

1 0.66648501085903800000 1 13.0000 0
2 0.04065787211593970000 2 31.3392 4.716719539
3 -0.22948436877235900000 3 15.3300 0
4 -0.03833635592429390000 4 27.7392 25.46182816
5 0.00342890294526386000 5 34.0849 30.53742277
6 -0.00039832946025631400 6 5.8700 5.869999997
7 0.00000000000017729263 7 5.8700 0
8 0.00039832946049925200 8 34.0849 3.547477234
9 -0.00342890294503829000 9 27.7392 2.277371843
10 0.03833635592420890000 10 15.3300 0
11 0.22948436877087000000 11 31.3392 26.62248046
12 -0.04065787211588670000 12 13.0000 0
13 -0.66648501085515200000  

Taula 6.16 Càlcul dels punts de desplaçament 0 en el mode DA. 

Es pot observar que en el mode DA es presenten 7 punts de desplaçament nul, mentre que en el DS 
se’n presenten 4. El comportament senar correspon a un DA i el parell a un DS. 

 

Les taules Taula 6.15 i Taula 6.16 donen els punts de desplaçament nul respecte els 
extrems inicials dels elements barres de la secció del perfil. En la Fig 6.39 es mostra la 
secció del perfil amb la ubicació dels punts de desplaçament nul. Els punt de desplaçament 
nul que fan referència al mode DS són els punts blaus mentre que els punts que fan 
referència al mode DA són els vermells. 
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Fig 6.39 La secció del perfil P1, amb els punts de desplaçament nul en els modes de vinclament DS ( 
color blau) i DA (color vermell). 

 

6.5 El desacoblament en el MEF. 
 

6.5.1 Introducció 

L’objectiu d’aquest apartat, és aconseguir simular l’aplicació d’estudi mitjançant el MEF per 
obtenir els resultats que permetin comparar-los amb els obtinguts en l’aplicació de 
referència, (6.3.3.). 

Per tal de poder simular els modes de vinclament DS i DA desacoblats, a través de la TBG 
aplicada als MEF, caldrà fixar els punts trobats en l’anterior apartat i aplicant unes 
condicions d’enllaços concretes. Es simularà també el mode L desacoblat. S’utilitzarà el 
programa ANSYS per poder corroborar si és correcte l’aplicació d’estudi. 

En primer lloc per fer l’estudi de tots els perfil caldrà modificar les macros utilitzades en el 
capítol 3 per tal de fer el càlcul dels modes de vinclament. Les geometries dels perfils seran 
les mateixes que s’han exposat a l’apartat 6.2, és a dir les seccions dels perfils no tindran els 
arrodoniments als cantells i es prescindiran de les perforacions. A l’apartat A.15 de l’annex A 
s’exposen les macros modificades pel perfil P1. I les explicacions pertinents per comprendre 
les modificacions pels modes DS, DA i L desacoblats. 
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Les macros de l’annex A que fan referència a les geometries han estat modificades. A les 
macros originals cada element barra està comprès entre dos Keypoints . ( Veure Annex A.1) 
Per tal d’implementar l’aplicació d’estudi caldrà que cada element barra tingui un keypoint 
intermedi  per poder fixar-lo en  el punt de desplaçament nul de la barra trobat en l’apartat 
6.4.4. Per tant es diferenciarà entre les geometries referides als modes  DS, DA i L. També 
s’introduirà un keypoint a la coordenada y del centre de gravetat. 

Es treballarà amb condicions d’enllaç de simetria, ja que les deformades que es cerquen són 
mitja semiona per poder comparar-les amb els resultats obtinguts amb el programa CUFSM. 
(6.3.3) 

 

6.5.2 Les comandes del perfil P1 utilitzades en l’aplicació d’estudi pel 
mode DS 

Com s’ha explicat en la introducció d’aquest apartat les comandes d’ANSYS es poden 
consultar a l’Annex A.15.1. En aquest apartat únicament es mostraran les solucions que 
s’han empleat per fer la simulació del mode DS desacoblat.  

Les macros referents a les geometries, a la generació del perfil i al mallat s’han modificat per 
poder simular els desacoblament del mode DS. (Annex A.15.1) 

Els enllanços del puntal són controlats per la macro enllaços.mac (Annex A.15.1), crea els 
enllaços d’articulació respecte el mode distorsional i enllaços de simetria a les seccions z=0 i 
z corresponent a la meitat de la longitud del perfil respectivament. (Fig 6.40), (Fig 6.41) i Fig 
6.42. 

Les accions que du a terme la macro enllaços.mac són: 

• coacciona el desplaçament en la direcció  y a l'alçada del centre de gravetat en la 
secció del perfil de z=0. Fig 6.41 a). 

• Coacciona el moviment de les ales en la direcció x. Fig 6.41 b) 

• Acoplament dels rigiditzadors al moviment de l'ànima per evitar abonyegament local. 
Fig 6.41 c). 

• Crea un enllaç de simetria Fig 6.42. 
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Fig 6.40 Vista general del perfil P1 coaccionat pels enllaços. 

 

Fig 6.41 Secció del perfil P1 de z=0, es poden observar els diferents enllaços.  

 

Fig 6.42 Secció del perfil P1 corresponent als enllaçs de simetria. 

 

a) 

c)

b) 

c)
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En la macro que fa l’anàlisi de modes de vinclament, calculo.mac, s’introdueix una crida a la 
subrutina Ortods.mac, aquesta subrutina coacciona els desplaçaments longitudinals, en la 
direcció z, dels nodes coincidents amb punts on s’anul·la la deformada deduïda en 
l’adaptació de la MEF al TBG.(6.4.4) (Fig 6.43 i Fig 6.44) 

 

Fig 6.43 Vista general del perfil P1 coaccionat amb la comanda ortods.mac 

 

Fig 6.44 Detall del perfil on s’observa les coaccions de la macro ortods.mac en la direcció z en els 
punts trobats a l’apartat 6.4.4. 

6.5.3 Les comandes del perfil P1 utilitzades en l’aplicació d’estudi pel 
mode DA 

 

Tal com en l’anterior sub-apartat les comandes d’ANSYS es poden consultar a l’Annex 
A.15.2. En aquest apartat únicament es mostraran les solucions que s’han empleat per fer la 
simulació del mode DA desacoblat.  

Les macros referents a les geometries, a la generació del perfil i al mallat s’han modificat per 
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poder simular els desacoblament del mode DA. (Annex A.15.2) 

Els enllanços del puntal són controlats per la mateixa macro, enllaços.mac (Annex A.15.1), 
que s’ha utilitzat per simular el desacoblament del mode DS. (6.5.2) 

Com en el cas de l’apartat anterior la macro que fa l’anàlisi de modes de vinclament, 
calculo.mac, s’introdueix una crida a la subrutina Ortoda.mac, aquesta subrutina coacciona 
els desplaçaments longitudinals, en la direcció z, dels nodes coincidents amb punts on 
s’anul·la la deformada deduïda en l’adaptació de la MEF al TBG. A La macro ortoda.mac 
s’afegeix una coacció en els cantells superiors per impedir el moviment d’aquesta. Fig 6.45 

 

 
Fig 6.45 Detall de les coaccions creades per la macro ortoda.mac.  

A part de les coaccions degudes als punts de desplaçament nul s’observen als cantells de la part 
superior la coacció que impedeix el desplaçament en l’eix x a). Les altres coaccions, b), són les 
mateixes que a la imatge Fig 6.44. 
 

6.5.4 Les comandes del perfil P1 utilitzades en l’aplicació d’estudi pel 
mode L 

Les comandes d’ANSYS utilitzades en aquest apartat es poden consultar a l’Annex A.15.3. 
En aquest apartat únicament es mostraran les solucions que s’han empleat per fer la 
simulació del mode L desacoblat. En la macro ortol.mac per tal de simular el desacoblament 
del mode local es coaccionen tots els nodes corresponents als cantells de la secció del perfil 
en les direccions x i y. En la secció inicial, secció a la coordenada z=0, els nodes 
corresponents a les ales i als rigiditzadors corresponents a elements barres verticals 
quedaran coaccionats en la direcció x. (Fig 6.46 i Fig 6.47) 

a)

b)
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Fig 6.46 Vista general del perfil P1 coaccionat amb la comanda ortol.mac i la comanda enllaços.mac.  

Es poden observar les coaccions als cantells de la secció del perfil en les direccions x i y. I Les 
coaccions en la direcció x a les ales i els rigiditzadors. 

 

 
Fig 6.47 Secció del perfil P1 per simular el desacoblament en el mode L.  

Es pot observar clarament les coaccions dels cantells en les direccions x i y, i de les ales i 
rigiditzadors en la direcció x. 
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6.5.5 L’estudi amb Ansys 

A l’apartat anterior s’ha mostrat les diferents comandes que permeten el càlcul dels modes 
de vinclament desacoblats. Amb aquestes comandes es realitzarà el càlcul de les tensions 
elàstiques de vinclament per les mateixes longituds que a l’apartat 6.3.3. Cal recordar que  
per poder comparar els resultats amb els obtinguts a l’apartat 6.3.3. els modes de 
vinclament desacoblats es deformaran en forma de mitja semi-ona.  

Les unitats en que Ansys dóna el valor del mode de vinclament són N/mm, per poder 
comparar els resultats amb els obtinguts en CUFSM (N/mm2) caldrà dividir el valor pel gruix 
de la placa del perfil corresponent (mm). 

Per ajudar a la comprensió es presenta un exemple per cada mode de vinclament.  

El primer exemple correspon als resultats obtinguts d’utilitzar les comandes de l’apartat 
6.5.2, és a dir el mode distorsional simètric desacoblat, per un perfil de longitud 500 mm. A 
les Fig 6.48, Fig 6.49 i Fig 6.50 es pot observar la deformada del mode DS desacoblat. 

 

 

Fig 6.48Vista frontal del perfil P1 de longitud 500 mm en el mode de vinclament DS desacoblat. El 
valor de càrrega elàstica de vinclament és de 821.59 N/mm. 
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Fig 6.49 Mode de vinclament DS desacoblat pel perfil P1 de longitud 500 mm. 

 

Fig 6.50 . S’observa la deformada del mode DS desacoblat en forma de mitja semi-ona. 

El següent exemple correspon als resultats obtinguts d’utilitzar les comandes de l’apartat 
6.5.3, és a dir el mode distorsional antimètric desacoblat, per un perfil de longitud 750 mm. A 
les Fig 6.51, Fig 6.52 i Fig 6.53 es pot observar la deformada del mode DA desacoblat. 
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Fig 6.51  Vista frontal del perfil P1 de longitud 750 mm en el mode de vinclament DA desacoblat. El 
valor és de 1303 N/mm. 

 

Fig 6.52.Mode de vinclament DA desacoblat pel perfil P1 de longitud 750 mm. 

 



pàg90                                                                                                                           Memòria                          

 
 
 

 

Fig 6.53. S’observa la deformada del mode DA desacoblat en forma de mitja semi-ona. 

A l’últim  exemple correspon als resultats obtinguts d’utilitzar les comandes de l’apartat 6.5.4, 
és a dir el mode local desacoblat, per un perfil de longitud 50 mm. A les Fig 6.54, Fig 6.55 i  
Fig 6.55 es pot observar la deformada del mode L desacoblat. S’observa que la deformada 
es produeix en els rigiditzadors i es de forma d’una mitja semi-ona. El valor de la deformada 
és de 5126 N/mm. 

 

Fig 6.54. Mode Local desacoblat d’un perfil P1 de longitud de 50mm. S’observa que la deformada pel 
vinclament es produeix als rigiditzadors. 
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Fig 6.55  Deformada del mode L desacoblat. S’observa que la deformada es produeix en forma d’un 
mitja semi-ona. Vista lateral.  

Fig 6.56   Deformada del mode L desacoblat. S’observa que la deformada es produeix en forma d’un 
mitja semi-ona. Vista auxiliar. 

Aquest apartat ha intentat explicar i mostrar les deformades dels modes desacoblats del 
perfil P1. Per realitzar l’escombrat de tots els perfils amb les diferents longituds estudiades 
s’ha procedit exactament igual que en el perfil P1. Des de la creació de les comandes en 
Ansys fins l’execució d’aquestes. En el següent apartat es presenten els recull dels resultats 
de tots els perfil per cada longitud. 

En l’estudi que es va fer en CUFSM es recollir els resultats de tots el modes interaccionats. 
Per tal de poder fer la simulació de tots els modes interaccionats simplement s’ha anul·lat la 
comanda ortods.mac i s’ha fet el càlcul exactament igual que en l’apartat 6.5.2.  

6.5.6 Resultats i comparativa amb el resultats de l’apartat 6.3.3 

Un cop realitzades les modificacions per tots els perfils es procedeix al càlcul de les tensions 
elàstiques tenint en compte tots els modes de vinclament interaccionats, (σ), la tensió 
elàstica de vinclament pel mode DS desacoblat, (σDS), la tensió elàstica de vinclament  pel 
mode DA desacoblat, (σDA) i la tensió elàstica d’abonyegament pel mode L desacoblat, (σL) 
per cada longitud d’estudi. Els valors presentats a continuació són tensions [N/mm2], i com 
s’ha explicat anteriorment Ansys presenta els resultats en [N/mm]. Tots els valors obtinguts 
amb Ansys han estat dividits pel gruix de la placa del perfil respectiu.  

Es presentarà per cada perfil una taula que contindrà el recull de valors extrets del 
desacoblament en Ansys per cada longitud d’estudi. Cal esmentar que per algunes longituds 
d’estudi no s’ha efectuat el càlcul, degut a dos motius; que els valors d’un mode eren molt 
grans respecte els dels altres ( en el mode L), o que degut a la longituds d’estudi Ansys 
produïa errors (mode DS i DA per longitud menors).   

Per comparar els valors obtinguts de l’aplicació d’estudi (6.5.5) i els obtinguts de l’aplicació 
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de referència (6.3.3) es crearà gràfiques de les corbes dels modes de vinclament. Es 
calcularà l’error relatiu que es comet amb l’aplicació d’estudi respecte la de referència. A les 
llegendes de les gràfiques, les corbes corresponents als resultats de l’aplicació de referència 
són anomenades MBF, mentre que les corbes corresponents als resultats de l’aplicació 
d’estudi són anomenades MEF,. Les corbes corresponents a les tensions elàstiques amb 
tots els modes interaccionats  s’anomenaran T (Tots els modes interaccionats). A 
continuació de les gràfiques s’adjuntaran les taules amb el càlcul dels errors relatius 
comesos.A través de les gràfiques i les taules dels errors relatius es podran obtenir les 
conclusions necessàries per donar la validesa al mètode provat.  

Pel perfil P1 es presenta la Taula 6.17 que recull els resultats en Ansys i la gràfica de la Fig 
6.57 que compara les corbes dels diferents modes de vinclament desacoblats a partir dels 
resultats de les taules Taula 6.17 i Taula 6.7. A la Taula 6.18 s’observa l’error relatiu comès 
amb els valors extrets de l’aplicació d’estudi respecte els extret de l’aplicació de referència. 

SECCIO P1

L (mm) Mode σcr (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 793.4904602 2900.112233
100 L 706.5095398 6625.140292
150 L 847.9236813 13108.86644
200 L 913.0190797 1111.111111 1353.535354
250 L 835.5780022 942.7609428 1089.786756
300 SD 707.6318743 753.0864198 878.7878788
400 SD 531.4983165 540.0112233 653.7598204
500 SD 451.6498316 460.6621773 589.2255892
750 L 368.8888889 508.4175084 730.0785634

1000 SD 278.0583614 716.6105499 1083.613917
1250 DA + GTF 199.1750842 1026.37486 1557.239057
1500 GTF 147.1358025 1410.774411 2351.290685
1750 GTF 102.6936027 1876.54321 2937.710438
2000 GTF 89.78675645 2457.351291
2250 GTF 73.51290685
2500 GTF 61.72839506

 RESULTATS ANSYS

 

Taula 6.17 Resultats pel perfil P1 en MEF de l’aplicació d’estudi. Es compara amb la Taula 6.7 

 

L (mm) σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 -13.099824 -6.3631847
100 -8.23263112 -3.737896851
150 -5.18388029 -2.521566907
200 -9.13346992 3.858634 -43.7392156
250 -13.8639852 -12.75171168 -27.76209582
300 -11.2886085 -16.52657344 -20.1605331
400 -6.3665625 -13.17083305 -13.1035247
500 -3.93174213 -9.869905738 -9.513081543
750 -2.66801911 -5.322159669 -6.394467517

1000 -1.81475295 -4.433293657 -6.61905333
1250 -2.0061804 -4.252163805 -8.897551222
1500 -1.8905626 -5.013231647 -1.089436348
1750 -10.7987934 -5.316786184 -8.634978418
2000 -2.02038402 -3.841001882
2250 -2.24750463
2500 -2.47539298

ERROR RELATIU (%)

 
Taula 6.18 Errors relatius comesos entre l’aplicació d’estudi i aplicació de referència pel perfil P1. 
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Fig 6.57 Comparativa de les corbes dels modes obtingudes a partir dels  resultats del MBF i MEF en 
el perfil P1. 

Pel perfil P2 es presenta la Taula 6.19 que recull els resultats en Ansys i la gràfica de la Fig 
6.57 que compara les corbes dels diferents modes de vinclament desacoblats a partir dels 
resultats de les taules Taula 6.17 i Taula 6.8. A la Taula 6.20 s’observa l’error relatiu comès 
amb el valor extret de l’aplicació d’estudi respecte l’extret de l’aplicació de referència . 

SECCIO P2

L (mm) Mode σcr (N/mm2) σ(N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 1605.882353 1660.784314
100 L 1376.470588 4874.509804
150 L 1298.039216 10287.2549
200 L 818.627451 1054.901961 1208.823529
250 L 640.0980392 878.5078431 966.9607843
300 GTF+DA 541.1764706 704.8039216 893.3039216
400 GTF+DA 359.5098039 501.7647059 742.8431373
500 SD 245.9803922 414.2156863 624.0392157
750 L 120.2352941 414.0196078 555.9411765

1000 SD 71.17647059 557.4509804 677.3529412
1250 DA + GTF 47.35294118 785.2941176 784.3137255
1500 GTF 34.09803922 1040.196078 1127.45098
1750 GTF 26.02941176 1283.333333 1397.058824
2000 GTF 20.78431373 1851.960784 1671.568627
2250 GTF 17.07843137 1915.686275
2500 GTF 14.42941176

 RESULTATS ANSYS

 

Taula 6.19 Resultats pel perfil P2 en MEF de l’aplicació d’estudi. Es compara amb la Taula 6.8. 
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Fig 6.58 Comparativa de les corbes dels modes obtingudes a partir dels  resultats del MBF i MEF en 

el perfil P2. 

L (mm) σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 -0.962445863 -1.302453031
100 -13.83607019 -0.975405954
150 -12.38804903 -1.152036902
200 -19.09861416 -6.619234944 -16.75673625
250 -16.7223883 -0.90291247 -30.35061198
300 -10.00048052 -3.985091111 -38.87556855
400 -5.804041087 -5.163833529 -63.26485892
500 -5.206397862 -2.296681183 -76.07848551
750 -4.473647696 3.254920199 -94.23720453

1000 -4.258964783 4.556432993 -110.7173105
1250 -4.048086093 4.667858427 -155.3666773
1500 -3.932136645 0.817747597 -144.5893744
1750 -3.749840943 -7.121109091 -162.9543107
2000 -3.369223462 4.155232927 -183.7597465
2250 -3.391062442 -211.2609763
2500 -3.197291261

ERROR RELATIU (%)

 

Taula 6.20 Errors relatius comesos entre l’aplicació d’estudi i aplicació de referència pel perfil P2. 

Pel perfil P3 es presenta la Taula 6.21 que recull els resultats en Ansys i la gràfica de la Fig 
6.59 que compara les corbes dels diferents modes de vinclament desacoblats a partir dels 
resultats de les taules Taula 6.21 i Taula 6.9. A la Taula 6.22 s’observa l’error relatiu comès 
amb el valor extret de l’aplicació d’estudi respecte l’extret de l’aplicació de referència . 
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SECCIO P3

L (mm) Mode σcr (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 1588.235294 1680.392157
100 L 2491.176471 5261.764706
150 L 1283.333333 10592.15686
200 DA + GTF 868.2647059 1254.901961 1285.294118
250 DA + GTF 678.9607843 904.4117647 1102.941176
300 GTF+DA 574.3529412 698.9215686 978.4313725
400 GTF+DA 362.0392157 496.5686275 778.7745098
500 SD 247.7843137 424.3333333 663.9607843
750 SD 121.4313725 472.9411765 677.2941176

1000 SD 71.58823529 678.5686275 893.7352941
1250 DA + GTF 47.76764706 982.3529412 1199.019608
1500 GTF 34.52254902 1362.745098 1530.392157
1750 GTF 26.44117647 1844.117647 1894.117647
2000 GTF 21.15686275 2385.294118 2187.254902
2250 GTF 17.48039216
2500 GTF 14.82352941

 RESULTATS ANSYS

 

Taula 6.21 Resultats pel perfil P3 en MEF de l’aplicació d’estudi. Es compara amb la Taula 6.9. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

longitud del perfil [mm]

te
ns

io
ns

 e
là

st
iq

ue
s 

[N
/m

m
2 ]

MBF T
MBF L
MBF DS
MBF DA
MEF T
MEF L
MEF DS
MEF DA

 

Fig 6.59 Comparativa de les corbes dels modes obtingudes a partir dels  resultats del MBF i MEF en 
el perfil P3. 
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L (mm) σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 -4.741880396 -2.830530435
100 -5.831064559 3.923849956
150 -18.52863649 -1.067366039
200 -19.24545553 3.366841563 -26.88918261
250 -15.18719301 -4.87897626 -34.14616587
300 -6.374162828 -10.28090055 -46.66588176
400 -5.640321183 -11.27771056 -65.59585397
500 -5.202445103 -8.275255302 -74.71790916
750 -4.617194672 -2.786905473 -93.16816224

1000 -4.771726796 -1.009031699 -110.8368342
1250 -4.471583928 -0.549747305 -128.3774579
1500 -4.341052116 -0.899926331 -150.0173163
1750 -4.236108803 0.174454545 -170.9760351
2000 -4.071826464 0.104738348 -204.0703438
2250 -3.971301045
2500 -3.810148716

ERROR RELATIU (%)

 
Taula 6.22 Errors relatius comesos entre l’aplicació d’estudi i aplicació de referència pel perfil P3. 

Pel perfil P4 es presenta la Taula 6.23 que recull els resultats en Ansys i la gràfica de la Fig 
6.60 que compara les corbes dels diferents modes de vinclament desacoblats a partir dels 
resultats de les taules Taula 6.23 i Taula 6.10. A la Taula 6.24 s’observa l’error relatiu comès 
amb el valor extret de l’aplicació d’estudi respecte l’extret de l’aplicació de referència . 

 

SECCIO P4

L (mm) Mode σcr (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 1361.764706 1339.215686
100 L 2291.176471 3796.078431
150 L 1633.333333 7960.784314
200 L 945.4901961 1486.27451 1303.921569
250 L 725.3921569 937.1862745 1021.568627
300 GTF+DA 602.2352941 767.2156863 948.2352941
400 GTF+DA 431.372549 550.2941176 819.9803922
500 SD 297.2117647 440.8039216 690.8823529
750 SD 142.3529412 394.1470588 569.6078431

1000 SD 84.31372549 499.5392157 652.5490196
1250 DA + GTF 55.88235294 685.3921569 831.245098
1500 GTF 40.19607843 929.0980392 1029.411765
1750 GTF 30.49019608 1212.745098 1246.078431
2000 GTF 24.18627451 1545.098039 1591.176471
2250 GTF 19.81666667 2030.392157
2500 GTF 16.76470588

 RESULTATS ANSYS

 

Taula 6.23 Resultats pel perfil P4 en MEF de l’aplicació d’estudi. Es compara amb la Taula 6.10. 
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Fig 6.60 Comparativa de les corbes dels modes obtingudes a partir dels  resultats del MBF i MEF en 

el perfil P4. 

 

L (mm) σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 0.201593487 -3.946545338
100 -3.229798999 -3.8723005
150 -5.220449883 -4.007045554
200 -19.57095136 12.62558219 -20.19940752
250 -18.38859074 -7.25689517 -31.27094587
300 -14.20451804 -8.192443774 -35.05989578
400 -4.940782753 -9.12815179 -56.50287644
500 -4.155629132 -6.963022997 -73.06124479
750 -5.442920404 -2.425780166 -92.96963924

1000 -5.18706988 -0.724784802 -109.5744931
1250 -5.120923383 -0.452564726 -124.5697694
1500 -4.748855023 -0.881528153 -146.6483371
1750 -4.746415663 -2.385505578 -169.8748502
2000 -4.552228077 -3.446167132 -172.0573161
2250 -4.408619786 1.215570932
2500 -3.673813168

ERROR RELATIU (%)

 
 

Taula 6.24 Errors relatius comesos entre l’aplicació d’estudi i aplicació de referència pel perfil P4. 
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Pel perfil P5 es presenta la Taula 6.25 que recull els resultats en Ansys i la gràfica de la Fig 
6.61 que compara les corbes dels diferents modes de vinclament desacoblats a partir dels 
resultats de les taules Taula 6.25 i Taula 6.11. A la Taula 6.26 s’observa l’error relatiu comès 
amb el valor extret de l’aplicació d’estudi respecte l’extret de l’aplicació de referència . 
SECCIO P5

L (mm) Mode σcr (N/mm2) σ(N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 790.1296112 1199.900299
100 L 645.0648056 1994.516451
150 DS 542.8713858 3703.389831
200 DS 491.1764706 6107.676969 492.5224327 554.336989
250 DS 476.5702891 486.5403789 565.3040877
300 DS 471.5852443 514.4566301 597.2083749
400 GTF+DA 463.3599202 743.7686939 889.332004
500 GTF+DA 422.1834497 758.225324 1148.554337
750 GFT 270.4087737 1491.525424 1777.168495

1000 SD(2) 173.4695912 2011.964108 2517.946162
1250 DA + GTF 121.4356929 3283.150548
1500 GTF 91.72482552 3910.269192
1750 GTF 73.16051844
2000 GTF 60.65304088
2250 GTF 51.70488534
2500 GTF 44.98305085

 RESULTATS ANSYS

 
 

Taula 6.25 Resultats pel perfil P5 en MEF de l’aplicació d’estudi. Es compara amb la Taula 6.11. 
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Fig 6.61 Comparativa de les corbes dels modes obtingudes a partir dels  resultats del MBF i MEF en 

el perfil P5. 
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L (mm) σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 -27.75962464 -1.522813676
100 -31.69882211 -2.13218809
150 -20.9824678 -0.408531315
200 -14.51156201 -0.071379296 -26.55606296 -37.84043192
250 -15.63450768 -22.1970315 -40.32406933
300 -23.29200727 -24.20057641 -52.9703096
400 -28.40012982 -14.51862749 -48.99932692
500 -20.70327613 -55.39488892 -66.28696079
750 -6.777422225 -59.9770183 -126.1093707

1000 -3.057335724 -104.1850043 -178.1120783
1250 -2.304821601 -230.4352402
1500 -2.101290245 -297.7407088
1750 -2.049477724
2000 -2.045331636
2250 -2.040871159
2500 -2.020337684

ERROR RELATIU (%)

 
 

Taula 6.26 Errors relatius comesos entre l’aplicació d’estudi i aplicació de referència pel perfil P5. 

 

 

 

Pel perfil P6 es presenta la Taula 6.27 que recull els resultats en Ansys i la gràfica de la Fig 
6.61 que compara les corbes dels diferents modes de vinclament desacoblats a partir dels 
resultats de les taules Taula 6.27 i Taula 6.12. A la Taula 6.28 s’observa l’error relatiu comès 
amb el valor extret de l’aplicació d’estudi respecte l’extret de l’aplicació de referència. 

SECCIO P6

L (mm) Mode σcr (N/mm2) σ(N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 992.8961749 1170
100 L 910.9289617 1934.972678
150 L 1151.36612 3513.661202
200 SD 1205.464481 5689.071038 1739.344262
250 SD 1208.743169 8443.169399 1855.737705
300 SD 1253.005464 1871.038251 2078.142077
400 SD 1225.68306 1325.68306 1916.393443
500 SD 865.5737705 997.2677596 1526.775956
750 GTF+DA 482.6229508 772.1311475 1184.699454

1000 SD 316.5027322 868.852459 1354.098361
1250 DA + GTF 219.3442623 1117.486339 1940.437158
1500 GTF 156.284153 1468.852459 2307.103825
1750 GTF 119.1256831 1908.743169
2000 GTF 96.01092896 2425.68306
2250 GTF 78.3442623
2500 GTF 64.55191257

 RESULTATS ANSYS

 

Taula 6.27 Resultats pel perfil P6 en MEF de l’aplicació d’estudi. Es compara amb la Taula 6.12. 
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Fig 6.62 Comparativa de les corbes dels modes obtingudes a partir dels  resultats del MBF i MEF en 

el perfil P6. 

 

L (mm) σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 -13.09390945 -1.210909389
100 -7.848168701 0.317779983
150 -4.247687251 2.210243536
200 -3.57188263 1.863610577
250 -2.59276208 1.050707586
300 -2.568467166 21.51032193 -15.43903216
400 -4.156840259 -13.19851216 -15.23908144
500 -2.738848424 -15.87367474 -14.84236392
750 -1.761561689 -7.374000212 -11.34868815

1000 -1.422361127 -3.436503019 -11.78491489
1250 -1.291118806 -2.286046846 -2.598416615
1500 -3.374534905 -2.227510379 -15.35938136
1750 -3.310057758 -2.328109476
2000 -1.510483875 -2.608722505
2250 -1.533522159
2500 -3.084519553

ERROR RELATIU (%)

 
Taula 6.28 Errors relatius comesos entre l’aplicació d’estudi i aplicació de referència pel perfil P6. 

Pel perfil P7 es presenta la Taula 6.29 que recull els resultats en Ansys i la gràfica de la Fig 
6.62 que compara les corbes dels diferents modes de vinclament desacoblats a partir dels 
resultats de les taules Taula 6.29 i Taula 6.13. A la Taula 6.30 s’observa l’error relatiu comès 
amb el valor extret de l’aplicació d’estudi respecte l’extret de l’aplicació de referència. 
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SECCIO P7

L (mm) Mode σcr (N/mm2) σ(N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 870.4280156 954.0856031
100 L 597.6653696 1011.284047
150 L 682.4902724 1654.474708
200 L 750.1945525 2619.455253
250 L 620.6225681 3876.653696 673.9299611 801.5564202
300 SD 679.3774319 5413.618677 529.1828794 608.1712062
400 SD 321.1050584 338.7120623 404.6692607
500 SD 238.1867704 246.6225681 304.7237354
750 SD 173.6381323 185.8287938 256.6342412

1000 SD 184.4747082 185.8929961 307.2996109
1250 DA + GTF 223.151751 231.0661479 405.0583658
1500 GTF 199.3540856 298.5058366 533.8521401
1750 GTF 168.4513619 383.2684825 691.0505837
2000 GTF 138.9727626 483.6575875 870.0389105
2250 GTF 115.0700389 599.6108949 1068.48249
2500 GTF 96.3151751 728.0155642 1298.832685

 RESULTATS ANSYS

 

Taula 6.29 Resultats pel perfil P7 en MEF de l’aplicació d’estudi. Es compara amb la Taula 6.13. 
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Fig 6.63 Comparativa de les corbes dels modes obtingudes a partir dels  resultats del MBF i MEF en 

el perfil P7. 
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L (mm) σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 -5.186099452 -1.064754348
100 -9.097600392 0.261125878
150 -10.7005115 1.263794422
200 -8.942440143 1.486216465
250 -7.493683 1.516796861 -18.74266559 -14.71412078
300 31.52368336 1.399047236 -11.45307662 -10.6558142
400 -3.980756275 -8.321326839 -6.752709423
500 -3.348236158 -7.549970812 -7.488935695
750 -2.135617069 0.38599711 -4.396942006

1000 -1.999324169 -3.564149285 -3.888546774
1250 -1.105951202 -2.170180352 -4.637241402
1500 -1.101976926 -1.335472522 -6.138920773
1750 -0.701619256 -1.002304569 -7.420530068
2000 -0.871883079 -0.893382542 -9.045525268
2250 -0.915978888 -0.758659507 -10.88483066
2500 -0.905012308 -0.981233939 -11.63156863

ERROR RELATIU (%)

 
 

Taula 6.30 Errors relatius comesos entre l’aplicació d’estudi i aplicació de referència pel perfil P7. 

Pel perfil P8 es presenta la Taula 6.31 que recull els resultats en Ansys i la gràfica de la Fig 
6.63 que compara les corbes dels diferents modes de vinclament desacoblats a partir dels 
resultats de les taules Taula 6.31 i Taula 6.14. A la Taula 6.32 s’observa l’error relatiu comès 
amb el valor extret de l’aplicació d’estudi respecte l’extret de l’aplicació de referència. 
 
SECCIO P8

L (mm) Mode σcr (N/mm2) σ(N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 L 1583.399209 1805.928854
100 L 2113.043478 2726.086957
150 L 2071.541502 4050.988142
200 L 1708.300395 6152.56917 2096.956522 2353.359684
250 L 1565.612648 8912.648221 2050.197628 2175.494071
300 SD 1160.474308 2098.023715 1983.003953
400 SD 883.7944664 1145.454545 1689.72332
500 SD 689.7233202 825.6916996 875.8893281
750 SD 442.2924901 464.4268775 563.6363636

1000 SD 337.7865613 379.9407115 500.7905138
1250 DA + GTF 279.0513834 379.5359684 550.1976285
1500 GTF 234.7826087 435.9683794 661.6600791
1750 GTF 192.0948617 524.5059289 798.8142292
2000 GTF 155.7312253 638.3399209 997.2332016
2250 GTF 129.2490119 773.9130435 1205.533597
2500 GTF 107.1146245 930.0395257 1443.873518

 RESULTATS ANSYS

 
Taula 6.31 Resultats pel perfil P8 en MEF de l’aplicació d’estudi. Es compara amb la Taula 6.14. 
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Fig 6.64 Comparativa de les corbes dels modes obtingudes a partir dels  resultats del MBF i MEF en 

el perfil P8. 

 

L (mm) σ (N/mm2) σL (N/mm2) σDS (N/mm2) σDA (N/mm2)
50 -10.08235927 -5.076252435
100 -4.846664511 3.288037449
150 -3.548263199 -7.483052465
200 -5.481491531 -10.59600242 -2.376300021 -18.21761965
250 5.098028711 -11.91893608 16.42111589 -4.672112427
300 -7.87935824 32.17830716 -1.375365258
400 -8.54099135 6.319800794 9.652398012
500 -8.597032405 -1.149387889 -29.42423931
750 -3.296186723 -7.74809217 -20.18697581

1000 -1.753110326 -4.829092536 -16.10980718
1250 -2.448653078 -4.908001658 -14.33104533
1500 -1.085065689 -3.524709882 -14.04788106
1750 -0.954869242 -2.839352298 -16.99437313
2000 -1.614894618 -2.515506006 -16.21088208
2250 -0.849508073 -2.398054494 -18.01886764
2500 -1.526974334 -2.315361198 -19.37362787

ERROR RELATIU (%)

 
Taula 6.32 Errors relatius comesos entre l’aplicació d’estudi i aplicació de referència pel perfil P8. 
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6.5.7 Conclusions del mètode de desacoblament  
 

L’aplicació d’estudi ha estat comparada amb l’aplicació de referència en els 8 perfils utilitzats 
en el present treball. Un cop visualitzats els resultats, i tenint en compte l’error relatiu comès 
en utilitzar l’aplicació d’estudi respecte l’aplicació de referència es poden treure les 
conclusions que s’exposen a continuació. 

En comparar els resultats obtinguts en la simulació de tots els modes interaccionats 
s’aprecia que per perfils de longituds més grans de 500 mm s’aconsegueix uns errors 
relatius baixos per la majoria de perfils. 

En la simulació del mode local desacoblat, s’aconsegueix un error relatiu en comparar el 
resultats obtinguts mitjançant l’aplicació d’estudi respecte la de referència. 

En la simulació del mode DS desacoblat, en perfils de longitud més gran de 500 mm, l’error 
relatiu que es comet és menor d’un 5 %.  

En la simulació del mode DA desacoblat en tots els perfils es comet un error massa gran. 

Per tant es pot concloure que pels modes DS, L  s’ha aconseguit simular el desacoblament 
del modes cometent un error petit en front els valors extrets de l’aplicació de referència. 

En el següent capítol es repetiran els càlculs efectuats en el capítol 3 però amb valors del 
modes de vinclament desacoblats. 
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7 Determinació de la resistència a compressió dels 
perfils mitjançant corbes experimentals  a partir de 
modes de vinclament desacoblats 

 
 

7.1 Introducció  

En el capítol anterior s’ha aconseguit trobar els modes de vinclament desacoblat a través 
d’una adaptació del TBG al MEF, apartat 6.4. Com s’ha explicat en l’apartat 6.2 les seccions 
dels perfils han estat modificades, han perdut els arrodoniments dels cantells, no s’han tingut 
en compte les perforacions i s’han allargat els rigiditzadors per aconseguir l’efecte frontissa. 
Per tant els valors extrets de simulació dels perfils modificats no serveixen per poder 
comparar-les amb els valors dels assaigs al laboratori. Caldrà doncs, trobar els valors de 
modes desacoblats pels perfils assajats al capítol 3. 

Un cop trobats els valors desacoblats dels perfils assajats, s’utilitzaran les equacions de les 
corbes emprades en el capítol 5 per estudiar el comportament dels perfils davant les corbes 
de vinclament experimentals i comprovar si el fet de treballar amb modes desacoblats 
permet aproximar els resultats experimentals als resultats teòrics.  

Per treballar amb les corbes, es faran dues suposicions. En treballar amb la corba de 
T.Höglund se suposarà que els resultats obtinguts dels modes desacoblats, DS i DA, no 
tenen cap interacció amb els modes globals, GF i GFT respectivament, és a dir que són purs 
totalment. La segona suposició, tindrà en compte una possible interacció dels distorsionals, 
DS i DA,  amb els modes globals, GF i GFT respectivament. 

7.2 Càlcul de les càrregues de colapse pels modes de vinclament 
desacoblats 

 

7.2.1 Modificacions de les seccions dels perfils reals per l’adaptació del 
TBG al MEF 

Es buscaran les càrregues elàstiques de vinclament dels modes de vinclament desacoblats 
pels perfils reals assajats al capítol 4. En el capítol 6 s’han trobat els valors de càrregues 
elàstiques de vinclament pels perfils modificats. Aprofitant el mètode utilitzat per desacoblar 
aquest perfils, es repetiran els passos d’aquests mètode amb els perfils reals. 

El fet d’utilitzar l’adaptació del TBG al MEF, implica haver de buscar les matrius  vFΔ , C  i 

ikΔ , per trobar els punts de desplaçament nul, impossibilita introduir els arrodoniments i les 

perforacions dels perfils a les matrius. Per tant s’ha cregut convenient repetir els càlculs del 
capítol 6, modificant les longituds dels rigiditzadors dels perfils que havien estat modificades, 
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o sigui que els rigiditzadors inferiors passin a tenir la mateixa longitud que en els perfils 
reals. Pels perfils que els rigiditzadors no s’han modificat a l’apartat  6.2, s’utilitzaran els ja 
trobats. 

Per tal de corregir el  fet que es prescindeixi dels arrodoniments i les perforacions s’aplicarà 
un factor corrector als resultats dels modes de vinclament desacoblats. 

Resumint els passos a seguir seran els següents: es trobaran les matrius vFΔ , C  i ikΔ , 

seguint les indicacions exposades a l’apartat 6.4.2. A partir d’aquestes matrius, i dels 
procediments seguits a l’apartat 6.4.4, s’obtindran els punts de desplaçament nul. Una 
vegada trobats els punts de desplaçament nul, es procedirà a simular en Ansys el 
desacoblament amb les mateixes comandes utilitzades a l’apartat 6.5. Amb els punts de 
desplaçament nul i les comandes d’Ansys ortods.mac i ortoda.mac  es procedirà a calcular 
les càrregues elàstiques de vinclament pels modes desacoblats. 

Per finalitzar caldrà aplicar un factor corrector als resultats obtinguts. 

Es calcularan les càrregues elàstiques de vinclament pels modes DS i DA desacoblats per 
tots els perfils estudiats en el present treball, amb les mateixes longituds de puntal que les 
assajades al laboratori. Taula 4.2 

Es poden consultar les matrius i els punts de desplaçament nul dels perfils reals als Annex 
B. 

7.2.2 Els resultats 
 

Tal com s’ha explicat a l’anterior apartat caldrà aplicar un factor corrector per tenir en compte 
la influència de les perforacions i els arrodoniments en el valor de colapse dels modes 
desacoblats.  

Per tal d’aplicar el factor corrector, s’haurà de calcular pels perfils modificats les càrregues 
elàstiques de vinclament del mode distorsional sense desacoblar, aquest valor s’anomenarà 

tmod,crN  i es calcularà pel mode DS i el mode DA. La càrrega elàstica de vinclament del 

mode distorsional desacoblat, és a dir es tindrà en comptes les comandes d’Ansys 
ortods.mac i ortoda.mac, s’anomenarà Dtmod,crN .. 

Els dos valors anteriors corresponen als perfils modificats, i l’objectiu d’aquest apartat és 
trobar el valor del mode distorsional desacoblat del perfil real. Per trobar aquest valor 
s’utilitzarà la càrrega elàstica de vinclament dels mode DS i DA obtinguts a la simulació del 
capítol 3. Aquest valor s’anomenarà t,crN . Amb aquests valors s’obtindrà el factor corrector, 

que es pot observar a l’equació Eq 7.3 
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Eq 7.1  
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N
N

N
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=  

Eq 7.2 
tmod,cr

Dtmod,crt,cr
Dt,cr N

NN
N

⋅
=  

Eq 7.3 Dtmod,crDt,cr NN ⋅α=  amb 
tmod,cr

t,cr

N
N

=α  

Tenint en compte l’equació anterior i el recull de resultats de les simulacions,  es presenta la 
Taula 7.1 que conté els valors dels resultats de tots els perfils desacoblats amb el mode de 
desacoblament corresponent.  

perfil longitud ( mm) Ncr,t (N) mode Ncr,mod t (N) mode Ncr,modD t (N) mode Ncr,D t (N)
P1 1200 175529 DS 182443 DS 184648 DS 177650.4376
P1 1200 139286 GFT-DA 168452 GFT-DA 234696 DA 194060.427
P2 1200 89546 DS 107769 DS 118650 DS 98587.0974
P2 1200 16871 GFT-DA 14581 GFT-DA 203629 DA 235609.6879
P3 1200 96065 DS 110405 DS 116708 DS 101549.3322
P3 1200 16660 GFT-DA 16648 GFT-DA 146747 DA 146852.7763
P4 1200 106626 DS 123328 DS 134665 DS 116427.6587
P4 1200 21640 GFT-DA 56563 GFT-DA 208022 DA 79585.52552
P5 1200 159987 DS 165448 DS 172266 DS 166579.9559
P5 1200 63159 GFT-DA 63484 GFT-DA 244251 DA 243000.5814
P6 1200 252530 DS 277386 DS 313325 DS 285248.5787
P6 1200 205927 GFT-DA 250940 GFT-DA 446430 DA 366350.4846
P7 1000 334267 DS 301346 DS 317336 DS 352003.8518
P7 1000 397580 GFT-DA 364365 DA 447202 DA 487968.3042
P7 1500 279903 DS 257971 DS 270599 DS 293604.5986
P7 1500 310733 GFT-DA 267834 GFT-DA 426466 DA 494773.1042
P7 2000 228048 DS 202457 DS 214904 DS 242068.3276
P7 2000 271502 GFT-DA 260358 GFT-DA 307509 DA 320671.1855
P7 3000 205171 DS 182905 DS 190299 DS 213465.111
P7 3000 171652 GFT-DA 193262 GFT-DA 283922 DA 252174.66
P8 1200 684426 DS 499953 DS 532892 DS 729518.8548
P8 1200 597742 GFT-DA 481107 GFT-DA 588580 DA 731269.7308  

Taula 7.1 Recull dels valors necessaris per trobar les càrregues elàstiques de vinclament per modes  
desacoblats del perfils assajats. 

Aquests resultats es compararan amb els resultats experimentals, apartat 4.3, a través de 
les corbes de vinclament experimentals utilitzades a l’apartat 5. 
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7.3 Càlcul del perfil amb la corba de T.Höglund amb els modes 
desacoblats 

 

7.3.1 El procediment 

El procediment en aquest apartat serà el mateix que l’efectuat en l’apartat 5.2. S’utilitzarà les 
mateixes fulles de càlcul d’Excel que s’han construït per poder fer els càlculs de l’apartat 5.2, 
modificant les càrregues elàstiques de vinclament obtingudes a la simulació en Ansys a 
capítol 3per les càrregues elàstiques de vinclament obtingudes a la Taula 7.1. 

Per poder observar els resultats dels valors de colapse dels modes distorsionals desacoblats 

es presentaran les gràfiques de les corbes de T.Höglund amb els punts ( dλ , dχ ) que 

relacionen l’esveltesa relativa, dλ , amb el factor reductor experimental, dχ . D’aquesta 

manera es pot comparar el factor reductor experimental amb el factor reductor teòric. 

Com s’ha explicat a la introducció de l’actual capítol, apartat 7.1, Es considera que els 
resultats dels modes desacoblats són purs, és a dir no tenen cap interacció amb els modes 
globals. 

Les fulles d’Excel utilitzades per construir les següents gràfiques es poden consultar a l’ 
Annex B. 

Si es comparen els resultats experimentals amb les càrregues elàstiques de vinclament pel 
mode DA desacoblat a través de la corba de T.Höglund s’obtenen els resultats que presenta 
la Taula 7.2. D’aquesta taula s’obté la gràfica de la Fig 7.1 
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Fig 7.1 Comportament dels perfils respecte el mode DA desacoblat, (comparar amb Fig 5.4) 
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perfils longitud (mm) Ncrdt (N) ld ct cd Rti 

P1 1200 194060.4 0.77138237 0.91229055 0.80597488 9487 (kg)
P1 1200 194060.4 0.77138237 0.91229055 0.80580497 9485 (kg)
P1 1200 194060.4 0.77138237 0.91229055 0.83129169 9785 (kg)
P2 1200 235609.7 0.45743799 2.13927233 0.25967008 1305 (kg)
P2 1200 235609.7 0.45743799 2.13927233 0.22663925 1139 (kg)
P2 1200 235609.7 0.45743799 2.13927233 0.24872613 1250 (kg)
P3 1200 146852.8 0.52677799 2.08913952 0.28045135 1165 (kg)
P3 1200 146852.8 0.52677799 2.08913952 0.2792477 1160 (kg)
P3 1200 146852.8 0.52677799 2.08913952 0.2416937 1004 (kg)
P4 1200 79585.53 0.82551969 0.87314927 0.43609114 2411 (kg)
P4 1200 79585.53 0.82551969 0.87314927 0.42903699 2372 (kg)
P4 1200 79585.53 0.82551969 0.87314927 0.4192697 2318 (kg)
P5 1200 243000.6 0.60290657 2.03409855 0.469566 4228 (kg)
P5 1200 243000.6 0.60290657 2.03409855 0.53031638 4775 (kg)
P5 1200 243000.6 0.60290657 2.03409855 0.50410597 4539 (kg)
P7 3000 252174.7 1.50580331 0.43830426 0.2207097 126200 (N)
P7 3000 252174.7 1.50580331 0.43830426 0.22492452 128610 (N)
P7 3000 252174.7 1.50580331 0.43830426 0.24181878 138270 (N)
P7 3000 252174.7 1.50580331 0.43830426 0.23774387 135940 (N)
P8 1200 731269.7 0.8598873 0.84830148 0.63620132 35066 (kg)
P8 1200 731269.7 0.8598873 0.84830148 0.65833574 36286 (kg)
P8 1200 731269.7 0.8598873 0.84830148 0.65111484 35888 (kg)  

Taula 7.2 Recull de resultats del mode DA desacoblat 

 

Si es comparen els resultats experimentals amb les càrregues elàstiques de vinclament pel 
mode DS desacoblat a través de la corba de T.Höglund s’obtenen els resultats que presenta 
la Taula 7.3. D’aquesta taula s’obté la gràfica de la Fig 7.2 
 

perfils longitud (mm) Ncrdt (N) ld ct cd

P6 1200 285248.6 0.77163165 0.91211032 0.77091965 13347 (kg)
P6 1200 285248.6 0.77163165 0.91211032 0.79974178 13846 (kg)
P6 1200 285248.6 0.77163165 0.91211032 0.80118577 13871 (kg)
P7 1000 352003.9 1.27451591 0.548525 0.44218891 252840 (N)
P7 1000 352003.9 1.27451591 0.548525 0.48975867 280040 (N)
P7 1000 352003.9 1.27451591 0.548525 0.46425988 265460 (N)
P7 1000 352003.9 1.27451591 0.548525 0.4532069 259140 (N)
P7 1500 293604.6 1.39552475 0.47294038 0.43232518 247200 (N)
P7 1500 293604.6 1.39552475 0.47294038 0.43825391 250590 (N)
P7 1500 293604.6 1.39552475 0.47294038 0.43760682 250220 (N)
P7 1500 293604.6 1.39552475 0.47294038 0.42328343 242030 (N)
P7 2000 242068.3 1.53691548 0.42943155 0.35434225 202610 (N)
P7 2000 242068.3 1.53691548 0.42943155 0.35287318 201770 (N)
P7 2000 242068.3 1.53691548 0.42943155 0.36053331 206150 (N)
P7 2000 242068.3 1.53691548 0.42943155 0.36403109 208150 (N)

Rti 

 

Taula 7.3 Recull de resultats del mode DS desacoblat. 
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Fig 7.2 Comportament dels perfils respecte el mode DS desacoblat.(Comparar amb Fig 5.5) 

 

7.3.2 Conclusions 

Comparant les gràfiques anteriors amb les gràfiques del capítol 5, es pot comprovar que no 
existeix cap millora. El fet que els valors de la t,crN  hagin augmentat en el desacoblament, 

és deu a que els valors de vinclament purs sempre són majors que els valors interaccionats, 

provoquen que les esveltesa relatives dλ  disminueixin. A valors baixos de dλ  els hi 

correspon un valor de factor reductor teòric, tχ  més alt que el factor reductor experimental, 

dχ . 

Per tant es comprova que amb els càrregues elàstiques de vinclament dels modes 
distorsionals  desacoblats els punts s’allunyen de la corba experimental de vinclament. 

 

7.4 Càlcul de la resistències dels puntals mitjançant corbes de 
vinclament global amb els modes desacoblats 

 

7.4.1 El procediment 

En l’apartat 7.3, s’ha comprovat que les càrregues elàstiques de vinclament pels modes 
distorsionals desacoblats amb la corba de T.Höglund no dona bons resultats. Es pot doncs 
descartar la primera suposició que s’havia fet. 

En aquest apartat s’estudiarà la segona suposició, és a dir es tindrà en compte la possible 
interacció dels modes distorsionals , DS i DA, amb els modes globals, GF i GFT 
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respectivament. 

El procediment de càlcul serà el mateix que s’ha seguit a l’apartat 5.3. S’utilitzarà les 
mateixes fulles de càlcul d’Excel que s’han creat per fer els càlculs a l’apartat 5.3.  

Les càrregues elàstiques de vinclament trobades a partir de les fórmules de l’apartat  5.3, 
depenen de la geometria de la secció, aquests valors en aquest apartat no variaran. Per tant  
els valors dels modes desacoblats no afecten a la corba del vinclament. 

Per poder tenir en compte els valors desacoblats trobats a l’apartat 7.2.2, caldrà buscar els 
valors de l’àrea eficaç de les corbes de T.Höglund de l’apartat anterior.7.3. Seguint el 
procediment pel càlcul de l’àrea eficaç explicat a l’apartat 5.3 es buscaran les àrees eficaç 
corresponents a cada mode desacoblat a través de les corbes de T.Höglund utlitzades a 
l’apartat 7.3. 

A continuació es presenten les gràfiques del vinclament global tenint en compte l’àrea eficaç 
trobada amb les corbes de T.Höglund. 

Les taules d’Excel utilitzades es poden consultar a l’Annex B. 
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Fig 7.3 Corba de vinclament global tenint en compte l’àrea eficaç del mode DA desacoblat.(Comparar 
amb Fig 5.11) 
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Fig 7.4 Corba de vinclament global tenint en compte l’àrea eficaç del mode DS desacoblat.(Comparar 
amb Fig 5.12) 

7.4.2 Conclusions 
 

Comparant les gràfiques trobades en aquest apartat amb els gràfiques del vinclament global 
de l’apartat 5.3, no s’aprecien millores. El fet de treballar amb les càrregues elàstiques de 

vinclament del modes distorsionals desacoblats han provocat que les esveltesa relatives dλ  
disminueixin amb el conseqüent desplaçament dels punts cap a l’esquerra i per tant l’allunya 

de la corba de vinclament global. A valors baixos de dλ  els hi correspon un valor de factor 

reductor teòric, tχ  més alt que el factor reductor experimental, dχ . 
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Conclusions 
 

Amb els resultats obtinguts de les anàlisis de modes de vinclament efectuades pels vuit 
perfils d’estudi, i amb els resultats extrets dels assaigs del laboratori s’ha procedit a fer un 
estudi a través de les corbes experimentals de vinclament, els resultats dels qual no ha estat 
el desitjat en els objectius inicials d’aquest projecte.  

Amb les corbes experimentals escollides per l’estudi comparatiu de les càrregues elàstiques 
de vinclament i les càrregues de fallida obtingudes al laboratori no s’ha aconseguit predir el 
valor de fallida dels puntals. 

S’ha aconseguit amb èxit trobar un nou mètode per obtenir el mode distorsional desacoblat 
utilitzant el Mètode dels Elements Finits, a través d’una aplicació de la Teoria de la Biga 
Generalitzada. També s’ha aconseguit simular el mode local desacoblat amb el Mètode dels 
Elements Finits. 

Per futurs treballs o estudis, el nou mètode trobat en aquest projecte per obtenir els modes 
distorsionals desacoblats, pot ser el punt de partida per poder realitzar amb el Mètode dels 
Elements Finits anàlisis lineals de vinclament per un mode sol o una combinació d’altres. 

En l’actualitat s’estan desenvolupant noves corbes pel mode distorcional, caldria comprovar 
doncs si amb aquestes noves corbes els resultats de les càrregues elàstiques de vinclament 
s’aproximen millor als valors teòrics. 
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Programari emprat 
 
 
Simulació dels anàlisis dels modes de vinclament 

Ansys 5.4 producte d’Ansys Inc 

Ansys ED 8.0 producte d’Ansys Inc 

CUFSM v3.12 producte de Ben Shafer. Johns Hopkins University 
 
 
 
Càlculs i operacions  

Microsoft Excel producte de Microsoft Office XP. 

Maple 10 producte de Maplesoft. 
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