
Caṕıtol 9

Resum i conclusions

La tesina ha tingut com a primer objectiu elaborar una metodologia de verificació d’estructures
maŕıtimes de recer mitjançant càlculs de Nivell III. Aquest objectiu s’ha complert proposant una
metodologia de càlcul per a dues tipologies d’estructures: dic vertical i dic en talús. El treball
s’ha realitzat seguint els següents passos:

• Modelització de la fallida. S’ha realitzat proposant arbres i funcions de fallida per a les
dues tipologies de dic a estudiar. S’han considerat quatre modes de fallida per al dic en
talús: sortida elements mantell principal (m1), sortida elements peu (m2), bolcada espatller
(m3) i lliscament espatller (m4). Pel que fa al dic vertical, s’ha treballat amb cinc modes
de fallida: bolcada calaix (m1), lliscament calaix (m2), bolcada espatller (m3), lliscament
espatller (m4) i sortida elements peu banqueta (m5). S’ha treballat amb dos arbres de
fallida diferents per a cadascuna de les tipologies: arbre 1, que considera fallida amb la
ocurrència de qualsevol mode i arbre 2 que considera, a més a més, fallida deguda a la
interacció entre modes.

• Modelització de les variables bàsiques. Totes les variables s’han modelat seguint funcions
de distribució normals i log-normals amb excepció de l’alçada d’ona. Aquesta última s’ha
modelat a partir de la teoria dels processos avaluats de Poisson. Les variables s’han consi-
derat com a completament dependents o completament independents. No s’ha considerat
la correlació entre alçada d’ona i peŕıode ni alçada d’ona i nivell del mar.

• Progamació. S’ha programat el càlcul de la probabilitat en entorn Matlab. El programa
utilitza el mètode de Montecarlo aplicat a sistemes.

Seguidament, s’ha aplicat la metodologia plantejada a un cas pràctic. S’ha analitzat la
fiabilitat d’una secció de dic vertical i una secció de dic en talús per a un mateix emplaçament i
ús. Les estructures s’han verificat pels mateixos modes de fallida que en els càlculs deterministes
i s’ha comparat els resultats obtinguts. Aix́ı mateix, s’ha comprovat si es complien els criteris
establerts per la ROM 0.0.

• Dic en talús

– En contrapartida als resultats deterministes, no es pot assegurar la estabilitat de la
estructura, doncs les condicions de les formulacions utilitzades no es compleixen en
un percentatge suficient per tal d’assegurar que la probabilitat de fallida obtinguda
(0.17) és inferior al màxim establert per la R.O.M. (0.20).
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– L’ús de la interacció entre modes de fallida (arbre 2) no ha aportat un augment
significatiu de la probabiliat de fallida

– Una possible optimització de la estructura passaria per reduir el diàmetre dels ele-
ments del peu, que és l’element amb freqüència de fallida més baixa (coherent amb
els resultats deterministes).

• Dic vertical

– Segons els càlculs realitzats, la estructura és estable. Els resultats queden pendents
però de la verificació dels elements del peu de la banqueta i del compliment de les
condicions de la formulació de Goda i Takahashi.

– Les freqüències de fallida obtingudes són coherents amb els resultats deterministes.
En aquests càlculs el calaix resulta també més estable que l’espatller i no s’ha pogut
verificar tampoc la estabilitat dels elements del peu de la banqueta.

– L’ús de la interacció entre modes de fallida (arbre 2) no ha aportat un augment
significatiu de la probabiliat de fallida

– Una possible optimització de la estructura podria passar per reduir les dimensions del
calaix i també de l’espatller. La optimització del calaix seria la més profitosa, doncs
és el que té freqüències de fallida més baixes i la part de majors dimensions de la
estructura.

Finalment, es poden extreure les següents conclusions pel que fa a la verificació d’estructures
maŕıtimes mitjançant nivell III:

• Es requereix un anàlisi exhaustiu dels factors que intervenen en la fallida d’una estructura.
Cal pensar acuradament quins modes de fallida escollir, amb quines formulacions es mo-
delen i realitzar un correcte disseny dels arbres de fallida, tot plantejant alternatives si es
creu necessari.

• El modelatge de les variables bàsiques requereix especial atenció. Les funcions de distribució
utilitzades governaran els resultats. S’ha de treballar, en la mesura del possible, amb la
correlació entre variables. S’ha de vigilar amb les hipòtesis d’independència entre variables,
doncs algunes poden ser no acceptables. En cas de que no quedi altra solució, s’haurà
d’assegurar com a mı́nim que es treballa del costat de la seguretat (amb valors màxims).

• Les variables relacionades amb el clima maŕıtim seran les que s’hauran de tractar amb més
cautela. Entra en joc la distribució en el temps de variables aleatòries i l’ús de processos
estocàstics. També és molt important treballar amb la correlació entre aquestes variables.

• La programació dels càlculs no implica eines de programació complicades, però si un ordre
predominant en la elaboració dels scripts. L’ús de formulacions emṕıriques fa que la quan-
titat de variables que intervenen en el càlcul arribi a ĺımits poc practicables. És necessari
realitzar verificacions dels càlculs interns que realitza el programa.

• S’ha de clarificar des d’un principi quins resultats es volen obtenir de la programació, per
tal d’estalviar modificacions finals de risc no menyspreable.


