
Caṕıtol 10

Qüestions pendents i perspectiva
del mètode

10.1 Qüestions pendents

Es detallen les qüestions pendents en aquesta tesina de manera que puguin servir per a possibles
estudis futurs en la mateixa ĺınia:

• Millores de la metodologia

– Inclusió de més modes de fallida. Inclusió de més funcions de fallida (formulacions) per
mode de fallida, per tal de comparar resultats per un mateix mode. Millor descripció
de les formulacions utilitzades, és a dir, incloure més limitacions i treballar més amb
la incertesa de les formulacions.

– Proposar més alternatives en quan a la interacció entre modes de fallida. Estudiar
aquestes interaccions, mitjançant models numèrics o de laboratori.

– Proposar més arbres de fallida alternatius. Comparar resultats entre arbres, analitzar
sensibilitat de l’arbre a la fallida.

– Realitzar anàlisis de sensibilitat de les variables del problema. Decidir quines són les
variables amb més pes i, per tant, les que requereixen més atenció en el modelatge.

– Treballar millor amb el modelatge de variables aleatòries. Buscar funcions de distri-
bució per a aquelles variables que es cregui necessari (punt anterior). Treballar, quan
sigui necessari, amb funcions de distribució conjuntes.

– Treballar amb generació de temporals, utilitzant nombres aleatoris de temporals al
llarg de la vida útil. Buscar més alternatives en quan a la generació de temporals i
alçada d’ona. Considerar correlacions entre alçada d’ona i peŕıode i alçada d’ona i
nivell del mar.

– Replantejar una programació més ordenada dels càlculs. Treballar més amb els pos-
sibles resultats a obtenir: gràfics, anàlisis de sensibilitat...

• Plantejar la metodologia per a altres tipus d’estructures maŕıtimes: molls, dics de contenció
de dinàmiques litorals, estructures offshore.
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• Realització de dissenys probabiĺıstics en base als anàlisis de fiabilitat. Realitzar decisions
econòmiques en base als riscs i costs associats a aquests (optimització econòmica de la
estructura).

• Realitzar més casos pràctics. Utilitzar casos de fallides reals i comparar resultats.

• Treballar més paral·lelament amb els criteris de la R.O.M.. Treballar més amb la col·laboració
entre departaments de la universitat.

10.2 Perspectiva del mètode

Com a conclusió final, remarcar que un anàlisi de fiabilitat amb nivell III requereix temps i
dedicació. Per a elaborar una metodologia completa cal prendre moltes hipòtesis sobre el com-
portament de les estructures a estudiar, aix́ı com del funcionament estad́ıstic de les variables
de càlcul. Petits canvis en aquestes decisions poden suposar grans canvis en els resultats i és
per tant necessari tractar-los sempre amb respecte. En el procés de preparació i realització dels
càlculs seria important doncs que intervinguessin no només professionals amb experiència en la
especialitat(en aquest cas enginyeria maŕıtima) sinó també matemàtics, estadistes o enginyers
amb un elevat coneixement de probabilitat i/o estad́ıstica. En cas de no poder complir aquestes
condicions, i d’haver de prendre masses hipòtesis ”a cegues”, seria millor treballar sempre amb
els càlculs deterministes que, malgrat la tendència a sobredimensionar, no tenen el funcionament
de caixa negra del nivell 3, i ens donen conseqüentment una confiança de quedar-nos del costat
de la seguretat.

Malgrat tot, una correcta metodologia de nivell III pot proporcionar resultats molt interes-
sants pel que fa a la fallida de les estructures. En base als resultats es poden realitzar optimitza-
cions econòmiques, cada dia més importants en un mon amb creixent falta de recursos. L’anàlisi
de fiabilitat estructural i el disseny probabiĺıstic poden aportat doncs resultats importants a
l’enginyeria del futur, però a poder-ho enfrontar amb condicions caldrà un esforç molt conscient
dels professionals involucrats, prenent decisions no precipitades i sempre en base al coneixement
consolidat, plasmat en especificacions tècniques i recomanacions tal com les Recomendaciones
para Obras Maŕıtimas (R.O.M.).


