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Annex B: Tests del sistema expert 
 
Per a la realització dels tests del sistema expert s’ha utilitzat la informació (fotografies i 
diagnosis) de llibres del camp de les patologies en l’edificació. També s’ha recorregut 
en alguns casos a informació extreta d’Internet. Per tal de mantenir la objectivitat de les 
proves, en cap cas s’ha utilitzat la mateixa font d’informació que per a la creació del 
sistema expert, ja que això constituiria més un procés de validació que de testeig de els 
possibilitats del programa. 
 
S’ha optat per realitzar com a mínim un test per a cada mòdul del sistema expert. A 
continuació es presenten els resultats obtinguts amb cada prova, així com les 
explicacions sobre el comportament del sistema expert. 
 
En tot aquest apartat, les preguntes que realitza el sistema expert es representen en 
cursiva, i les respostes ofertes en negreta. 
 
Les diferents captures de pantalla permeten veure la resta d’opcions diferents de les 
respostes, per així donar una idea d’entre quines possibles respostes s’ha de decidir 
l’usuari. 
 
Els informes que dóna com a sortida el sistema expert es troben emmarcats. 

B.1. Pilars de formigó armat 
Per a la prova d’aquest mòdul s’ha utilitzat la informació del llibre [16].  
 

B.1.1. Retracció hidràulica 
S’analitza el cas de Retracció hidràulica, que es mostra en la fotografia “Foto 11H” 
del llibre [16], pàgina 71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto B1 
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En primer lloc s’obre el mòdul Pilars de formigó armat, i s’executa el sistema expert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig B1 

 
Després es selecciona l’idioma en el què el programa realitzarà les preguntes, i la 
sortida de dades a través dels informes que s’han implementat: 

 
Fig. B2 

Primera execució 
A continuació es fa córrer (Run) el programa, el qual comença a realitzar qüestions: 
 
La primera qüestió i la resposta donada és: 
 
Quin tipus de patologia observes? 
(En cas d'observar només una deformació de la superfície del pilar, No has de 
constestar Deformation) 
Fissura/es 
 
Es pot observar que en aquest punt, el sistema expert realitza un aclariment per tal 
d’ajudar a respondre la pregunta. 
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Fig. B3 
 
 

En la segona qüestió ja s’origina el primer problema, ja que el sistema expert pregunta 
per la data d’aparició de l’afectació, i ni el text ni la fotografia del llibre no aporten 
aquesta informació. Així doncs, com es sap a priori que es tracta de retracció hidràulica, 
s’opta per contestar adequadament a aquesta pregunta per tal de que el sistema expert 
continuï la inferència pel camí què ens interessa: 
A partir de quin moment sorgeix l'afectació? 
En construcció 

 
La següent pregunta que realitza el 
sistema expert és sobre l’orientació 
de les fissures. En aquest punt 
s’opta per realitzar dues proves 
separades, ja que observant la 
fotografies, hi ha fissures vertical i 
horitzontals. En un primer moment 
es respon l’opció horitzontal, què és 
la que el sistema expert requereix 
per diagnosticar la patologia, i 
posteriorment s’analitzarà què 
passaria si la resposta fos l’opció 
vertical: 
 
Quina orientació presenta la/es 
fissura/es? 
Horitzontal 
 
 
Fig. B4 
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La quarta qüestió inquireix sobre el gruix de la fissura, que és difícil de veure a través 
d’una fotografia, però què s’estima que serà gran: 
Quin gruix té la/es fissura/es? 
Gran (0,4 a 1mm) 
 
RESULTAT: No s’obté cap diagnosis. El sistema expert recomana tornar a executar el 
programa i canviar la resposta a la darrera pregunta 
 

Segona execució 
Es segueix la recomanació del sistema expert, i en aquest cas es canvia la resposta a la 
darrera pregunta. S’opta per dir que el gruix és molt petit: 
Quin gruix té la/es fissura/es? 
Molt petit (<0,1mm) 
 
A continuació el sistema expert realitza una altra qüestió, que en aquest cas sí que es 
respon fàcilment: 

 
Posició de l’afectació en el pilar? 
Cap superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B5 
 
 

 
La següent pregunta fa referència al nombre de fissures, i tot i que la fissura horitzontal 
que s’està analitzant és força discontinua s’opta per respondre que només n’hi ha una: 
Quantes fissures veus? 
Una 
 
RESULTAT: Es presenta el següent informe 
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UID:                    ERH, 120 
KB Name:                Concret Pillar 
Case:                   CATALÀ 
Run Date:               2007/06/18 12:05:45 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la teva informació, i la seva 
pròpia base de coneixement. No s'ha arribat a una c onclusió 
clara, degut a que les dades introduïdes no respone n a un patró 
clar de patologia.   
 
     A continuació es llista la patologia més proba ble que 
encaixa amb les dades presentades així com els símp tomes que no 
s'han pogut verificar. Llegeixi-ho amb atenció i co mprovi els 
valors introduïts.   
 
     Retracció hidràulica.   
          S'esperava l'observació de força fissures  situades al 
cap el pilar.  
 
      
 
     IMPORTANT!  El Sistema Expert té limitacions p el que fa al 
nombre de casos que pot tractar. Analitzar amb cura  els 
resultats obtinguts. En cas de dubte, o per a més s eguretat en 
el diagnòstic demanar una segona opinió a un expert  de 
reconeguda experiència.  
 
     (NOTA: Si no s'ha obtingut més resposta que l' anterior 
paràgraf, verifica les dades introduïdes i prova de  donar un 
valor diferent, però d'acord amb el que s'observa, a la darrera 
pregunta (o les dues últimes). Si això no funciona és perquè el 
Sistema Expert no és capaç de diagnosticar la patol ogia)  

 
Com es pot observar, en aquesta segona execució el sistema expert ha arribat a la 
conclusió desitjada, però el nombre de fissures no és el que el programa s’esperava, i 
per tant, aquest no pot assegurar que l’afectació analitzada sigui causada per la retracció 
hidràulica.  
Per arribar fins aquest resultat han calgut dues execucions, i canviar la resposta sobre el 
gruix de la fissura, que per altra banda no es senzill de veure en una fotografia. 
 

Tercera execució 
En aquesta tercera execució es reprèn l’anàlisi en el punt on el sistema expert pregunta 
per l’orientació de les fissures. En aquest cas s’analitzaran les dues fissures verticals que 
s’observen en la fotografia i que el llibre de text atribueix a la retracció hidràulica. 
 
Quina orientació presenta la/es fissura/es? 
Vertical 
 
En aquest cas, la següent pregunta que realitza és sobre el nombre de fissures. La 
fotografia només visualitza dues cares del pilar, en les quals hi ha un total de dues 
fissures, per tant, es respon Poques: 
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Quantes fissures veus? 
Poques (2 a 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B6 
 
 

RESULTAT: El sistema expert dóna el següent informe com a conclusió, on es recull 
que, tot i que no ho pot confirmar, la causa de les fissures que s’observen podria ser el 
moviment de l’encofrat durant la presa el formigó. 
 
 
UID:                    ERH, 121 
KB Name:                Concret Pillar 
Case:                   CATALÀ 
Run Date:               2007/06/18 12:17:48 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la teva informació, i la seva 
pròpia base de coneixement. No s'ha arribat a una c onclusió 
clara, degut a que les dades introduïdes no respone n a un patró 
clar de patologia.   
 
     A continuació es llista la patologia més proba ble que 
encaixa amb les dades presentades així com els símp tomes que no 
s'han pogut verificar. Llegeixi-ho amb atenció i co mprovi els 
valors introduïts.   
 
     Moviment de l'encofrat durant la presa del for migó.    
          S'esperava que només hi hagués una fissur a situada al 
cap del pilar, i que el travessés completament fins  a la base 
superior.  
 
      
 
     IMPORTANT!  El Sistema Expert té limitacions p el que fa al 
nombre de casos que pot tractar. Analitzar amb cura  els 
resultats obtinguts. En cas de dubte, o per a més s eguretat en 
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el diagnòstic demanar una segona opinió a un expert  de 
reconeguda experiència.  
 
     (NOTA: Si no s'ha obtingut més resposta que l' anterior 
paràgraf, verifica les dades introduïdes i prova de  donar un 
valor diferent, però d'acord amb el que s'observa, a la darrera 
pregunta (o les dues últimes). Si això no funciona és perquè el 
Sistema Expert no és capaç de diagnosticar la patol ogia)  

 
 
Executant el sistema expert s’obtenen dues possibles causes: un moviment de l’encofrat 
explicaria parcialment les fissures verticals, i la retracció hidràulica seria la causa més 
probable per a la fissura horitzontal. 
L’autor del llibre d’on s’ha extret la informació apunta, en canvi, a què els dos tipus de 
fissures corresponen a la retracció hidràulica del formigó del cap del pilar. 
 
Per tant, el sistema expert creat diagnostica correctament, ni que sigui de forma parcial, 
alguna de les fissures analitzades en el cap del pilar. 
 

B.1.2. Tracció 
Com que el mòdul Pilars de formigó armat és un dels principals, s’opta per realitzar un 
segon test. En aquest cas s’utilitzarà la fotografia “Foto 15H”, pàgina 75 del llibre [16], 
que l’autor ha diagnosticat com a Tracció en un pilar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto B2 
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Primera execució 
Executant el sistema expert, aquest comença a realitzar les mateixes qüestions que en el 
cas anterior: 
Quin tipus de patologia observes? 
(En cas d'observar només una deformació de la superfície del pilar, No has de 
constestar Deformation) 
Fissura/es 
 
Posteriorment pregunta també per la data en què sorgeix l’afectació. Com no s’indica el 
contrari en el llibre, s’opta per respondre que la fissura ha aparegut durant l’etapa de 
servei del pilar. 
A partir de quin moment sorgeix l'afectació? 
En servei 
 
A continuació es pregunta sobre la posició de la fissura en el pilar. Segons la fotografia, 
questa es situa en el cos del pilar, tot i que apareix lleugerament desplaçada cap al cap 
superior: 

 
Posició de l'afectació en el pilar? 
Cos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B7 
 
 

 
La següent pregunta inquireix sobre el nombre de fissures: 
Quantes fissures veus? 
Una 
 
Després, el sistema expert demana informació sobre l’orientació d’aquesta fissura: 
Quina orientació presenta la/es fissura/es? 
Horitzontal 
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En aquest moment, el programa pregunta si la fissura segueix l’armadura longitudinal. 
Aquest tipus de pregunta permet distingir l’oxidació: 
Les fissures segueixen la direcció de l'armadura longitudinal? 
No 
 
La següent pregunta és sobre el gruix de la fissura. Observant la fotografia es preveu 
que aquesta sigui molt gran: 
Quin gruix té la/es fissura/es? 
Molt gran (>2mm) 
 
Finalment pregunta per la profunditat de les fissures. Tot i que no s’observa en la 
fotografia, per tal i com es presenta l’esquerda, tot fa preveure que aquesta rodegi tot el 
pilar com a mostra de que l’esquerda trenca el pilar en dos: 

 
Quina és la profunditat de la/es 
fissura/es? 
Travessa el pilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B8 
 
 

RESULTAT: El sistema expert dóna la sortida del següent informe. 
 
UID:                    ERH, 123 
KB Name:                Concret Pillar 
Case:                   CATALÀ 
Run Date:               2007/06/18 12:49:39 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la teva informació, i la seva 
pròpia base de coneixement. S'ha arribat a una conc lusió.  
 
     La patologia que afecta el pilar de formigó és :  
 
     Esgotament per tracció del pilar  
 
     IMPORTANT!  El Sistema Expert té limitacions p el que fa al 
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nombre de casos que pot tractar. Analitzar amb cura  els 
resultats obtinguts. En cas de dubte, o per a més s eguretat en 
el diagnòstic demanar una segona opinió a un expert  de 
reconeguda experiència.  
 
     (NOTA: Si no s'ha obtingut més resposta que l' anterior 
paràgraf, verifica les dades introduïdes i prova de  donar un 
valor diferent, però d'acord amb el que s'observa, a la darrera 
pregunta (o les dues últimes). Si això no funciona és perquè el 
Sistema Expert no és capaç de diagnosticar la patol ogia)  

 
Es pot observar que el sistema expert fa la mateixa diagnosi que l’expert autor del llibre. 
Així doncs, en aquest cas, el programa sembla funcionar molt bé. 
 

B.2. Bigues de formigó 
Per a la prova d’aquest mòdul s’ha utilitzat la informació del llibre [16].  
 

B.2.1. Torsió en una biga 
S’utilitza, per realitzar el test, la fotografia “Foto 26H” recollida en la pàgina 81 del 
llibre [16], i que l’autor atribueix a una Torsió de la biga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto B3 
 

Primera execució 
Executant el mòdul Bigues de formigó, i fent córrer el programa, després de seleccionar 
en quin idioma es desitgen les preguntes i quin informe de sortida de dades es vol, el 
sistema expert comença a plantejar les qüestions per a realitzar la diagnosi. 
 
La primera pregunta és com sempre, sobre el tipus de patologia que s’està diagnosticant: 
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Quin tipus d'afectació desitja 
diagnosticar? 
(El valor Gran deformació 
correspon només a una deformació 
general de l'element, i no s'ha 
d'escollir si es tracta d'una 
deformació localitzada de la 
superficie) 
Fissura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B9 
 
 

Es pot observar que en aquest punt, el sistema expert realitza un aclariment per tal 
d’ajudar a respondre la pregunta. 
La següent qüestió és sobre el moment en què apareix l’afectació. Al no disposar-se de 
més dades es suposa que aquesta ha aparegut en servei: 
Quan sorgeix l'afectació? 
Servei 

 
A continuació es pregunta sobre la 
posició de l’afectació en la biga, 
que observant la fotografia es situa 
a l’extrem: 
 
 
On es situa l'afectació que s'està 
tractant, en el conjunt de la biga? 
Extrem/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B10 
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Posteriorment es pregunta sobre l’orientació de les fissures. S’observa clarament en la 
fotografia que aquestes són inclinades. 

 
Quina orientació presenta/en 
la/es fissura/es? 
Inclinada/es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B11 
 
 

 
La següent pregunta és clau, ja que indica que el sistema expert va encaminat a 
diagnosticar la patologia esperada. Els problemes de torsió en les bigues solen aparèixer 
quan aquestes estan suportant un voladís o unes escales, o bé quan són una biga de vora 
del forjat. La pregunta demana la verificació d’una d’aquestes situacions.  
En la fotografia no hi ha prou informació per a respondre aquesta pregunta (la foto 
correspon a una estructura molt danyada i sembla que abandonada), però veient que el 
programa va ben enfocat, es decideix confirmar aquesta hipòtesi: 
 
Es tracta d'una biga de vora, o suporta un voladís o unes escales? 
Sí 
 
 
A continuació es presenta una altra pregunta que també és característica per a la 
diagnosi de patologies relacionades amb la torsió. Aquesta inquireix sobre si les fissures 
observades descriuen una hèlix al voltant de la biga. Observan la fotografia aquesta 
possibilitat no es pot afirmar ni desmentir, per tant s’opta per respondre que no es sap: 
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És possible que les fissures observades descriguin una hèlix al voltant de la biga? 
UNKNOWN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B12 
 

 
Tot seguit, el programa pregunta sobre el nombre de fissures. En la fotografia només 
se’n veuen 2 o 3, així que es respon Poques. 
Quantes fissures s'observen? 
Poques (2 a 4) 
 
RESULTAT: El sistema expert presenta el següent informe com a resultat: 
 
UID:                    ERH, 89 
KB Name:                Biga de FA 
Case:                   Qüestions en català 
Run Date:               2007/06/18 13:28:58 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la teva informació, i la seva 
pròpia base de coneixement. No s'ha arribat a una c onclusió 
clara, degut a que les dades introduïdes no respone n a un patró 
clar de patologia.   
 
     A continuació es llista la patologia més proba ble que 
encaixa amb les dades presentades així com els símp tomes que no 
s'han pogut verificar. Llegeixi-ho amb atenció i co mprovi els 
valors introduïts.   
 
     Armadura a torsió insuficient en una biga de v ora o que 
suporta escales.  
S'esperava que les fissures descrivissin un helicoi de al 
voltant de la biga, i que el seu gruix fos menor a 0,1mm.  
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     IMPORTANT!  El Sistema Expert té limitacions p el que fa al 
nombre de casos que pot tractar. Analitzar amb cura  els 
resultats obtinguts. En cas de dubte, o per a més s eguretat en 
el diagnòstic demanar una segona opinió a un expert  de 
reconeguda experiència.  
 
     (NOTA: Si no s'ha obtingut més resposta que l' anterior 
paràgraf, verifica les dades introduïdes i prova de  donar un 
valor diferent, però d'acord amb el que s'observa, a la darrera 
pregunta (o les dues últimes). Si això no funciona és perquè el 
Sistema Expert no és capaç de diagnosticar la patol ogia)  

 
Es pot observar que el sistema expert diagnostica que no hi ha armadura suficient per 
fer front a la torsió. Tot i això, no ho pot assegurar ja que no s’ha confirmat el traçat 
helicoïdal de les fissures tal i com el programa esperava. 
 

B.2.2. Aixafament del formigó en zona de compressió  
S’utilitza per realitzar el test, la fotografia “Foto 33H” recollida en la pàgina 87 del 
llibre [16], i que l’autor atribueix a un Aixafament del formigó en zona de 
compressió, d’una biga flectada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto B4 
 

 

Primera execució 
Executant de nou el programa, les tres primeres preguntes són les mateixes, ja que s’està 
diagnosticant una fissura originada en servei 
 
Així doncs, la primera pregunta és sobre el tipus d’afectació i la segona sobre en quin 
moment s’ha originat la patologia i la tercera sobre la posició d’aquesta en la biga. 
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Quin tipus d'afectació desitja diagnosticar? 
(El valor Gran deformació correspon només a una deformació general de l'element, i 
no s'ha d'escollir si es tracta d'una deformació localitzada de la superficie) 
Fissura 
 
Quan sorgeix l'afectació? 
Servei 
 
Observant la fotografia es dedueix de que la patologia es situa en el centre de la biga. 
On es situa l'afectació que s'està tractant, en el conjunt de la biga? 
Zona més flexió (centre llum) 
 
La següent pregunta és crítica pel que fa referència a la interpretació, ja que pregunta si 
la biga presenta una deformació exageradament gran. Observant la fotografia es veu que 
la biga es troba fortament flectada, però no de forma exagerada. 
 

 
S'observa una deformació 
exageradament gran de la biga? 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B13 
 

 
 
 
A continuació es pregunta sobre el nombre de fissures, què són moltes. 
Quantes fissures s'observen? 
Moltes 
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Després la pregunta recau sobre 
l’orientació de les fissures. En la 
fotografia es poden observar dues 
famílies de fissures, una de vertical 
en la part inferior de la biga i una 
d’horitzontal en la part superior. 
 
Quina orientació presenta/en la/es 
fissura/es? 
Horitzontal i vertical alhora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B14 
 

 
Com en casos anteriors, el sistema expert tracta ara de descartar què es tracti d’una 
oxidació de l’armadura, motiu pel qual pregunta si les fissures segueixen l’armadura 
passiva: 
Les fissures obserades, segueixen l'armadura passiva de la biga? 
No 
 
La següent pregunta és sobre el gruix de les fissures, que veient la fotografia s’estima 
que són molt petites, ja que pràcticament no es veuen. 
Introdueixi el gruix de la/es fissura/es 
Molt petit (<0,1mm) 
 
En aquest moment el sistema expert pregunta sobre la profunditat de les fissures. 
Observant la fotografia es veu que les fissures de la part superior travessen per complet 
la secció, en canvi per els fissures de la zona inferior no es pot apreciar la profunditat, 
però com semblen fissures de flexió, el més probable és que travessin també la biga: 
Quina és la profunditat de la/es fissura/es? 
Travessa la peça 
 
RESULTAT: El sistema expert proporciona el següent informe 
 
UID:                    ERH, 93 
KB Name:                Biga de FA 
Case:                   Qüestions en català 
Run Date:               2007/06/18 13:53:31 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
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El sistema expert ha analitzat la teva informació, i la seva 
pròpia base de coneixement. S'ha arribat a una conc lusió.  
 
     La patologia que afecta la biga de formigó és:   
 
     Trencament de la biga a flexió.   
NOTA: Aquesta patologia és molt estranya, ja que co rrespon a 
una biga amb armadura supracrítica. El trencament é s dúctil. Es 
recomana realitzar un anàlisis crític amb el result at.  
 
     IMPORTANT!  El Sistema Expert té limitacions p el que fa al 
nombre de casos que pot tractar. Analitzar amb cura  els 
resultats obtinguts. En cas de dubte, o per a més s eguretat en 
el diagnòstic demanar una segona opinió a un expert  de 
reconeguda experiència.  
 
     (NOTA: Si no s'ha obtingut més resposta que l' anterior 
paràgraf, verifica les dades introduïdes i prova de  donar un 
valor diferent, però d'acord amb el que s'observa, a la darrera 
pregunta (o les dues últimes). Si això no funciona és perquè el 
Sistema Expert no és capaç de diagnosticar la patol ogia)  
 

El sistema expert determina que s’ha produït un trencament de la biga a flexió, i que 
aquesta comptava amb armadura supracrítica. Com que aquest tipus de patologia és 
realment poc comú, el sistema expert adverteix sobre la seva raresa i aconsella que 
s’analitzi críticament. De fet aquesta resposta és adequada, ja que la fotografia 
correspon a un assaig. 
El fet és que la patologia diagnosticada i la presentada en el llibre de referència són la 
mateixa, ja que en el trencament per flexió de bigues amb armadura supracrítica es sol 
produir un aixafament del formigó situat a la part superior de la secció més flexionada. 
Per tant, en aquest segon cas el sistema expert ha funcionat de forma plenament 
correcta. 
 
 

B.3. Elements d’obra de fàbrica 
Per a la prova d’aquest mòdul s’ha utilitzat la informació del [16]. 
 

B.3.1. Tracció diagonal degut a l’assentament d’un pilar 
Per realitzar el test s’utilitza la fotografia “Foto 14” recollida en la pàgina 15 del llibre 
[16], i que l’autor atribueix a una Tracció diagonal degut a l’assentament d’un pilar. 
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Foto B5 

 

Primera execució 
El executar el mòdul Elements d’obra de fàbrica, s’observa que aquest és lleugerament 
diferent als anteriors, ja que compta amb els dos idiomes (català i anglès) en un sol 
programa, a diferència dels dos programes anteriors. Això ha estat possible per la major 
complexitat a l’hora de programar els informes de sortida, que s’ha derivat de la no 
utilització de l’element de control “S’ha arribat a un resultat”, tal i com s’ha explicat en 
el cos de la tesina. 

 
Un cop seleccionat l’idioma, es fa 
córrer el programa, i aquest 
comença preguntant, com en tots 
el mòduls, pel tipus de patologia: 
 
 
Quin tipus de patologia 
s'observa? 
Fissuració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B15 
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La següent qüestió va orientada a 
conèixer quin element s’està 
diagnosticant. A la fotografia es pot 
apreciar que es tracta d’una paret de 
tancament o distribució (envà), ja 
que es troba entre dos pilars 
estructurals. 
 
 
De quin element d'obra de fàbrica 
es tracta? 
Tancament 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B16 
 
 
A continuació s’inquireix sobre 
l’orientació de la fissura. Per 
respondre aquesta pregunta, el 
propi sistema expert fa un parell 
d’aclariments després de formular 
la qüestió en sí. En la fotografia 
s’observa una orientació clarament 
inclinada. 
 
Quina és l'orientació de les fissures 
observades? 
NOTA: Les opcions amb més d'una 
orientació és refereixen a fissures 
diferents, no a una que va girant. 
NOTA: L'opció Arc s'ha d'incdicar 
si hi ha almenys una fissura amb 
aquesta forma, independentment de 
com siguin la resta de fissures. 
Inclinada (inclou esglaonada) 
 
Fig. B17 
 
 

 
La qüestió que es presenta a continuació tracta de determinar si la fissura ha estat 
afavorida per una debilitació de la paret per al pas d’intal·lacions. Observant la 
fotografia no s’observa cap punt de subministrament en la paret. 
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Les fissures arriben fins a un punt de suministrament (endoll, interruptor, aixeta, etc.) 
en la paret? 
No 
 
Seguidament es pregunta si les fissures s’inicien en una finestra. En la fotografia no hi 
ha cap obertura. 
Les fissures arranquen de les cantonades de la/es finestra/es? 
No 
 
En aquest punt, el sistema expert tracta de descartar que l’origen de la fissura sigui la 
deformació excessiva d’un voladís estructural sobre el qual es recolzaria la paret. Com 
que el text no diu res al respecte, i s’observa la paret entre dos pilars, es dedueix que no 
està suportada per un voladís. 
La paret analitzada, es recolza sobre un voladís estructural? 
No 
 
A continuació el sistema expert pregunta si la paret està envoltada per l’estructura de 
l’edifici, és a dir, si està en una cel·la. Observant la fotografia sembla que això és així. 
La paret es situa "tancada" per una cel·la de l'estructura porticada de l'edifici? 
Sí 
 
Després, la qüestió és sobre la deformació del forjat on es recolza la paret. En la 
fotografia no sembla que aquest flecti en excés. 
S'observa una deformació important (flexió) de l'element estructural sobre el que es 
recolza la paret? 
No 

 
La següent pregunta és indicativa 
de què el programa va ben 
encaminat, ja que pregunta si 
aquestes fissures són majors en els 
pisos superiors o inferiors de 
l’edifici. Amb la informació del 
llibre no n’hi ha prou per 
respondre a aquesta pregunta, però 
veient que el programa va en la 
bona direcció, es decideix 
respondre el que aquest espera, i 
és que els problemes 
d’assentament es solen manifestar 
en major magnitud en els pisos 
inferiors del edificis. 
En quins pisos trobem les fissures 
majors, en longitud i sobretot en 
gruix? 
En els pisos inferiors 
 
Fig. B18 
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La següent pregunta és descriptiva, i vol la confirmació/desmentiment de que la fissura 
va d’una cantonada a l’oposada de la paret.. Veient la fotografia, això és cert. 
S'observa una fissura que va d'extrem a extrem de la paret en diagonal? És a dir, va 
d'una cantonada a l'oposada? 
Sí 
 
En aquest punt, el sistema expert tracta d’assegurar que la patologia descrita sigui 
causada per  l’assentament d’un pilar. En aquest sentit pregunta si les fissures són 
presents en tots els pisos de l’edifici. Això seria així si la causa fos l’assentament 
esperat. No obstant, com no es té dades sobre aquest fet en el llibre d’on s’extreu la 
informació per fer el test, i com ja s’ha fet una suposició en una de les preguntes 
anteriors, es decideix optar per respondre que no es sap. 
Aquest tipus de fissuració és present en tots els pisos de l'edifici? 
UNKNOWN 
 
RESULTAT: El sistema expert dóna com a sortida el següent informe 
 
UID:                    ERH, 5 
KB Name:                Elements d'OF 
Case:                   Català 
Run Date:               2007/06/18 14:37:00 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la informació introd uïda per 
l'usuari i la seva pròpia base de coneixements. Ha arribat a 
les següents conclusions:  
 
     Si després de la causa hi ha aclariments és pe rquè el 
sistema expert no està en condicions d'assegurar el  resultat 
perquè alguns dels símptomes no concorden amb els e sperats El 
més probable és que la causa de l'afectació observa da sigui:  
 
     Assentament diferencial del pilar situat al co stat cap on 
ascendeixen les fissures diagonals.  
 
     No obstant això, s'esperava que en tots els pi sos es 
presentessin fissures similars.  
 
      
 
     NOTA: Si no s'ha obtingut cap resultat es pot provar de 
tornar a executar el sistema expert, canviant la re sposta a la 
darrera, o les dues últimes preguntes, sempre i qua n amb la 
nova constestació es capturi de forma adequada el q ue s'està 
observant.  
 
     NOTA: Com a últim recurs, sempre i quan la par et 
analitzada sigui una façana i si no s'ha obtingut c ap resultat 
anteriorment, s'emplaça a l'usuari a utilitzar el m òdul Façana 
d'aquest mateix sistema expert.  
 
     NOTA: En qualsevol cas, cal recordar que el co neixement 
del sistema expert és limitat, i que per tant cal a nalitzar els 
resultats obtinguts amb cura. En cas de dubte cal c onsultar un 
expert en la inspecció d'edificis.  
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Es pot comprovar que el resultat obtingut coincideix amb el que proposa l’autor del 
llibre que serveix de guia per a la realització d’aquest test. També coincideixen en la 
determinació de que és el pilar de la dreta de la fotografia el que descendeix. 
Tot i això, el sistema expert no ha comptat amb la informació global de l’edifici 
necessària per poder confirmar amb major seguretat que la patologia observada és la 
que s’ha diagnosticat. No obstant, els resultats en aquest cas són satisfactoris. 
 

B.3.2. No existència de juntes de dilatació 
Per realitzar el test s’utilitza la fotografia “Foto 13T” recollida en la pàgina 113 del 
llibre [16], i que l’autor atribueix a la No existència de juntes de dilatació. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto B6 
 
 

Primera execució 
Al executar el programa, com abans el primer que pregunta és el tipus de patologia  
(fissuració) 
Quin tipus de patologia s'observa? 
Fissuració 
 
Posteriorment pregunta quin element afecta. En la fotografia no es pot apreciar si es 
tracta d’una paret de càrrega (el més probable) o tan sols d’una paret de tancament. Per 
aquest motiu, es provarà d’executar el programa responent diferent a aquesta pregunta 
en cada cas. En aquesta primera execució s’opta per respondre que es tracta només 
d’una paret de tancament sense caràcter estructural: 
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De quin element d'obra de fàbrica es tracta? 
Tancament 
 
A continuació es pregunta sobre l’orientació de la fissura. Aquesta és preferentment 
vertical, tot i que no és una línea recta. 
Quina és l'orientació de les fissures observades? 
NOTA: Les opcions amb més d'una orientació és refereixen a fissures diferents, no a 
una que va girant. 
NOTA: L'opció Arc s'ha d'incdicar si hi ha almenys una fissura amb aquesta forma, 
independentment de com siguin la resta de fissures. 
Vertical 
 
Tot seguit, el sistema expert inquireix sobre si les fissures arriben a un punt de 
subministrament. No es disposa d’aquesta informació, per tant es contesta que no es 
sap, tot i que ja s’aprecia a la fotografia que res té a veure aquesta afectació amb les 
escates que s’hagin obert en la paret per al pas d’instal·lacions i a les quals correspon 
aquesta pregunta. 
Les fissures arriben fins a un punt de suministrament (endoll, interruptor, aixeta, etc.) 
en la paret? 
UNKNOWN 
 
Després el sistema expert pregunta sobre l’extensió de les fissures observades. Aquesta 
pregunta va orientada a la diagnosi de la falta de juntes de dilatació. A la foto no 
s’aprecia tota la paret, pe`ro tot fa pensar que efectivament, la fissura arribarà fins a la 
base. 
Les fissures, recorren tota l'alçada de la façana, des de la base fins a la coberta? 
Sí 

 
A continuació intenta confirmar 
que els efectes tèrmics són els 
causants de l’afectació, preguntat 
si es tracta d’una façana solejada. 
No es coneix la resposta, per tant 
s’opta per l’opció UNKNOWN. 
 
La paret analitzada és una façana 
fortament exposada a l'acció 
solar? 
UNKNOWN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B19 
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RESULTAT: El sistema expert presenta el següent informe: 
 
UID:                    ERH, 17 
KB Name:                Elements d'OF 
Case:                   Català 
Run Date:               2007/06/18 18:36:42 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la informació introd uïda per 
l'usuari i la seva pròpia base de coneixements. Ha arribat a 
les següents conclusions:  
 
     Si després de la causa hi ha aclariments és pe rquè el 
sistema expert no està en condicions d'assegurar el  resultat 
perquè alguns dels símptomes no concorden amb els e sperats El 
més probable és que la causa de l'afectació observa da sigui:  
 
     Mancança de juntes de dilatació per minimitzar  els efectes 
tèrmics.  
 
     No obstant això, s'esperava que la façana afec tada 
estigués exposada fortament al sol.  
 
      
 
     NOTA: Si no s'ha obtingut cap resultat es pot provar de 
tornar a executar el sistema expert, canviant la re sposta a la 
darrera, o les dues últimes preguntes, sempre i qua n amb la 
nova constestació es capturi de forma adequada el q ue s'està 
observant.  
 
     NOTA: Com a últim recurs, sempre i quan la par et 
analitzada sigui una façana i si no s'ha obtingut c ap resultat 
anteriorment, s'emplaça a l'usuari a utilitzar el m òdul Façana 
d'aquest mateix sistema expert.  
 
     NOTA: En qualsevol cas, cal recordar que el co neixement 
del sistema expert és limitat, i que per tant cal a nalitzar els 
resultats obtinguts amb cura. En cas de dubte cal c onsultar un 
expert en la inspecció d'edificis.  

 
Llegint l’informe es veu que el sistema expert diagnostica que es tracta d’una mancança 
de juntes de dilatació. Això coincideix plenament amb la diagnosis del llibre d’on s’ha 
extret la fotografia per a la realització del test. No obstant, el programa no pot assegurar 
la diagnosi, ja que no s’ha confirmat la important sol·licitació tèrmica sobre la paret 
d’obra de fàbrica. 
 

Segona execució 
Tornant a executar el programa, però ara suposant que la paret és de càrrega, la següent 
pregunta que planteja el sistema expert és sobre l’orientació. Com abans es respon 
Vertical. 
 
Quina és l'orientació de les fissures observades? 
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NOTA: Les opcions amb més d'una orientació és refereixen a fissures diferents, no a 
una que va girant. 
NOTA: L'opció Arc s'ha d'incdicar si hi ha almenys una fissura amb aquesta forma, 
independentment de com siguin la resta de fissures. 
Vertical 
 
Anàlogament a l’execució anterior, de nou es pregunta si les fissures arriben a un punt 
de subministrament. 
Les fissures arriben fins a un punt de suministrament (endoll, interruptor, aixeta, etc.) 
en la paret? 
UNKNOWN 
 
En aquest punt, les preguntes comencen a diferir de l’anterior execució, i es pregunta 
sobre si la paret està bombada. Com que en la fotografia no sembla que hi hagi cap 
deformació anòmala es respon que no. 
 

S'observa un gran abombament de 
la paret? És a dir, aquesta es 
deforma en direcció perpendicular 
al seu pla, i en dos sentits oposats 
en les respectives cares? 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B20 
 
 

 
 
A partir de la següent pregunta, les dues execucions coincideixen, ja que el sistema 
expert pregunta si a més d’una paret de càrrega, també realitza les funcions de façana. 
Òbviament la contestació és afirmativa. 
A més a més, la paret estudiada fa de tancament amb l'exterior (és una façana)? 
Sí 
 
Les dues darreres preguntes són anàlogues a les de l’execució anterior, i el resultat 
obtingut també. 
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B.4. Forjats 
Per a la prova d’aquest mòdul s’ha utilitzat la informació del llibre [16]. 
 

B.4.1. Punxonament 
Per realitzar el test s’utilitza la fotografia “Foto 21H” recollida en la pàgina 79 del llibre 
[16], i que l’autor atribueix a Punxonament en un forjat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto B7 
 

Primera execució 
 

 
Al executar el sistema expert, el 
primer que pregunta és el tipus de 
patologia a analitzar. En aquest cas 
es tracta de fissures. 
 
Quin tipus de patologia es vol 
diagnosticar? 
Fissura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B21 
 



Annex B: Tests del sistema expert 

B27 

 
A continuació es pregunta sobre 
quin tipus de forjat s’està analitzant. 
No es disposa d’aquesta informació 
a partir de la fotografia i les 
explicacions del llibre. No obstant, 
tenint en compte que la diagnosis 
del punxonament no depèn del tipus 
de forjat en aquest sistema expert, 
s’opta per contestar que es tracta 
d’un forjat típic. 
 
 
De quin tipus de forjat es tracta? 
Forjat típic (bigueta, revolt.) 
 
 
 
 
 
 
Fig. B22 
 
 

La següent pregunta fa referència al moment en que sorgeix l’afectació. Sabent que 
s’està intentant diagnosticar un punxonament, i com no es disposa d’aquesta informació 
a través de la fotografia, s’opta per ajudar al sistema expert indicant-li que la patologia 
ha aparegut en servei. 
En quin moment sorgeix l'afectació? 
En servei 

 
La següent qüestió és crítica per a 
la diagnosi, ja que pregunta sobre la 
posició de l’afectació en la planta 
del forjat. Observant la fot, aquesta 
es situa a prop d’un pilar. 
 
Posició en planta de l'afectació en 
el forjat? 
NOTA: L'opció Zona on hi ha un 
canvi llum és la que s'ha de marcar 
en cas de que estiguem analitzant 
un forjat en voladís i hi hagués un 
canvi de la longitud de vol. 
Prop d’un pilar 
 
 
 
 
 
Fig. B23 



Annex B: Tests del sistema expert 

B28 

 
A continuació el sistema expert 
pregunta pel nombre de fissures. 
En la fotografia se’n veuen força, 
però no moltes. S’opta per 
respondre Algunes. 
 
Quantes fissures es poden 
observar? 
 (La consideració fins a una per 
bigueta, només s'ha de tenir en 
compte en cas de ser un forjat 
típic de biguetes + bovedilles + 
capa de compressió) 
Algunes (fins a 1 per bigueta) 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B24 
 
 

Tot seguit es pregunta sobre si les fissures segueixen l’armadura. Les fissures que 
s’observen en la fotografia no presenten una orientació prefixada ni sembla que 
segueixin cap armadura. Aquesta pregunta intenta distingir la patologia que es deriva de 
l’oxidació de les armadures de la capa de compressió de formigó. 
Les fissures segueixen l'armadura? 
No 
 
La següent inquisició és sobre l’orientació de les fissures, que en aquest cas, 
claríssimament s’orienten al voltant del pilar. 
 
Quina és l'orientació de les fissures? 
NOTA:  
Longitudinal significa: 
*** Paral·lel a les biguetes (en cas de que el forjat estigui format per biguetes + 
revoltons + capa de compressió)  
*** Paral·lel als alvèols de les lloses alveolars 
*** Perpendicular a la vora de recolzament del forjat més pròxima a l'afectació si 
aquest és massís. 
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Transversal significa: 
*** Perpendicular a les biguetes 
(en cas de que el forjat estigui 
format per biguetes + revoltons + 
capa de compressió)  
*** Perpendicular als alvèols de 
les lloses alveolars 
*** Paral·lel a la vora de 
recolzament del forjat més 
pròxima a l'afectació si aquest és 
massís. 
Al voltant d’un pilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B25 
 

 
Com es pot observar, l’anterior pregunta és, potser, la que requereix més aclariments per 
tal de ser contestada de forma adequada. 

 
Tot seguit es pregunta sobre la 
posició de les fissures en el forjat. 
Observant la foto només es sap del 
cert que afecten la cara superior, 
per tant això és el que es respon, 
tot i saber que molt probablement 
les mateixes fissures es 
reproduiran en la cara inferior del 
forjat. 
 
 On es situa l'afectació en el 
forjat? 
NOTA: L'opció Ànima del alvèols 
només es pot escollir si el forjat 
està format per lloses alveolars. 
Cara superior 
 
 
 
 
Fig. B26 
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RESULTAT: El sistema expert ofereix el següent informe com a resposta. 
 
UID:                    ERH, 26 
KB Name:                Forjats 
Case:                   Català 
Run Date:               2007/06/18 19:03:58 
Report Name:            Resultats del sistema exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la informació introd uïda per 
l'usuari i la seva pròpia base de coneixements. Ha arribat a 
les següents conclusions.  
 
     Si després de la causa hi ha aclariments és pe rquè el 
sistema expert no està en condicions d'assegurar el  resultat 
perquè alguns dels símptomes no concorden amb els e sperats El 
més probable és que la causa de l'afectació observa da sigui:  
 
     Punxonament  
 
     No obstant això, s'esperava l'observació de le s fissures 
en les dues cares del forjat, i que per tant, aques tes 
travessessin per complet l'element estructural.  
 
      
 
     NOTA: Si no s'ha obtingut cap resultat es pot provar de 
tornar a executar el sistema expert, canviant la re sposta a la 
darrera, o les dues últimes preguntes, sempre i qua n amb la 
nova constestació es capturi de forma adequada el q ue s'està 
observant.  
 
     NOTA: En qualsevol cas, cal recordar que el co neixement 
del sistema expert és limitat, i que per tant cal a nalitzar els 
resultats obtinguts amb cura. En cas de dubte cal c onsultar un 
expert en la inspecció d'edificis.  
 
 
En l’informe anterior es diagnostica el punxonament com a causa més probable tal i 
com era d’esperar. Tot i això, el fet d’haver dit que només s’observava en la cara 
superior, ja ha estat motiu suficient per desconfiar de la solució per part del sistema 
expert, que així doncs, s’ha estalviat les preguntes sobre la profunditat de les fissures. 
 
 

B.4.2. Fletxa d’una bigueta 
Per realitzar el test s’utilitza la fotografia “Foto 10G” recollida en la pàgina 101 del 
llibre [16], i que l’autor atribueix a la Fletxa d’una bigueta. 
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Foto B8 

 

Primera execució 
Les tres primeres preguntes són idèntiques a les del test anterior, com també ho són les 
respostes. En aquest cas tampoc hi ha prou informació per respondre sobre el tipus de 
forjat (tot i que per la imatge tot sembla indicar que es tracta d’un forjat típic) o la data 
d’aparició de la fissura. 
 
Quin tipus de patologia es vol diagnosticar? 
Fissura 
 
De quin tipus de forjat es tracta? 
Forjat típic (bigueta, revolt.) 
 
En quin moment sorgeix l'afectació? 
En servei 
 
La quarta pregunta també és la mateixa que en el test anterior, però la resposta canvia, ja 
que segons la fotografia la fissura es presenta en una zona pròxima a una banda de 
suport del forjat. 
Posició en planta de l'afectació en el forjat? 
NOTA: L'opció Zona on hi ha un canvi llum és la que s'ha de marcar en cas de que 
estiguem analitzant un forjat en voladís i hi hagués un canvi de la longitud de vol. 
Prop d’una banda de suport 
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La següent pregunta és sobre l’orientació de les fissures. Tot i que no es sap del cert, els 
esquemes del llibre fan pensar que la fissura és paral·lela a l’orientació de les biguetes 
(llum curta del forjat). 
Quina és l'orientació de les fissures? 
NOTA:  
Longitudinal significa: 
*** Paral·lel a les biguetes (en cas de que el forjat estigui format per biguetes + 
revoltons + capa de compressió)  
*** Paral·lel als alvèols de les lloses alveolars 
*** Perpendicular a la vora de recolzament del forjat més pròxima a l'afectació si 
aquest és massís. 
Transversal significa: 
*** Perpendicular a les biguetes (en cas de que el forjat estigui format per biguetes + 
revoltons + capa de compressió)  
*** Perpendicular als alvèols de les lloses alveolars 
*** Paral·lel a la vora de recolzament del forjat més pròxima a l'afectació si aquest és 
massís. 
Longitudinal 
 
 
A continuació la qüestió que planteja el sistema expert es refereix a la posició de 
l’afectació en el forjat. Observant la fotografia només es té constància de que la fissura 
està present en la cara inferior. Així doncs, això és el que es contesta. 
On es situa l'afectació en el forjat? 
NOTA:L'opció Ànima del alvèols només es pot escollir si el forjat està format per lloses 
alveolars. 
Cara inferior 

 
La següent pregunta planteja la 
possibilitat de que hi hagi 
revoltons recolzats sobre una 
jàssera o mur directament. Si això 
fos així, la diferència de rigideses 
entre la jàssera/mur i bigueta 
podria causar una flexió 
transversal. No obstant, amb la 
informació de la fotografia no es 
pot respondre aquesta pregunta i 
s’opta per contestar UNKNOWN 
 
Hi ha revoltons què es recolzen 
directament sobre una jàssera o 
mur? 
UNKNOWN 
 
 
 
 
Fig. B27 
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RESULTAT: El sistema expert acaba el raonament sense presentar cap resultat, més 
que el consell de tornar a executar-lo canviant la darrera resposta.  
 

Segona execució 
Es decideix tornar a executar el sistema expert i respondre Sí a la darrera pregunta: 
Hi ha revoltons què es recolzen directament sobre una jàssera o mur? 
Sí 
 
A continuació el sistema expert pregunta sobre el nombre de fissures. En la foto només 
se’n veu una. 
Quantes fissures es poden observar? 
(La consideració fins a una per bigueta, només s'ha de tenir en compte en cas de ser un 
forjat típic de biguetes + bovedilles + capa de compressió) 
Una 
 
La següent qüestió és sobre el gruix de les fissures, que s’estima que serà gran d’acord 
amb la fotografia. 
Quin és el gruix de la/es fissura/es? 
Gran (>0,4mm) 
 
RESULTAT: El sistema expert mostra el següent informe 
 
UID:                    ERH, 30 
KB Name:                Forjats 
Case:                   Català 
Run Date:               2007/06/18 19:39:28 
Report Name:            Resultats del sistema exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la informació introd uïda per 
l'usuari i la seva pròpia base de coneixements. Ha arribat a 
les següents conclusions.  
 
     Si després de la causa hi ha aclariments és pe rquè el 
sistema expert no està en condicions d'assegurar el  resultat 
perquè alguns dels símptomes no concorden amb els e sperats El 
més probable és que la causa de l'afectació observa da sigui:  
 
     Flexió transversal per diferent rigidesa de le s bandes de 
suport dels alleugeriments  
 
     No obstant això, s'esperava que el gruix de le s fissures 
fos petit (<0,15mm)  
 
      
 
     NOTA: Si no s'ha obtingut cap resultat es pot provar de 
tornar a executar el sistema expert, canviant la re sposta a la 
darrera, o les dues últimes preguntes, sempre i qua n amb la 
nova constestació es capturi de forma adequada el q ue s'està 
observant.  
 
     NOTA: En qualsevol cas, cal recordar que el co neixement 
del sistema expert és limitat, i que per tant cal a nalitzar els 
resultats obtinguts amb cura. En cas de dubte cal c onsultar un 
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expert en la inspecció d'edificis.  
 
 
Segons el sistema expert el que es produeix és una flexió transversal del forjat. Això 
concorda lleugerament amb el que diu l’expert que analitza la fotografia en el llibre de 
referència per aquest test. Segons l’expert humà la causa és la flexió d’una bigueta.  
Els dos resultats són compatibles, ja que la flexió d’una bigueta pròxima a un banda de 
suport pot causar l’aparició d’una flexió transversal. 
Tot i això, el sistema expert no pot assegurar la diagnosis perquè el gruix de la fissura 
no és l’esperat. 
 
Per tot plegat, cal dir que el sistema expert no pot diagnosticar de forma eficient aquesta 
patologia, ja que exigeix la resposta a algunes preguntes massa concretes (la del 
recolzament d’uns revoltons que estan totalment coberts), i el què s’observa només 
s’assembla lleugerament al que el programa espera. 
 

B.5. Mènsules i nusos de formigó armat 
Com en tots els casos anteriors, per a la prova d’aquest mòdul s’ha utilitzat la 
informació del llibre [16]. 
En aquest cas només es realitzarà un únic test ja que aquest mòdul no és excessivament 
extens. S’utilitza la fotografia “Foto 17H” recollida en la pàgina 76 del llibre [16], i que 
l’autor atribueix a Esforç de tracció horitzontal introduït per la retracció d’una 
biga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto B9 
 

 

Primera execució 
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Com sempre, la primera pregunta és 
sobre el tipus de patologia, que en 
aquest cas és una fissura. 
 
Quin tipus de patologia es vol 
diagnosticar? 
Fissuració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B28 
 

 
A continuació el sistema expert s’interessa per quin dels dos elements estructurals (que 
el mòdul pot diagnosticar) s’està observant. En aquest cas és una mènsula curta. 

 
Quin element estructural s'està 
analitzant? 
Mènsula 
 
A continuació es pregunta sobre la 
data en que es fa visible 
l’afectació. No es disposa de dades 
sobre aquest tema, però com el 
llibre diu que la causa real és la 
tracció imposada per una biga que 
retrau, es suposa que la fissura es 
produeix en servei. 
En quin moment l'afectació és 
visible? 
En servei 
 
 
 
 
 
Fig. B29 
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La següent pregunta és sobre el 
nombre de fissures que 
s’observen: Una 
Quantes fissures s'observen? 
Una 
 
 
Tot seguit el sistema expert 
pregunta sobre la orientació de la 
fissura, que és essencialment 
vertical. 
Quina és l'orientació de les 
fissures observades? 
Vertical 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B30 
 
 

A continuació es pregunta sobre la presència d’òxid per tal de descartar la possibilitat de 
que es tracti de l’oxidació d’una armadura amb massa poc recobriment. 
S'observa la presència d'òxid? 
No 
 

La qüestió que realitza 
posteriorment el sistema expert és 
sobre el gruix de la fissura. Aquest 
és clarament variable i major a la 
part superior de la mènsula. 
Quin és el gruix de la/es fissura/es 
observada/es? 
Variable 
 
Tot seguit es pregunta si la fissura 
és major a la part superior. 
Observant la fotografia es pot 
confirmar aquest fet. 
La fissura sorgeix (és més gran) 
de la part superior de la mènsula? 
Sí 
 
 
 
 
Fig. B31 
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RESULTAT: El sistema expert conclou el raonament i presenta el següent informe: 
 
UID:                    ERH, 36 
KB Name:                Mènsules i Nusos de FA 
Case:                   Català 
Run Date:               2007/06/18 19:54:55 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la informació introd uïda per 
l'usuari i la seva pròpia base de coneixements. Ha arribat a 
les següents conclusions:  
 
     Si després de la causa hi ha aclariments és pe rquè el 
sistema expert no està en condicions d'assegurar el  resultat 
perquè alguns dels símptomes no concorden amb els e sperats El 
més probable és que la causa de l'afectació observa da sigui:  
 
     Tracció excessiva de l'armadura superior, falt a de cèrcols 
horitzontals o càrrega horitzontal no prevista  
 
      
 
     NOTA: Si no s'ha obtingut cap resultat es pot provar de 
tornar a executar el sistema expert, canviant la re sposta a la 
darrera, o les dues últimes preguntes, sempre i qua n amb la 
nova constestació es capturi de forma adequada el q ue s'està 
observant.  
 
     Com a últim recurs, si no s'ha obtingut cap re sultat, es 
pot mirar de diagnosticar la patologia a través del  mòdul de 
bigues de formigó armat (nus) o pilars de formigó a rmat 
(mènsula i nus), sempre i quan l'afectació es situï  pròxima a 
aquests últims elements.  
 
     NOTA: En qualsevol cas, cal recordar que el co neixement 
del sistema expert és limitat, i que per tant cal a nalitzar els 
resultats obtinguts amb cura. En cas de dubte cal c onsultar un 
expert en la inspecció d'edificis.  

 
El sistema expert planteja tres possibles causes, totes elles traduïbles en què hi ha 
aplicada una càrrega horitzontal que no es pot resistir amb l’armadura present en la 
mènsula. La diagnosis es realitza amb total seguretat, ja que no presenta cap observació 
en l’informe. A més a més, el resultat obtingut coincideix plenament amb la causa 
exposada per l’expert en el llibre que ha servit de guia per la realització d’aquest test. 
 
 

B.6. Pantalles de contravent i murs de formigó arma t 
Per a la prova d’aquest mòdul s’ha utilitzat la informació del mateix llibre [16] que en 
els anteriors tests. 
Com per al mòdul anterior i tots els posteriors, només es realitzarà un sol test degut a la 
seva escassa extensió. S’utilitza la fotografia “Foto 8T” recollida en la pàgina 110 del 
llibre [16], i que l’autor atribueix a Retracció tèrmica. 
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Foto B10 
 

Primera execució 
 
Com en tots els altres mòduls, al 
executar el sistema expert, el 
primer què pregunta aquest és el 
tipus d’afectació què es vol 
diagnosticar. En aquest cas una 
fissura. 
 
Quin tipus de patologia es vol 
diagnosticar? 
Fissuració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B32 
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Com resulta obvi, la següent 
pregunta fa referència al tipus 
d’element estructural que s’està 
diagnosticant. Segons el llibre que 
s’utilitza de guia per a la 
realització d’aquest test, la 
fotografia correspon a un mur de 
contenció de terres. 
 
Quin element, d'entre els 
següents, s'està diagnosticant? 
Mur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B33 
 

 
La tercera pregunta que realitza el sistema expert ja és més complicada de respondre. Es 
tracta d’indicar en quin moment va aparèixer la fissura en el mur. El text que 
acompanya la fotografia que s’està utilitzant per a fer el test indica que la causa és la 
retracció tèrmica, i aquesta es produeix en construcció, durant els primers dies. Aquesta 
informació que es suposa serveix per respondre la tercera i quarta pregunta. 

 
En quin moment es detecta 
l'afectació? 
En construcció 
 
La quarta pregunta permet 
especificar encara més en quin 
moment de la construcció va 
aparèixer la fissura. S’ha suposat 
que va ser en qüestió de dies des 
de l’abocament del formigó. 
 En quin moment concret, durant 
la construcció, sorgeix 
l'afectació? 
Dies 
 
 
 
 
 
 
Fig. B34 
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La següent pregunta vol determinar l’orientació de la fissura, que és essencialment 
vertical. 
Quina és l'orientació de les fissures observades? 
Vertical 
 
A continuació el sistema expert demana saber si la fissura arriba fins a dalt de tot del 
mur. Observant la fotografia es veu que sí. 
Les fissures arriben fins a la part superior del mur? 
Sí 
 
Tot seguit el programa inquireix quantes fissures s’observen. En el tram de mur 
fotografiat només se n’observa una o potser dues (segons les taques de humitat). Tant si 
es respon Una com Poques, el resultat és el mateix. 
Quantes fissures es poden observar? 
Una o Poques 
 
RESULTAT: El sistema expert dóna com a resultat el següent informe 
 
UID:                    ERH, 41 
KB Name:                Pantalles, murs i parets de  FA 
Case:                   Català 
Run Date:               2007/06/18 20:57:29 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El Sistema Expert ha analitzat les dades proporcion ades per 
l'usuari i la seva base de dades. No s'ha pogut det erminar de 
forma suficientment segura la causa de la patologia . 
L'afectació que millor encaixa amb la descripció re alitzada per 
l'usuari es mostra a continuació, així com també es  presenten 
aquelles característiques esperades i que no s'han pogut 
confirmar.  
 
 Contracció tèrmica inicial.   
 
     S'esperava l'observació d'Algunes fissures, qu e el seu 
gruix estigués comprès entre 0,15 i 1mm, i finalmen t, que 
tinguessin una profunditat escassa.  
 
     NOTA: La causa directa pot ser el refredament 
excessivament ràpid, un contingut de ciment massa e levat, la 
falta de juntes de contracció o la mancança de l'ar mat 
corresponent a la quantía mínima per efectes termoh igromètrics.  
 
     El Sistema Expert treballa en un camp de conei xements 
limitat, i per tant només és capaç de diagnosticar certes 
patologies. Per això, s'aconsella realitzar un anàl isis crític 
dels resultats obtinguts. Davant de qualsevol dubte , s'ha de 
buscar una segona opinió en un professional de sufi cient 
experiència en el tema.  
 
     Si només es visualitzen els dos darrers paràgr afs és 
perquè el Sistema Expert NO HA ARRIBAT A CAP RESULT AT.  En 
aquest cas s'aconsella intentar-ho de nou canviant la resposta 
a l'última o les dues últimes preguntes, però sempr e recollint 
la realitat del que s'observa. Si això no funciona és perquè el 
Sistema Expert no és capaç de diagnosticar la patol ogia 
descrita.  
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     Com a últim recurs, i només si l'element anali tzat pertany 
a la façana de l'edifici, es pot intentar de realit zar la 
diagnosis amb el mòdul del Façanes.  

 
El resultat obtingut (contracció tèrmica inicial) coincideix amb el proposat en el llibre. 
Tot i això, el sistema expert no està segur de la diagnosi realitzada, ja que esperava 
l’observació de més fissures. Al no complir-se el valor de fissures esperat, el programa 
ja no ha prosseguit i ha prescindit de preguntar pel gruix i la profunditat de la fissura.  
No obstant això, cal reconèixer que és possible que el mur testejat presentés moltes més 
fissures d’aquest tipus, però com que la fotografia no recull més que una o potser dues 
fissures de retracció tèrmica, no s’ha pogut validar aquesta condició esperada pel 
programa. 
 

B.7. Façanes i parets que donen a l’exterior 
La informació per realitzar el test del mòdul de façanes i parets que donen a l’exterior 
s’ha tret del llibre [16]. 
S’ha analitzat el cas de Retracció del morter/Afogat, que es mostra en la fotografia 
“Foto 18T” del llibre esmentat, en la pàgina 117. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto B11 
 
 

Primera execució 
Executant el mòdul corresponent del sistema expert s’observa com a diferència dels 
altres, aquest no pregunta pel tipus d’afectació que es vol diagnosticar, ja que només 
conté coneixement relacionat amb fissures. 
 
Així doncs, la primera pregunta és directament sobre l’orientació de les fissures. 
Observant la fotografia es determina que l’orientació d’aquestes és bàsicament aleatòria. 
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AVÍS: AQUEST MÒDUL NOMÉS 
DIAGNOSITCA FISSURES 
Quina és l'orientació de les 
fissures observades? 
Nota: Cal seleccionar l'opció arc 
si almenys una de les fissures 
presents té aquesta forma. 
Aleatòria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B35 

 
A continuació es pregunta si la 
façana està recoberta (enfoscada) 
per una capa de morter o bé si 
compta amb panells prefabricats 
com a recobriment. 
 
La façana està formada per 
panells prefabricats o compta amb 
un recobriment de morter? 
Recobriment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B36 
 

 
Tot seguit es pregunta sobre en quin moment l’afectació es va fer visible. Amb la 
informació del llibre no és suficient per respondre aquesta pregunta, però com que es 
tracta d’un cas clar d’afogat, es pot suposar que l’afectació va sorgir en construcció (a 
les poques hores de formigonar). 
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En quin moment l'afectació és visible? 
En construcció 
 
La següent qüestió tracta de determinar el nombre de fissures que s’observen. En la 
fotografia es poden veure moltíssimes fissures. 
Quantes fissures s'observen? 
Moltes 
 
Seguidament la pregunta del sistema expert recau sobre el gruix de les fissures. Aquest 
costa de determinar amb la fotografia, però s’estima que és petit. 
Quin és el gruix de les fissures observades? 
Petit (<0,15mm) 
 
Per acabar, l’última qüestió del programa és sobre la profunditat de les fissures. En la 
fotografia no es pot observar de forma directa, però pel seu gruix i pel tipus d’afectació 
que sembla, es preveu que la profunditat d’aquestes sigui poca. 
Quina és la profunditat de les fissures observades? 
Poca 
 
RESULTAT. El sistema expert proporciona el següent informe: 
UID:                    ERH, 32 
KB Name:                Façana i parets que donen a  l'exterior 
Case:                   Català 
Run Date:               2007/06/18 21:17:53 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la informació introd uïda per 
l'usuari i la seva pròpia base de coneixements. Ha arribat a 
les següents conclusions:  
 
     Si després de la causa hi ha aclariments és pe rquè el 
sistema expert no està en condicions d'assegurar el  resultat 
perquè alguns dels símptomes no concorden amb els e sperats El 
més probable és que la causa de l'afectació observa da sigui:  
 
     Afogat, la causa directa sol ser una mala doss ificació del 
mroter o una mala execució/curat  
 
      
 
     NOTA: Si no s'ha obtingut cap resultat es pot provar de 
tornar a executar el sistema expert, canviant la re sposta a la 
darrera, o les dues últimes preguntes, sempre i qua n amb la 
nova constestació es capturi de forma adequada el q ue s'està 
observant.  
 
     NOTA: En cas de no obtenir cap resultat, també  es pot 
provar de realitzar la diagnosis amb el mòdul d'Ele ments d'obra 
de fàbrica, o de Pantalles, murs i parets de formig ó armat, 
segons sigui el cas.  
 
     NOTA: En qualsevol cas, cal recordar que el co neixement 
del sistema expert és limitat, i que per tant cal a nalitzar els 
resultats obtinguts amb cura. En cas de dubte cal c onsultar un 
expert en la inspecció d'edificis.  
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Es pot observar com la patologia diagnosticada coincideix exactament amb la 
comentada per l’expert en el llibre que s’ha utilitzat per realitzar aquest test. A més a 
més, el sistema expert arriba a aquest diagnòstic de forma segura, sense presentar cap 
comentari ni objecció al resultat obtingut. 
 
 

B.8. Fonamentacions 
No s’ha pogut realitzar cap test amb aquest mòdul del sistema expert, ja que no s’han 
trobat fotografies de les patologies que pot diagnosticar. Tampoc s’ha cregut convenient 
utilitzar els esquemes d’on s’ha tret la informació per a implementar el programa, ja que 
això seria una validació i no un test del programa. Cal recordar que totes les validacions 
han sortit positives per a tots els mòduls. 
 

B.9. Elements metàl·lics 
El test d’aquest mòdul s’ha realitzat a partir de la imatge i les informacions recollides en 
el web [17]. 
La imatge utilitzada correspon segons els experts d’ASEFA (empresa asseguradora) a 
l’oxidació d’una estructura metàl·lica. 
 

  

Foto B12 
 
 
 

Primera execució 
Com en la major part dels mòduls, la primera pregunta tracta de determinar quin tipus 
de patologia s’està diagnosticant. En aquest cas es tracta clarament d’una oxidació. 
 
 
Quin tipus de patologia es vol diagnosticar? 
Oxidació 
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Fig. B37 
 

 
La següent pregunta vol distingir entre una oxidació generalitzada i una oxidació en 
petits punts de l’element d’acer. En aquest cas, l’oxidació està totalment generalitzada. 
 

 L'oxidació es presenta de forma 
generalitzada en una zona de 
l'element o bé es presenta en 
forma de petits punts d'òxid? 
Generalitzada en una zona 
 
La darrera pregunta tracta de 
confirmar la causa de l’oxidació, i 
per això pregunta sobre 
l’existència d’aigua en contacte 
amb l’estructura d’acer o bé si 
aquesta està situada en un ambient 
humit. Com que no hi ha dades al 
respecte, s’opta per respondre que 
no es sap. 
Element en contacte puntual amb 
l'aigua, o en un ambient de gran 
humitat? 
UNKNOWN 
 
Fig. B38 
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RESULTAT: EL sistema expert emet el següent informe 
 
UID:                    ERH, 28 
KB Name:                Elements metàl·lics 
Case:                   Català 
Run Date:               2007/06/18 21:41:32 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la informació introd uïda per 
l'usuari i la seva pròpia base de coneixements. Ha arribat a 
les següents conclusions.  
 
     Si després de la causa hi ha aclariments és pe rquè el 
sistema expert no està en condicions d'assegurar el  resultat 
perquè alguns dels símptomes no concorden amb els e sperats El 
més probable és que la causa de l'afectació observa da sigui:  
 
     Oxidació general d'una zona poc protegida.  
 
     No obstant, s'esperava al confirmació de l'exi stència 
puntual d'aigua en contacte amb l'element metàl·lic , o bé la 
presència d'un ambient molt humit.  
 
      
 
     NOTA: Si no s'ha obtingut cap resultat es pot provar de 
tornar a executar el sistema expert, canviant la re sposta a la 
darrera, o les dues últimes preguntes, sempre i qua n amb la 
nova constestació es capturi de forma adequada el q ue s'està 
observant. Si això no funciona és perquè el sistema  expert no 
pot diagnositcar la patologia observada. La base de  
coneixements d'aquest mòdul només inclou les princi pals 
afectacions.  
 
     NOTA: En qualsevol cas, cal recordar que el co neixement 
del sistema expert és limitat, i que per tant cal a nalitzar els 
resultats obtinguts amb cura. En cas de dubte cal c onsultar un 
expert en la inspecció d'edificis.  
 
En el document resultat del sistema expert s’observa com la patologia que diagnostica 
és l’oxidació. No obstant, el programa no està del tot segur (tot i les evidències clares en 
la fotografia), ja que suposa que els elements metàl·lics (principalment acer) es troben 
protegits, i que per tant, cal un ambient molt humit i/o amb presència puntual d’aigua 
per poder arribar a causar una oxidació generalitzada. 
 
 

B.10. Elements de fusta 
El test d’aquest mòdul del sistema expert s’ha realitzat a partir de les imatges recollides 
del web [18]. Junt a les fotografies de les bigues de fusta afectades s’indicava que la 
causa era la presència de corcs. 
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Foto B13 

Primera execució 
Al executar el programa la primera 
pregunta que es planteja és, com en la 
majoria de casos, sobre el tipus de 
patologia que es vol diagnosticar. En 
aquest cas s’observen forats, i per tant 
discontinuïtats en la fusta. 
 
 
Quin tipus de patologia es vol 
diagnosticar? 
Discontinuïtats en la fusta 
 
 
 
 
Fig. B39 
 

 
A continuació el sistema expert dóna a 
escollir entre dues possibles 
discontinuïtats, esquerdes o petits forats. 
En l’exemple que s’està tractant 
s’observen petits forats. 
 
Quin tipus de discontinuïtat s'observa, 
forats petits o bé esquerdes? 
Petits forats 
 
 
 
 
 

Fig. B40 
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RESULTATS: El sistema expert presenta el següent informe: 
 
UID:                    ERH, 18 
KB Name:                Elements de fusta 
Case:                   Català 
Run Date:               2007/06/19 09:53:32 
Report Name:            Resultats del Sistema Exper t 
 
El sistema expert ha analitzat la informació introd uïda per 
l'usuari i la seva pròpia base de coneixements. Ha arribat a 
les següents conclusions.  
 
     Si després de la causa hi ha aclariments és pe rquè el 
sistema expert no està en condicions d'assegurar el  resultat 
perquè alguns dels símptomes no concorden amb els e sperats El 
més probable és que la causa de l'afectació observa da sigui:  
 
     La fusta està atacada per insectes (corcs, etc .)  
 
     Segons el grau d'afectació, es pot reparar l'e lement o cal 
canviar-lo.  
 
      
 
     NOTA: Si no s'ha obtingut cap resultat es pot provar de 
tornar a executar el sistema expert, canviant la re sposta a la 
darrera, o les dues últimes preguntes, sempre i qua n amb la 
nova constestació es capturi de forma adequada el q ue s'està 
observant. Si això no funciona és perquè el sistema  expert no 
pot diagnositcar la patologia observada. La base de  
coneixements d'aquest mòdul només inclou les princi pals 
afectacions.  
 
     NOTA: En qualsevol cas, cal recordar que el co neixement 
del sistema expert és limitat, i que per tant cal a nalitzar els 
resultats obtinguts amb cura. En cas de dubte cal c onsultar un 
expert en la inspecció d'edificis.  
 
Com es pot observar la diagnosis és l’esperada, ja que determina que la causa de la 
patologia és l’atac d’insectes. Tot i això, el sistema expert no determina que aquests 
siguin corcs, tal i com es sap per la informació relacionada amb la fotografia utilitzada 
per fer aquesta prova. 
 
 
 




