
Caṕıtol 5

Programació

En els dos caṕıtols anteriors s’ha explicat la modelització de la fallida aix́ı com la modelització
de les variables de càlcul. Aquestes modelitzacions es realitzen per a poder aplicar el mètode de
Monte-Carlo per a sistemes. El mètode requereix de les distribucions de probabilitat de les vari-
ables bàsiques per tal de poder realitzar les simulacions d’aquestes. Aix́ı mateix, i per a avaluar
la fallida o no fallida en cada simulació, és necessari definir els modes de fallida i la fallida del
sistema.
A continuació es descriurà, de forma genèrica i esquemàtica, l’algoritme programat en ”Mat-
lab”per al càlcul de les probabilitats de fallida de les estructures. Existeixen dos algoritmes de
càlcul per estructura, corresponents als arbre de fallida 1 i arbre de fallida 2 (veure caṕıtol 3).
Els paràmetres de les variables bàsiques s’introdueixen en el programa parametres.m, aquest
programa és cridat a l’inici de l’algoritme de càlcul. El programa que conté l’algoritme de càlcul
s’anomena nivell3.m i realitza un nombre determinat de simulacions (dada input) en les què
calcula la fallida o no fallida de cada mode a través de les funcions ĺımit, programades com a
funcions externes al programa gi.m. S’avalua la fallida o no fallida del sistema mitjançant portes
lògiques i seguint l’esquema de l’arbre de fallida. Finalment, el programa calcula les freqüències
de fallida i proporciona arxius de resultats.

5.1 Funcionament del programa

Com s’ha comentat en els paràgrafs anteriors, existeixen dues estructures diferents de càlcul per
al mateix tipus d’estructura. Els programes difereixen en el càlcul de la probabilitat de fallida
del sistema aix́ı com en la introducció d’alguns paràmetres.

5.1.1 Arbre de fallida 1

L’arbre de fallida 1 és un agrupament de modes de fallida de manera que si un d’ells falla, la
estructura falla. La fallida del sistema es donarà quan alguna de les funcions ĺımit gi doni un
valor Zi ≤ 0.
El programa parteix dels paràmetres definits per a les funcions de distribució de les variables
de càlcul (veure caṕıtol 4). Aquests paràmetres són utilitzats per a generar valors aleatoris
d’aquestes variables. Es realitza un nombre determinat de simulacions Nit de cadascuna de
les variables per a cada càlcul de la probabilitat, aquest nombre de simulacions és una dada
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input i vindrà condicionada per la probabilitat de fallida mı́nima calculada1. Per a cadascuna
de les simulacions realitzades, s’avaluen totes les funcions ĺımit gi,i en cas de que la realització
d’aquesta Zi prengui un valor negatiu, Zi ≤ 0, es considerarà fallida del mode i es comptarà a
través de la variable ki de la manera ki = ki+ 1.
S’avaluarà també la fallida del sistema a través de les portes lògiques ”O”. Es considerarà fallida
quan algun dels modes de fallida analitzats prengui valor negatiu, min (Zi ≤ 0) i = 1, · · · , n.
El nombre de fallides del sistema es comptarà a través de la variable k i es comptarà de la forma
k = k + 1 en cas de fallida. Finalment, es calcularan les freqüències de fallida de cadascun dels
modes i del sistema, que serà la aproximació a les seves probabilitats de fallida, de la forma
Pfi = ki/Nit, Pf = k/Nit. La figura 5.1 presenta el diagrama de flux corresponent al càlcul de
la probabilitat de fallida per a l’arbre 1 del dic en talús2.

5.1.2 Arbre de fallida 2

Pel que fa a l’arbre de fallida 2 es generen també les variables aleatòries a partir dels paràmetres
introdüıts, però amb l’afegit que ara les funcions de fallida generaran els paràmetres que permeten
diferenciar les funcions gi de gi 3. Seguidament, s’avaluen les funcions ĺımit gi i gi i es compta
el nombre de falides de cadascuna d’elles a través de les variables ki, ki .
El canvi més important d’aquest mètode és la avaluació dels modes de fallida. En el cas anterior
es donava fallida d’un mode mi quan la realització Zi de la funció ĺımit gi prenia valor negatiu,
Zi ≤ 0. En aquest cas, alguns dels modes de fallida es poden donar a través de diferents
combinacions de ”submodes”(veure apartats 3.2.1 i 3.3.1). La ocurrència dels modes de fallida
mi es comptarà mitjançant les variables Ki, a través de Ki = Ki + 1. La fallida del sistema
es comptarà a través de la variable K com K = K + 1. Finalment, quan s’hagin realitzat el
nombre de simulacions Nit, es calcularan les freqüències d’ocurrència de tots els modes mi amb
Pfi = Ki/Nit. La probabilitat de fallida del sistema s’aproximarà a la freqüència Pf = K/Nit.
El diagrama de flux corresponent a l’arbre de fallida 2 per a dic en talús es mostra a la figura
5.2.

1Es calcularà la probabilitat de fallida global del sistema i les probabilitats de fallida corresponents als diferents
modes. El nombre de simulacions a realitzar vindrà condicionada per la probabilitat de fallida mı́nima obtinguda
d’entre tots els modes, veure equació 2.18

2S’utilitza un exemple dels dos analitzats, en aquest cas dic en talús, per a clarificar més el mètode ja que és
més fàcil comparar l’arbre de fallida de dic en talús (veure apartat 3.2.1) amb el diagrama de flux presentat.

3Aquests paràmetres corresponen a coeficients de seguretat o a nivells d’avaries tals com Nod (veure apartats
3.2.2 i 3.2.2)
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Figura 5.1: Diagrama de flux per a l’arbre de fallida 1 per a dic en talús
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Figura 5.2: Diagrama de flux per a l’arbre de fallida 2 per a dic en talús
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5.2 Estructura del programa

A continuació es descriuran les parts de les que consten els programes utilitzats. Aquests es divi-
deixen en dos programes parametres.m i nivell3.m i diferents funcions a les que aquests recorren,
entre elles les corresponents a les funcions ĺımit gi, gi.m. Els programes utilitzen com a input els
paràmetres definitoris de les funcions de distribució de les variables bàsiques, entrats a través del
subprograma parametres.m. El subprograma nivell3.m comença generant valors de les variables
aleatòries seguint els paràmetres definits, les funcions ĺımit són funcions externes al programa
(gi.m) que prenen un determinat valor en cada simulació. Els valors que prenen cadascuna de
les funcions són reconeguts de nou en el programa nivell3.m i serveixen per a avaluar la fallida
o no fallida del sistema. Finalment, s’obté com a output uns arxius de resultats .res, amb totes
les simulacions realitzades, resultats parcials i totals, compliment de les condicions de les formu-
lacions, recompte del nombre de fallides i freqüència de fallida (probabilitat de fallida).

5.2.1 parametres.m

El programa parametres.m permet introduir els paràmetres definitoris de les funcions de dis-
tribució de cadascuna de les variables bàsiques del problema. S’utilitza una codificació per tal
d’ordenar les variables. Els paràmetres de les funcions d’una variable de nom ”‘x”’ prenen el
següents noms:

• ux: mitja

• sx: desviació estàndard

• ulx: paràmetre µ de la distribució log-normal

• slx: paràmetre σ de la distribució log-normal

L’apèndix E recull el codi d’aquest programa utilitzat per als càlculs de dic en vertical i dic
en talús.

5.2.2 gi.m

Les funcions de fallida gi són funcions externes al programa nivell3.m. Aquestes agafen com a
input el valor de les variables bàsiques que utilitzen per a la verificació, i com a output treuen els
valors de la realització Zi. La funció realitza en cada simulació els càlculs dels paràmetres interns
de la formulació i els registra en arxius de resultats de càlculs parcials. Aquests arxius serviran
per a verificar el correcte funcionament del programa. A més a més, el fet que els paràmetres
interns no s’emmagatzemin com a variables, permet un estalvi de memòria.

5.2.3 LONG.m

La funció LONG.m calcula la longitud d’ona donat un peŕıode i un calat. Aquesta funció s’utilitza
per a obtenir càlculs més acurats, ja que no sempre es donen les condicions d’aigües profundes o
aigües someres per a l’ús de les aproximacions.
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Figura 5.3: Programa parametres.m per a dic en talús

5.2.4 nivell3.m

El programa nivell3.m recorre als paràmetres de definició de les funcions del programa para-
metres.m. A través d’una funció ”‘for”’ (que té com a input el nombre de simulacions Nit)
i mitjançant les funcions ”‘xxxrnd”’ de generació de nombres aleatoris del Matlab, es generen
les variables bàsiques independents seguint els paràmetres de la seva funció de distribució(per
exemple, distribució normal amb µ = 3 i σ = 2 x=normrnd(3,2)).4 Les variables dependents
(veure apartat 4.2) es generen a continuació i a partir dels valors obtinguts per a les variables
independents.

En cadascuna de les simulacions (cada pas ı̈”del ”for”) s’avaluen cadascuna de les funcions
ĺımit i es realitzen els recomptes d’ocurrència de cadascun dels modes aix́ı com de la fallida
total (veure apartats 5.1, 3.2.1 i 3.3.1). Es compta també el no compliment de les condicions
de les formulacions utilitzades. Al llarg del càlcul, el programa realitza arxius de resultats .res
que proporcionen resultats parcials i totals, tant dels càlculs realitzats com de les freqüències de
fallida buscades (output del programa). La figura 5.6 mostra un d’aquests arxius de resultats,
corresponent al resum de les diferents funcions de fallida per a un dic en talús analitzat segons
l’arbre 2.

4Matlab conté un ampli ventall de funcions generadores de nombres quasialetoris, entre elles la corresponent
a la distribució normal, normrnd(µ,σ) i a la distribució log-normal lognrnd(µ,σ) que són les utilitzades per als
càlculs de la majoria de variables. En el cas de la distribució Gumbel, que no té una funció generadora de
nombres quasialeatoris, s’utilitza una funció generadora de nombres uniformement distribüıts, tot seguit es busca
l’antiimatge d’aquesta a partir de la funció de distribució inversa de Gumbel.
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Figura 5.4: Funció g4.m. Càlcul de la estabilitat a bolcada de l’espatller en dic en talús.



5.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 83

Figura 5.5: Generació de variables bàsiques mitjançant nombres quasialeatoris
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Figura 5.6: Arxiu de resultats, gt.res, per al càlcul de la fallida del dic en talús segons arbre 2.


