
Resum 
 
Al llarg dels darrers anys, els ordinadors han esdevingut part de l’activitat 
quotidiana en el procés de disseny d’estructures. Actualment les principals 
aplicacions computacionals es centren en els camps amb lleis de govern 
definides i conegudes. Generalment cal trobar un model teòric que representi el 
comportament del problema a resoldre per entendre’l i així, arribar a un 
disseny òptim. 
 
Davant de fenòmens complicats, l’obtenció d’un model teòric adient pot arribar 
a ser inabordable. Les xarxes neuronals artificials, una eina computacional 
basada en la intel·ligència artificial, sorgeixen com a mètode alternatiu. La 
característica principal de les xarxes neuronals és l’aprenentatge a partir de 
l’experiència, el que permet prescindir de la necessitat d’elaborar models 
teòrics. L’estructura interna pretén emular el funcionament del cervell humà, 
amb unitats de processament disposades en capes i fortament interconnectades. 
De fet, el calibratge de les connexions entre neurones permet a la xarxa 
aprendre a partir de casos coneguts i donar resposta a nous. 
 
Un exemple que reflexa els problemes associats al disseny d’estructures és el cas 
de les bigues armades, un tipus d’estructura molt freqüent en l’enginyeria civil i 
l’edificació. Les bigues armades s’utilitzen en certes circumstàncies de disseny, 
com per exemple quan cal salvar grans llums o cal suportar grans càrregues. En 
aquestes circumstàncies, els perfils laminats habituals no són prou resistents o 
no resulten rentables econòmicament. 
 
Gran part de la dificultat del disseny de les bigues armades d’acer al carboni 
recau en la determinació de la capacitat última a tallant. El pannell de l’ànima 
sol ser tant esvelt que esdevé inestable i s’abonyega amb càrregues petites. 
Degut a la no linealitat durant el comportament postcrític de la biga armada un 
cop s’abonyega, l’obtenció d’un mètode de disseny adequat sol ser difícil. En 
aquestes condicions, les característiques de les xarxes neuronals són les òptimes 
pel seu ús. 
 
Per tal de determinar la resistència última a tallant de bigues armades, s’ha 
entrenat una xarxa neuronal a partir d’un recull d’assaigs experimentals amb 
bigues armades. Els resultats obtinguts han estat comparats amb els tres 
mètodes de disseny disponibles a l’Eurocodi 3. L’estudi comparatiu revela que 
les xarxes neuronals són una eina molt precisa que no depèn de les principals 
variables de disseny. A més, es proposen una sèrie de correccions per tal de 
millorar la resposta de la xarxa neuronal. 
 
 
 
 
 
 




