
Caṕıtol 8

Cas pràctic: càlculs probabilistes

En aquest caṕıtol s’aborda el càlcul de la probabilitat de fallida de les estructures anteriorment
analitzades. Aquest càlcul es realitzarà mitjançant el mètode de Montecarlo, tot seguint la me-
todologia de càlcul explicada i utilitzant com a eina el programa en entorn Matlab constrüıt per
a aquesta tesina.

Per a la verificació serà necessari obtenir una probabilitat de fallida de referència. S’hauran
d’identificar les funcions de distribució de les variables bàsiques aix́ı com els paràmetres defi-
nitoris d’aquestes. Serà necessari verificar que les equacions de verificació compleixin (en una
proporció adequada) les limitacions de la formulació en què es basen. Finalment, s’haurà de
comprovar en cada càlcul que el nombre de simulacions realitzades estigui acord amb el mı́nim
exigible en el mètode de Montecarlo.

El càlcul de les probabilitats de fallida de les estructures ens donarà una idea de la seguretat
que presenten, i ens permetrà treure una sèrie de conclusions en base a la possible optimització
d’aquestes.

8.1 Bases de càlcul

L’objectiu d’aquest apartat és verificar la estabilitat de les estructures en la seva vida útil i en
base a les probabilitats de fallida d’aquestes. La verificació però careix de significat si no es té
una probabilitat de referència a la què comparar. Es treballarà amb la probabilitat de fallida
que exigeix la ROM per a les estructures estudiades i que és la que s’ha utilitzat prèviament en
els càlculs deterministes (veure 7.1). S’exigirà també la mateixa vida útil.

Aix́ı doncs, la vida útil i la probabilitat de fallida de càlcul seran:

• V=25 anys

• Pf = 0.20

Es verificarà que les estructures tenen una probabilitat de fallida en els seus 25 anys de vida
útil inferior a Pf = 0.20.

Els resultats s’analitzaran primerament de forma matemàtica per tal d’assegurar que el càlcul
de la freqüència de fallida s’ajusta a la precisió buscada. A continuació es verificarà que es
compleixen les condicions les formulacions i es valorarà el resultat de forma enginyeril.
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8.2 Procediment de càlcul

Es realitzarà el càlcul de la probabilitat de fallida de les estructures mitjançant el programa ni-
vell3.m. La entrada dels paràmetres de càlcul es realitzarà a través del programa parametres.m
(veure apèndix E). El programa proporcionarà les freqüències d’ocurrència de cadascun dels
modes i també dels dics segons l’arbre de fallida que s’estigui analitzant.

Durant el càlcul es verificarà que el nombre de simulacions sigui superior al valor exigible en
el mètode de Montecarlo (veure fórmula 2.18). Donat que s’està analitzant un arbre de fallida
i per tant diferents modes, es calcularà el nombre de simulacions necessari per al mode amb
probabilitat d’ocurrència mı́nima (assegurant aix́ı la estabilitat en el càlcul de la probabilitat per
a cada mode).
S’exigirà una precisió de càlcul de dues xifres significatives, precisió igual que les de les dades de
l’alçada d’ona.

En cada càlcul, el programa ens proporcionarà també el nombre de vegades que no es com-
pleixen les condicions de les formulacions utilitzades i la freqüència d’aquests incompliments.

8.3 Verificació del dic en talús

8.3.1 Arbre 1

Funcions de fallida utilitzades

Per al càlcul de la probabilitat de fallida del dic en talús, s’analitzen quatre modes de fallida
(veure apartat 3.2.2):

• m1, Inestabilitat elements mantell principal

• m2, Inestabilitat elements peu

• m3, Bolcada espatller

• m4, Lliscament espatller

El dic s’analitzarà per l’arbre 1 de fallida definit anteriorment. Aquest arbre utilitza 4 funcions
de fallida per a modelar els quatre modes presentats:

• g1, Inestabilitat elements mantell principal

• g2, Inestabilitat elements peu

• g3, Bolcada espatller

• g4, Lliscament espatller

Valors dels paràmetres de càlcul

A la taula 8.1 es presenten els valors dels paràmetres utilitzats en el càlcul de la probabilitat de
fallida del dic en talús, aix́ı com la funció de distribució utilitzada, la seva mitja (µ) i desviació
estàndard (σ). El llistat de paràmetres en el Matlab s’inclou en l’apèndix E.
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Taula 8.1: Paràmetres per al càlcul probabilista del dic en talús. Valors de la mitja i desviació
estàndard. Tipus de distribució

Codi Matlab Descripció µ σ Distribució
ma Marea astronòmica 0.26 0.2 Normal
mm Marea meteorològica 0.40 0.05 Normal
gumbu u Distr. Gumbel 3.426 0 Determinista
gumba α Distr. Gumbel 1.284 0 Determinista
Tm Peŕıode mig 11.3 0.05 Log-normal
betta Angle incidència onatge 0 0 Determinista
dt Duració temporal 6 0.5 Log-normal
gw Densitat aigua 1.03 0.005 Log-normal
h Calat a peu de dic 10 0.3 Log-normal
tga Pendent talús(tanα) 0.5 0.01 Log-normal
Dn1 Diàmetre escullera mantell pr. 2.25 0.1 Log-normal
Dn2 Diàmetre escullera peu 1.19 0.1 Log-normal
gs1 Densitat blocs formigó 2.35 0.05 Log-normal
gs2 Densitat escullera peu 2.6 0.05 Log-normal
ht Profunditat peu 7.25 0.30 Log-normal
Ac Cota coronació berma 7.00 0.20 Normal
B Ample berma 6.78 0.20
neb Nombre elements berma 3 0 Determinista
Wc Cota de coronació espatller 7.5 0.05 Normal
Wf Cota de fonamentació espatller 0.21 0.05 Normal
F Longitud base espatller 5 0.10 Log-normal
dw Distància hor. c.d.g. 3.20 0.10 Log-normal
W Pes submergit espatller 60 0.5 Log-normal
cf Coef. fregament espatller 0.7 0.05 Log-normal
Nod1 Nivell d’avaries blocs 0.2 0 Determinista
ug1 Incertesa formulació blocs 1 0.1 Normal
Nod2 Nivell avaries peu 2 0 Determinista
ug2 Incertesa formulació peu 1 0.1 Normal
Cf Paràmetre càlcul pressions espatller 1 0 Determinista
Au Paràmetre càlcul pressions espatller 1.31 0 Determinista
Bu Paràmetre càlcul pressions espatller -0.66 0 Determinista
PraPre Pra/Pre 0.5 0 Determinista
umh Incertesa moment onatge 1 0.2 Normal
umu Incertesa moment subpressions 1 0.2 Normal
ufh Incertesa resultant onatge 1 0.2 Normal
ufu Incertesa resulant subpressions 1 0.2 Normal
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Resultats

Estabilitat dels resultats
S’ha realitzat un total de 11 tirades del programa, per a 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000,
20000, 50000, 100000 i 200000 simulacions. D’aquesta manera, s’ha pogut analitzar la estabilit-
zació de les probabilitats de fallida amb l’augment del nombre de simulacions.

El nombre de fallides total i segons funció de fallida es presenten a la figura 8.1, mentre que
les freqüències de fallida es presenten a la figura ??

Figura 8.1: Dic en talús, arbre 1. Nombre de fallides per mode de fallida segons nombre de
simulacions

Figura 8.2: Dic en talús, arbre 1. Freqüència de fallides per mode de fallida segons nombre de
simulacions

Els resultats donen una freqüència de fallida per a 200000 simulacions de 0.1688. Aquesta
seria una probabilitat de fallida adequada per al dic estudiat, doncs la màxima exigida al llarg
de la vida útil és de 0.20.

Malgrat tot, la probabilitat de fallida aix́ı obtinguda s’ha de validar. Primerament, la
freqüència més baixa en el càlcul ha estat de la corresponent a la funció de fallida g3, que
ha donat Pf3 = 0.0017. Si introduim aquest valor en la equació 2.18, obtenim un nombre mı́nim
de 235.000 simulacions.
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Es realitza una segona tirada del programa amb les 235.000 simulacions. Els resultats obtin-
guts es resumeixen a la figura 8.3, l’arxiu de resultats del programa es pot consultar a l’apèndix
F

Figura 8.3: Dic en talús, arbre 1. Freqüències de fallida per mode de fallida i per a 235000
simulacions

S’observa que la freqüència de fallida per a g3 queda estabilitzada en el seu tercer deci-
mal, el valor d’aquesta freqüència queda a l’entorn de Pf3 = 0.002 essent suficient donada la
precisió de les dades disponibles. El valor de la probabilitat de fallida del talús quedaria com
Pf = 0.1679 ≈ 0.17.

Aix́ı mateix, el gràfic 8.4 ens mostra la evolució de la probabilitat de fallida per cadascun
dels modes analitzats aix́ı com la probabilitat de fallida total. S’observa la tendència de cada
probabilitat a estabilitzar-se.

Figura 8.4: Dic en talús, arbre 1. Evolució de la probabilitat de fallida total i per a cada mode
de fallida.

Una segona manera d’analitzar-ho és veure quina és la proporció en tant per u entre la
freqüència (probabilitat) d’ocurrència en cadascun dels modes respecte la final . La figura 8.5
mostra aquests resultats. Es pot observar com els modes de fallida amb freqüències d’ocurrència
més altes (g1 i g4) estabilitzen aquestes freqüències més ràpidament, mentre que aquells amb
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freqüències més baixes (g2 i sobretot g3) tarden més a arribar a aquesta estabilització.

Figura 8.5: Dic en talús, arbre 1. Evolució de la relació en tant per u de la probabilitat de fallida
per mode respecte la probabilitat final.

Pel que fa a la probabilitat de fallida total, s’observa que és la més estable de totes al llarg
del càlcul, doncs de seguida queda acotada entre els valors Pf = 0.1650 i Pf = 0.1720. Aquest
fet es deu a què les funcions de fallida amb freqüències més altes són les que contribueixen més
en la obtenció de les fallides globals del dic, conseqüentment són les que contribuiran més en
la seva freqüència de fallida i, per tant, en el cas de un nombre baix de modes de fallida, pro-
vocaran la estabilització de la freqüència de fallida del dic en el punt en què les seves s’estabilitzin.

Es pot concloure que el resultat matemàtic obtingut de la freqüència de fallida del dic, està
estabilitzat a l’entorn de Pf = 0.17 a partir de (mı́nim) 20000 simulacions.

Compliment de les condicions de les formulacions
En el cas del dic en talús, es disposa de informació sobre les limitacions de cadascuna de les
formulacions utilitzades en els modes de fallida. El compliment o no compliment d’aquestes
condicions ens servirà per a refutar o confirmar els resultats parcials i globals obtinguts. Les
condicions de cadascuna de les formulacions estan detallades a l’apartat 3.2.2. Aix́ı mateix a
l’apèndix F es recullen els arxius de resultats a on s’inclou el recompte de no compliment de les
condicions.
Comprovarem el compliment/no compliment de les condicions per a la tirada del programa de
235.000 simulacions. Les figures 8.6 i 8.7 recullen aquests resultats.

S’observa que un 8.13% del nombre de no fallides es fa no complint les condicions de les for-
mulacions. Aix́ı mateix, els modes de fallida 3 i 4 (estabilitat de l’espatller) són els que tenen un
percentatge més alt de no compliment de les condicions amb la no fallida del mode (la limitació
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Figura 8.6: Dic en talús, arbre 1. No compliment de les condicions. Percentatge del nombre de
fallides amb no compliment de condicions

Figura 8.7: Dic en talús, arbre 1. 235000 simulacions. No compliment de les condicions per
cadascuna de les funcions de fallida. Percentatge del nombre de fallides amb no compliment de
condicions

d’aquestes equacions és que el nombre d’Iribarren, Ir sigui major a 3, Ir > 3).
Els resultats obtinguts ens donen que, en el cas de 235000 simulacions, un 8.13% de les simula-
cions no fallides (83.21 % de les simulacions totals) no compleixen alguna de les condicions de
les formulacions. Això representa que, pel què fa a les formulacions, el llindar superior de la
probabilitat de fallida és de 1− (1− 0.17) · (1− 0.081) = 0.24. Si considerem la pitjor situació,
que és que el dic falla quan no es compleixen condicions, això representaria una probabilitat de
fallida del dic Pf = 0.24.
Per a corroborar aquest resultat, s’analitza el percentatge de no compliment en no fallida per a
la resta de tirades del programa.

Figura 8.8: Dic en talús, arbre 1. Totes les tirades. No compliment de les condicions per
cadascuna de les funcions de fallida. Percentatge del nombre de fallides amb no compliment de
condicions.

S’observa també com el valor del no compliment de les condicions s’estabilitza a l’entorn del
8%, essent doncs no suficent per a confirmar que la probabilitat de fallida del dic és superior a
Pf = 0.20.
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8.3.2 Arbre 2

Funcions de fallida utilitzades

En aquest apartat s’analitzarà l’arbre de fallida 2 per a dic en talús (veure figura 3.3), aquest
considera els mateixos modes de fallida que l’arbre 1.

Aquest consta de quatre modes de fallida:

• m1, sortida de peces del mantell principal

• m2, sortida de peces del peu

• m3, bolcada espatller

• m4, lliscament espatller

Aquests modes de fallida s’analitzen amb combinacions de 8 funcions de fallida:

• g1, sortida de peces del mantell principal

• g1 , inici inestabilitat peces del mantell principal

• g2, sortida de peces del peu

• g2 , inici inestabilitat peces del peu

• g3, bolcada espatller

• g3 , inici inestabilitat a bolcada espatller

• g4, lliscament espatller

• g4 , inici inestabilitat a lliscament espatller

Valors dels paràmetres de càlcul

Les variables bàsiques utilitzades són les mateixes que en el cas de l’arbre 1 (veure taula 8.1).

Resultats

Estabilitat dels resultats
S’ha seguit el mateix procediment que en els casos anteriors, realitzant un total de 11 tirades del
programa. Es verifica primer la estabilitat dels resultats a través de les freqüències de fallida de
les 8 funcions utilitzades. Les figures 8.9 i 8.10 mostren els resultats obtinguts. S’observa que la
freqüència mı́nima per a 200000 simulacions és de 0.0017 per a g3 que, seguint el càlcul utilitzat,
correspon a un total de 235.000 simulacions. Aix́ı mateix, s’observa a les figures 8.11 i 8.13 la
estabilització de les freqüències per a les funcions gi. A les figures 8.12 i 8.14 s’observa aquesta
estabilització per a les funcions gi .

Realitzada una tirada amb 235000 simulacions, es presenten els resultats a la figura 8.15.
S’observa que la freqüència de realitzacions negatives més baixa és la corresponent a g3, amb
0.0018. Això correspon aproximadament a 220000 simulacions, amb el que es pot afirmar haver
arribat a la estabilitat de càlcul.

En el cas de l’arbre 2, la probabilitat de fallida no es calcula com la freqüència de realitzacions
negatives d’alguna de les funcions de fallida sinó que, tal com explicat anteriorment, s’afegeixen
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Figura 8.9: Dic en talús, arbre 2. Nombre de fallides segons nombre de simulacions realitzades

Figura 8.10: Dic en talús, arbre 2. Freqüències de fallida segons nombre de simulacions realitzades

les interaccions entre funcions de fallida. La figura 8.16 presenta els resultats desglossats segons
els diferents submodes i modes i la seva freqüència d’ocurrència.

S’observa que la freqüència de fallida per als modes que contenen submodes augmenta signifi-
cativament. Sobretot en els modes m1 (inestabilitat peces mantell) i m3 (bolcada espatller), pel
que fa a m4 l’augment relatiu no és tant important, doncs ja presenta una freqüència d’ocurrència
molt elevada per si sol (veure figures 8.17 i 8.18).

La freqüència de fallida calculada segons el mètode de nivell 3 per a l’arbre 2 és de 0.18. Es
pot observar també que l’increment de la probabilitat de fallida respecte al càlcul mitjançant
l’arbre 1 (fallida si g1 ≤ 0 o g2 ≤ 0 o g3 ≤ 0 o g4 ≤ 0) és d’un 4.8%.

Compliment de les condicions de les formulacions
Es comprova el compliment de les condicions per a les 235000 simulacions realitzades. La figura
8.19 mostra el nombre de no compliments aix́ı com els percentatges de fallida i de no fallida amb
no compliment de les condicions. Es pot observar que un 7.8% de les no fallides és de caràcter
incert, doncs no es compleixen les condicions de les formulacions. Considerant la probabilitat
de fallida obtinguda anteriorment, 0.18. Es pot calcular el llindar superior de la probabilitat de
fallida calculada, que correspon a 1− (1− 0.18) · (1− 0.078) = 0.24
Les figures 8.20 i 8.21 mostren el no compliment de les condicions per a cadascun dels modes i
l’evolució del no compliment total de les condicions segons el nombre de simulacions. Observar
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Figura 8.11: Dic en talús, arbre 2. Evolució de la freqüència de fallida total i per funció de fallida
gi

que el valor del % de no compliment es manté al voltant del 7.5 %. Aix́ı mateix, les funcions de
fallida g1, g3 i g4 són les que tenen un major incompliment de les condicions, que corresponen a
un nombre d’Iribarren Ir < 3.
Aix́ı doncs, la probabilitat de fallida pot arribar a l’entorn de 0.24 i no es pot concloure que sigui
inferior al 0.20 marcat per la ROM.
L’ús de l’arbre 2 no ha comportat un augment de la fallida calculada de la estructura.
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Figura 8.12: Dic en talús, arbre 2. Evolució de la freqüència de fallida total i per funció de fallida
gi

Figura 8.13: Dic en talús, arbre 2. Evolució de la relació en tant per u de la freqüència de fallida
per funció de fallida gi respecte la probabilitat final
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Figura 8.14: Dic en talús, arbre 2. Evolució de la relació en tant per u de la freqüència de fallida
per funció de fallida gi respecte la probabilitat final

Figura 8.15: Dic en talús, arbre 2.Nombre de realitzacions negatives i freqüències per funció de
fallida

Figura 8.16: Dic en talús, arbre 2.Nombre d’ocurrències dels submodes i modes. Freqüències
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Figura 8.17: Dic en talús, arbre 2.Nombre total d’ocurrències per mode. Nombre de contribucions
del submode principal i contribucions addicionals.

Figura 8.18: Dic en talús, arbre 2.Percentatge de contribucions del submode principal i contri-
bucions addicionals per a cada mode.
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Figura 8.19: Dic en talús, arbre 2.235000 simulacions, no compliment de les condicions

Figura 8.20: Dic en talús, arbre 2.235000 simulacions, no compliment de les condicions per a
cada funció de fallida

Figura 8.21: Dic en talús, arbre 2.Totes les simulacions. No compliment de les condicions.
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8.4 Verificació del dic vertical

8.4.1 Arbre 1

Funcions de fallida utilitzades

Per al càlcul de la probabilitat de fallida del dic en talús, s’analitzen cinc modes de fallida (veure
apartat 3.3.2):

• m1, Bolcada Calaix

• m2, Lliscament Calaix

• m3, Bolcada Espatller

• m4, Lliscament espatller

• m5, Inestabilitat material banqueta

Aquests modes de fallida s’analitzen utilitzant cinc funcions de fallida:

• g1, Bolcada Calaix

• g2, Lliscament Calaix

• g3, Bolcada Espatller

• g4, Lliscament espatller

• g5, Inestabilitat material banqueta

Valors dels paràmetres de càlcul

A la taula 8.2 es presenten els paràmetres utilitzats en el càlcul de la probabilitat de fallida del
dic vertical, aix́ı com la funció de distribució utilitzada, la seva mitja (µ) i desviació estàndard
(σ). El llistat de paràmetres entrats en Matlab s’inclou en l’apèndix E.
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Taula 8.2: Paràmetres per al càlcul probabilista del dic vertical. Valors de la mitja i desviació
estàndard. Tipus de distribució

Codi Matlab Descripció µ σ Distribució
ma Marea astronòmica 0.26 0.2 Normal
mm Marea meteorològica 0.40 0.05 Normal
gumbu u Distr. Gumbel 3.426 0 Determinista
gumba α Distr. Gumbel 1.284 0 Determinista
Tm Peŕıode mig 11.3 0.05 Log-normal
betta Angle incidència onatge 0 0 Determinista
dt Duració temporal 6 0.5 Log-normal
gw Densitat aigua 1.03 0.05 Log-normal
h Calat a peu de banqueta 10 0.3 Log-normal
h1 Calat a fonamentació (h’) 8 0.3 Log-normal
d Calat a coronació berma 5.51 0.3 Log-normal
Bm Ample berma 8.5 0.2 Log-normal
tgth Pendent terreny 0.04 0.005 Log-normal
Dn3 Diàmetre material banqueta 1.39 0.1 Log-normal
gs Densitat material banqueta 2.6 0.05 Log-normal
B1 Màniga Calaix 25.6 0.1 Log-normal
B2 Ample solera 27.6 0.1 Log-normal
cf1 Coef. freg. calaix-banqueta 0.7 0.05 Log-normal
W1 Pes dic (no submergit) 602 0.5 Log-normal
Wc Cota coronació espatller 8.5 0.2 Normal
Wf Cota fonamentació espatller 1 0.2 Normal
F Longitud base espatller 6.65 0.1 Log-normal
dw Distància horitzontal a cdg1 3.7 0.1 Log-normal
W2 Pes espatller 115 0.5 Log-normal
cf2 Coef. Freg. espatller-calaix 0.7 0.05 Log-normal
lambd1 λ1 paràmetre forma calaix 1 0 Determinista
lambd2 λ2 paràmetre forma calaix 1 0 Determinista
lambd3 λ3 paràmetre forma calaix 1 0 Determinista
ufh Incertesa resultant onatge 2 0.90 0.25 Normal
ufu Incertesa resultant subpressions din. 0.77 0.25 Normal
umh Incertesa moment onatge 0.81 0.40 Normal
umu Incertesa moment supressions din. 0.72 0.37 Normal
cru Coef. reductor subp. dinàmiques 0.5 0 Normal
Nod3 Nivell d’avaries formulació 0.5 0 Determinista
uns Incertesa formulaició estabilitat elements 1 0.25 Normal
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8.4.2 Resultats

Compliment de les condicions de les formulacions

En aquest apartat s’altera l’ordre de la explicació respecte a l’anterior, doncs al realitzar algunes
tirades inicials del programa (fins a 10000 simulacions), es comprova que les condicions de la
formulació de moviment del material de la banqueta (mode g5) no es compleixen en el 100%
dels casos. S’opta doncs per a excloure aquesta formulació dels càlculs i calcular amb els quatre
modes de fallida restants. A remarcar que les quatre funcions de fallida restants es basen en la
formulació de Goda i Takahashi, de la qual es desconeixen les condicions.

Estabilitat dels resultats

Com en el cas del dic en talús, es realitzen 11 tirades del programa amb els resultats que mostren
les figures 8.22 i 8.23.

Figura 8.22: Dic vertical, arbre 1. Nombre de fallides per mode de fallida i per nombre de
simulacions

Figura 8.23: Dic vertical, arbre 1. Freqüència de fallides per mode de fallida i per nombre de
simulacions

El nombre de fallides total calculat per a 2000000 simulacions és de 7071, donant una
freqüència de fallida de 0.0354. Les freqüències de fallida més baixes del grup són les que
donen les funcions de fallida g1 i g3, amb freqüències de 0.0001 i 0.0006 respectivament. Aquests
resultats demanen, segons la equació 2.18, un número mı́nim de 4E+06 tirades respectivament.
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Es tracta de nombres massa elevats per a realitzar els càlculs, doncs comportarien molt de temps
i, donades les xifres significatives, no resultaria significatiu arribar a una precisió de 1E-04. Aix́ı
doncs, es comprovarà que el nombre de simulacions sigui adequat per a la freqüència obtinguda
en la resta de modes de fallida. Procedint aix́ı, la freqüència més baixa és la del mode g2, de
0.0182. El nombre de simulacions requerit per a estabilitzar aquest valor és de 21600. Tot i
aix́ı, es realitza una última tirada amb 400000 simulacions, per tal de verificar la estabilitat dels
càlculs i s’obté una freqüència de fallida de 0.0357 ≈ 0.036.

Les figures 8.24 i 8.25 mostren la evolució de la estabilitat en les freqüències de fallida dels
diferents modes. S’observa a la figura 8.25 la inestabilitat que sofreixen les freqüències de fallida
de g1 i g3. Igual que en el cas del dic en talús, aquest fet es deu a que es donen molt poques
ocurrències d’aquests modes (per a 200000 simulacions són 18 ocurrències del mode 1 i 112 del
mode 3) en comparació al nombre total de simulacions. Es generen doncs nombres molt petits
que si es comparen poden tenir desproporcions molt elevades.
Finalment, i segons els càlculs amb l’arbre 1, la probabilitat de fallida del dic vertical és de
Pf = 0.036.

Figura 8.24: Dic vertical. Evolució de la probabilitat de fallida total i per a cada mode de fallida.
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Figura 8.25: Dic vertical. Evolució de la relació en tant per u de la probabilitat de fallida per
mode respecte la probabilitat final
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8.4.3 Arbre 2

Funcions de fallida utilitzades

Per al càlcul de la probabilitat de fallida del dic en talús, s’analitzen cinc modes de fallida (veure
apartat 3.3.2):

• m1, Bolcada Calaix

• m2, Lliscament Calaix

• m3, Bolcada Espatller

• m4, Lliscament espatller

• m5, Inestabilitat material banqueta

Aquests modes de fallida s’analitzen utilitzant deu funcions de fallida:

• g1, Bolcada Calaix

• g1 , Inici bolcada Calaix

• g2, Lliscament Calaix

• g2 , Inici lliscament Calaix

• g3, Bolcada Espatller

• g3 , Inici bolcada Espatller

• g4, Lliscament espatller

• g4 , Inici lliscament espatller

• g5, Inestabilitat material banqueta

• g5 , Inici inestabilitat material banqueta

Valors dels paràmetres de càlcul

Els paràmetres de càlcul prenen els mateixos valors que en el cas de l’arbre 1 (veure taula 8.2).

Resultats

Per al càlcul del dic vertical mitjançant l’arbre 2, s’ha suprimit directament el mode de fallida
5, moviment material de la banqueta. Aquest mode de fallida donava no compliment de les con-
dicions de la formulació per al 100% dels casos quan ha estat calculat per a l’arbre 1. Estabilitat
dels resultats
Com en els altres casos, es realitzen 11 tirades del programa. Els resultats es mostren a les figures
8.26 i 8.27. La freqüència de fallida mı́nima obtinguda és de 0.0001 corresponent a la funció g1.
Per a arribar a estabilitzar aquest resultat es requeririen 4E+06 simulacions. No es realitzaran
aquesta quantitat de simulacions i, com en el cas de l’arbre 1, s’optarà per a realitzar 400000
simulacions.
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Els resultats es mostren a la figura 8.32. La freqüència de fallida obtinguda é s de 0.0375 ≈
0.038. Es pot observar que la freqüència més elvada correspon al lliscament de l’espatller, amb
0.033 i que s’ha vist incrementada per l’ús dels submodes de fallida amb un 12.32 %. Aix́ı mateix,
la freqüència de fallida més baixa és de 0.0001 corresponent a la inestabilitat dels elements del
mantell principal.

L’increment de la fallida total ha estat del 0.002 respecte al càlcul segons arbre 1 (penúltima
fila de la figura 8.32). La probabilitat de fallida passaria de 0.036 a 0.038, comportant un 4.4%
d’increment no massa significatiu en els resultats finals.

Figura 8.26: Dic vertical, arbre 2.Nombre de fallides segons nombre de simulacions realitzades
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Figura 8.27: Dic vertical, arbre 2.Freqüència de fallides segons nombre de simulacions realitzades

Figura 8.28: Dic vertical, arbre 2.Evolució de les freqüències de realitzacions negatives en gi
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Figura 8.29: Dic vertical, arbre 2. Evolució de les freqüències de realitzacions negatives en gi

Figura 8.30: Dic vertical, arbre 2. Evolució de les freqüències relatives de realitzacions negatives
en gi
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Figura 8.31: Dic vertical, arbre 2. Evolució de les freqüències relatives de realitzacions negatives
en gi

Figura 8.32: Dic vertical, arbre 2.Percentatge de contribucions del submode principal i contri-
bucions addicionals per a cada mode.
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8.5 Anàlisi de resultats

S’han realitzat diferents tirades del programa, basat en el mètode de Montecarlo, per a calcular
la probabilitat de fallida dels dics en talús i vertical mitjançant dues tipologies d’arbre diferents.
Per a cadascun dels càlculs de la probabilitat, s’ha analitzat la estabilitat del resultat de mane-
ra que la freqüència de fallida obtinguda quedés estabilitzada dins les dues xifres significatives
exigides.

S’ha verificat el compliment de les condicions de les formulacions utilitzades. Per al dic en
talús, es coneixen les condicions de totes les formulacions. Realitzat l’anàlisi, el nombre de no
compliments no permet assegurar que la probabilitat de fallida sigui inferior al màxim establert
per la R.O.M. 0.0 i, per tant, no es pot assegurar la estabilitat de la estructura.
En el cas del dic vertical, només es coneixen les condicions de la formulació corresponent al mode
de fallida m5. Les condicions d’aquest mode no es compleixen un 100% de les vegades i s’opta
per a retirar-lo del procés de verificació. D’altra banda, no es tenen les condicions de la formu-
lació de Goda i Takahashi, considerant-se en principi vàlid per un ample ventall de situacions.
L’estabilitat del dic vertical queda en principi verificada davant els modes de fallida que afecten
el calaix i l’espatller, sense superar-se el màxim de probabilitat establert per la R.O.M. . Queda
pendent la verificació de la estabilitat de la banqueta i una possible introducció de condicions de
la formulació de Goda i Takahashi.

Seguidament, s’ha volgut comprovar la rellevància d’introduir noves formes d’ocurrència dels
mateixos modes de fallida. Aquests poden succeir ara amb inestabilitats més lleus i ”‘ajudats”’
per altres funcions de fallida. Es considera la interacció de diferents parts de la estructura per a
la ocurrència de determinats modes de fallida. S’observa que les variacions en les probabilitats
de fallida obtingudes no resulten rellevants donades les xifres significatives dels resultats.

Finalment, s’ha comparat la contribució dels diferents modes a la fallida global dels dics.
S’observa que el dic en talús presenta la seva major estabilitat davant els modes bolcada espatller
(m3) i sortida elements peu (m2); la major inestabilitat es presenta davant el mode lliscament
de l’espatller (m4) (veure taules 8.3 i 8.16). Aix́ı doncs, i en base a aquests càlculs, una pos-
sible optimització de la estructura podria passar per la reducció dels elements del peu, mentre
que dif́ıcilment es podria plantejar una reducció de l’espatller, doncs ja presenta una elevada
freqüència de fallida davant lliscament.
Pel que fa al dic vertical, el calaix és l’element que presenta una major estabilitat, corresponent
als modes m1 i m2 (veure taules 8.23 i 8.32). En base a aquests càlculs, es podria plantejar una
reducció de les dimensions del calaix. Tambés es podria plantejar una reducció de les dimensions
de l’espatller, doncs la probabilitat de fallida obtinguda és també molt baixa.

Els resultats obtinguts són coherents amb els resultats deterministes. Aix́ı, l’element més
segur en el dic en talús és el peu del mantell principal i l’espatller és l’element més insegur degut
al risc a lliscament. D’altra banda, però, els càlculs probabilistes han introdüıt un factor nou,
que és la freqüència de no compliment de les condicions de les formulacions. Mentre en el càlcul
determinista es verificava una única vegada, aqúı es verifica tantes vegades com simulacions. El
percentatge de no compliment obtingut no permet assegurar la estabilitat de l’estructura.
Pel que fa al dic vertical, els resultats han mantingut també la coherència amb els càlculs deter-
ministes. L’element més estable és el calaix de la estructura i, igual que en el cas determinista,
no s’ha pogut verificar la estabilitat dels elements del peu de la banqueta.


