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11. Anàlisi del problema probabilístic. Nivell III 

La ROM 0.0-01: mètodes de nivell III 

Donada una alternativa de projecte s’han de verificar els requisits de seguretat a tots 
els modes adscrit als estats límit últims. Els mètodes de Nivell III verifiquen el tram en 
front cada mode i n’avaluen la probabilitat d’ocurrència. 

El mètode utilitza les equacions que verifiquen els modes de fallida i els factors de 
projecte definits amb les seves funcions de densitat conjunta. La probabilitat de fallida 
es pot obtenir, depenent del format d’aquestes funcions, mitjançant integració directa 
o per simulació numèrica. 

Quan no es pot integrar analíticament o numèricament la funció de densitat conjunta, 
es simularan numèricament els valors dels termes de l’equació de verificació obtenint 
la funció de densitat del marge de seguretat. Aquesta simulació es podrà fer 
mitjançant el mètode de Montecarlo. 

Prèviament a l’aplicació dels mètodes de verificació de les equacions, caldrà 
seleccionar les variables que defineixen la condició de treball i els tipus de combinació 
dels valors, tal i com es fa en els mètodes de Nivell I. Per contra, en els mètodes de 
Nivell III no s’han d’aplicar els coeficients de ponderació sobre les accions. Es suposa 
que les funcions de densitat i distribució i els paràmetres estadístics dels factors de 
projecte no evolucionen en el temps. 

Segons la disponibilitat d’informació, les variables podran respondre a funcions de 
distribució conjuntes, condicionals o marginals. En aquells casos en els que no es 
disposi d’informació sobre la distribució dels paràmetres de projecte que caracteritzin 
la geometria de l’obra i del terreny o les propietats del medi físic es podrà declarar el 
factor com a determinista. 

De vegades hi ha factors que per la seva naturalesa o perquè no hi ha informació 
estadística disponible, no es disposa d’un model de probabilitat, pel que en general 
prenen un valor nominal. En qualsevol cas, per donar generalitat al mètode i al resultat 
obtingut, pot resultar convenient associar a aquest valor nominal un model de 
probabilitat que, sempre que sigui possible i justificable, serà un model normal, 
lognormal o altres, que es seleccionarà en funció del valor nominal i de la seva possible 
dispersió. 

Els resultats de l’aplicació del mètode són: el punt crític de fallida i la probabilitat de 
fallida. 
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El mètode de Montecarlo 

La ROM 0.0-01 recomana utilitzar el mètode de Montecarlo per resoldre les equacions 
de verificació com les dels modes de fallida d’un moll. 

El mètode va ser anomenat així en referència al principat de Mònaco per ser “la capital 
del joc d’atzar”, al prendre una ruleta com un generador senzill de nombres aleatoris. 
El nom i el desenvolupament sistemàtic dels mètodes de Montecarlo daten 
aproximadament de 1944 amb el desenvolupament de l’ordinador. No obstant hi ha 
varies instàncies en moltes ocasions anteriors a 1944. 

El mètode de Montecarlo és una tècnica de simulació probabilística que s’utilitza per 
entendre l’impacte del risc i la incertesa en models financers, de gestió empresarial, 
costos i altres models de predicció. 

Aquest mètode dóna solució a una gran varietat de problemes matemàtics fent 
experiments amb mostrejos estadístics amb un ordinador. Mitjançant la creació de 
nombres aleatoris, es pot avaluar un mateix fenomen un nombre determinat de 
vegades, obtenint un ventall de resultats possibles molt ampli. Si les variables 
simulades segueixen una distribució probabilística que les defineix de forma similar a la 
realitat de la variable, aquests resultats permetran avaluar o predir el comportament 
futur del model que s’està analitzant. 

De vegades l’aplicació del mètode de Montecarlo s’utilitza per analitzar problemes que 
no tenen una component aleatòria explícita; en aquests casos un paràmetre 
determinista del problema s’expressa com una distribució aleatòria i es simula aquesta 
distribució. 

Tornant a l’anàlisi de les seccions que s’estan estudiant, es realitzaran simulacions fent 
variar diferents paràmetres dels quals es coneix la seva distribució probabilística o, en 
absència d’informació, se’ls n’assigna una, obtenint múltiples combinacions que 
serviran d’escenari per avaluar la fallida del moll que s’ha estudiat prèviament 
mitjançant mètodes de Nivell I.  

Per aconseguir una simulació suficientment precisa, caldrà realitzar un nombre de 
combinacions suficient per tal que es presentin pràcticament la totalitat situacions 
sota les que es podria veure afectat aquest moll durant el període de sobrecàrrega de 
l’esplanada. S’estima que per aconseguir la convergència del mètode es requerirà una 
mostra de 2.000 combinacions per a cada variable simulada, així doncs, tal i com 
s’explica més endavant, s’hauran d’avaluar 10.000 situacions de projecte diferents. Es 
confirmarà l’adequació d’aquest valor comprovant-ne la convergència en diferents 
simulacions de 500, 1.000, 2.000, 4.000, 6.000 i 8.000. 

Com a resultat s’obtindrà el nombre total de fallides, sobre el qual es calcularà el 
percentatge de fallida del moll. Conèixer aquest percentatge o probabilitat, és 
important alhora de dissenyar una estructura, i el que encara pot ser més útil, és 
conèixer quins són els punts crítics, és a dir, sota quines condicions és que l’estructura 
ha fallat, per poder així preveure una fallida de l’estructura abans que ocorri, quan les 
condicions externes adoptin valors similars als de ruptura. 
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El mètode de Montecarlo en l’enginyeria marítima 

Actualment el mètode de Montecarlo s’utilitza sobretot en el càlcul d’estructures 
offshore com les plataformes petrolíferes, i en estructures d’abric en ports, com els 
dics verticals o en talús. 

Resulta de gran utilitat en aquests casos, ja que es construeixen en funció d’un registre 
d’ones passat per intentar predir un tipus d’ona futura. Aquesta ona no es coneix amb 
certesa, pel que s’acostuma a treballar amb l’ona de càlcul representativa d’un període 
de retorn escollit pel projectista. 

Tot i que aquest període de retorn conté paràmetres de risc i s’escull a partir de criteris 
econòmics i de seguretat, finalment s’obté un sol valor d’alçada d’ona per al que es 
projecta una estructura que verifiqui la seguretat sota aquestes condicions. Igualment 
amb la marea, el vent i d’altres agents climàtics que poden fer variar el nivell de l’aigua 
i les accions que incideixen sobre l’estructura. Utilitzar un sol valor per cada una d’elles 
és un mètode que es queda molt del costat de la seguretat, ja que és molt improbable 
que es donin totes les situacions desfavorables en la seva màxima plenitud a la vegada. 

Aplicar el mètode de Montecarlo, permet al projectista aprofitar totes les dades 
d’onatge, vent, marea, etc., recollides i elaborar distribucions probabilístiques per cada 
una d’elles per separat, o condicionades. D’aquesta manera, si es realitza un nombre 
prou elevat de simulacions, es podrà provar l’estructura a construir sota totes les 
condicions a les que es veurà sotmesa durant la seva vida útil i es podrà dissenyar no 
en funció d’una combinació de factors, sinó sobre moltes situacions diferents que es 
poden donar durant el seu funcionament i obtenir una probabilitat de fallida. És a 
partir d’aquesta probabilitat de fallida que es pot realitzar un bon càlcul econòmic per 
tal de trobar l’òptim entre el cost de l’obra i les pèrdues econòmiques en cas de fallida 
de l’obra. 

Les variables climàtiques són unes de les moltes que influeixen en l’estabilitat, 
s’anuncien aquestes en el text i no d’altres ja que es creu que és la manera més fàcil 
d’entendre i percebre el significat d’utilitzar aquestes simulacions de Montecarlo en 
enginyeria marítima. 

Aquest càlcul no s’acostuma a aplicar en estructures interiors com els molls ja que les 
accions externes no són tant extremes al tractar-se d’estructures protegides. Per al seu 
càlcul s’acostuma a realitzar un anàlisi de Nivell I i després es comprova l’estabilitat del 
terreny mitjançant mètodes numèrics més costosos. 

Les estructures interiors estan sotmeses a condicions menys exigents, però també el 
seu disseny és més senzill i econòmic que el d’una estructura de protecció. És per això 
que en aquest estudi es vol incorporar aquesta eina probabilística en el càlcul de molls 
i comprovar si el resultat és suficientment significatiu com per afirmar que és un pas 
que s’hauria de realitzar dins la rutina de càlcul de molls. 
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Probabilitat conjunta de fallida 

La probabilitat conjunta de fallida és la probabilitat de fallida del moll enfront de tots 
els modes de fallida principals adscrits a tots els estat límit últims. LA ROM 0.0-01 dóna 
un criteri per definir la màxima probabilitat conjunta en funció d’un índex anomenat 
ISA. Aquests valors es recullen en la taula 11.1.: 

Taula 11.1. Màxima probabilitat conjunta per els E.L.U. en funció de l’índex ISA de l’obra. Extret de la 
taula 2.2. de la ROM 0.0-01. 

ISA < 5 5 – 19 20 – 29 ≥ 30 

PfELU 0,20 0,10 0,01 0,001 

 

L’índex ISA o índex de repercussió social i ambiental, estima de manera qualitativa 
l’impacte social i ambiental esperat en el cas de produir-se la destrucció o la pèrdua 
d’operativitat total de l’obra marítima, valorant la possibilitat i l’abast de pèrdues de 
vides humanes, danys en el medi ambient i en el patrimoni historicoartístic i de 
l’alarma social generada, considerant que la fallida es produeix una vegada 
consolidades les activitats econòmiques directament relacionades amb l’obra. 

L’índex ISA es defineix pel sumatori de tres subíndexs: 

 Á�1 � ∑ Á�15d5Â  fórmula 11.1. 

on, ISA1, és el subíndex de la possibilitat y abast de pèrdues de vides humanes;  ISA2, és 
el subíndex de danys en el medi ambient i en el patrimoni historicoartístic i ISA3, és el 
subíndex d’alarma social. 

 

Per avaluar aquest índex es pot utilitzar mitjançant l’annex del capítol 2 de la ROM 0.0-
01, on a través d’unes definicions senzilles s’obté l’índex adequat. Per al moll que 
s’està estudiant es prendran les següents definicions i els corresponents valors: 

• ISA1: Possibilitat i abast de pèrdues de vides humanes baixa, la pèrdua de vides 
humanes es possible però poc probable (accidental), afectant a poques 
persones. ISA1 = 3. 

• ISA2: Danys en el medi ambient i en el patrimoni historicoartístic baix, danys 
lleus reversibles (menys d’un any) o pèrdues d’elements d’escàs valor. ISA2 = 2. 

• ISA3: Alarma social alta, alarma social mínima deguda a valors dels subíndexs 
ISA1, catastròfic i ISA2, molt alt. ISA2 = 10. 

Per tant el valor de l’índex ISA és de 15, el que li correspon, segons la taula 11.1. un 
valor de màxima probabilitat conjunta de fallida de 0,10. 
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Aplicació del Nivell III 

Per a realitzar l’anàlisi de Nivell III es partirà dels valors obtinguts en l’anàlisi de Nivell I, 
és a dir, de les mateixes seccions tipus i de les mides del caixó mínimes que compleixen 
els coeficients de seguretat estipulats: 

• En el cas 1: 15,80 m. 

• En el cas 2: 28,90 m. 

A partir d’aquí es definiran unes distribucions probabilístiques i s’utilitzarà el 
complement RiskAMP 1.6 per generar variables aleatòries i comprovar quina és la 
probabilitat de fallida de cada combinació. Un cop s’obtenen aquests valors es 
comprova si la probabilitat de fallida obtinguda és major a la probabilitat màxima i en 
tot cas es buscarà una secció major o menor que compleixi tingui una probabilitat 
màxima de 0,10. 

Les variables que es simularan són: 

• Marea meteorològica (positiva i negativa) 

• Velocitat del vent (i en conseqüència alçada d’ona) 

• Pes específic del material utilitzat en la precàrrega 

• Angle de fregament del contacte entre la banqueta de fonamentació i el 
terreny natural. 

Marea meteorològica 

La marea meteorològica és un factor que depèn de les accions climàtiques i no és pot 
preveure en un futur gaire llunyà. Serà necessari doncs trobar una distribució 
probabilística adequada que s’ajusti al seu comportament. Per això existeixen registres 
de nivells del mar sobre els quals es pot ajustar una distribució Weibull. 

L’informe climàtic del nivell del mar del mareògraf de Barcelona realitzat per Puertos 
del Estado proporciona els paràmetres de les distribucions Weibull que defineixen els 
efectes de la marea meteorològica positiva i de la marea meteorològica negativa. 

Per tant s’utilitzaran aquests valors que es recullen en la taula 9.2. que s’ha vist en 
apartats anteriors. 

Velocitat del vent 

Al igual que la marea meteorològica, el vent és una acció climàtica de la qual no es té 
informació futura. En aquest cas també s’ajustarà una distribució Weibull per simular 
les accions de vent extremal que generaran l’onatge que afectarà l’estructura. 

Per ajustar els paràmetres Weibull s’ha aplicat un mètode POT a les dades cedides pel 
Servei Meteorològic de Catalunya de ratxes diàries màximes durant el període 
comprès entre l’1 de maig de 1996 i el 31 de març de 2007. 

En l’apartat 9 s’explica el mètode emprat per obtenir la distribució que s’utilitza. En la 
taula 9.3. es presenten els valors dels paràmetres que defineixen la distribució Weibull. 
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Pes específic del material utilitzat en la precàrrega 

El material que s’utilitza per a sobrecarregar l’esplanada, és material dragat del fons 
marí, per tant és una sorra mesclada amb abundant aigua. El procés constructiu per 
aconseguir el gruix de material necessari és abocar aquesta mescla de sorra i aigua al 
recinte tancat creat gràcies a una mota construïda sobre els caixons. A mesura que 
s’omple el recinte el material sedimenta i l’aigua rebassa i s’extreu. Aquest procés és 
agressiu per l’esplanada i provoca que part del material es mescli amb el de la càrrega. 
Així doncs és molt difícil de conèixer quina és la composició del material en cada 
instant, fins i tot un cop acabat d’omplir el recinte amb el material. 

Al tractar-se d’una càrrega important que pot tenir molta incidència sobre l’estabilitat 
dels caixons, és convenient que en les simulacions també s’analitzin combinacions amb 
diferents composicions del material.  

No es té una informació suficient del comportament de la variable, per tant, tal com 
indica la ROM 0.0-01, s’atribuirà una distribució normal a la variable pes específic del 
material amb mitjana 16 KN/m3 i desviació típica tal que el percentil 95 compleixi que li 
correspongui un valor de 18 KN/m3. Aquesta desviació serà de 1,22. 

Angle de fregament del contacte entre la banqueta de fonamentació i el terreny natural 

Es tracta d’un angle de fregament és de difícil estimació i té una importància 
significativa dins dels càlculs de verificació del moll a lliscament. La ROM 0.5-05 dóna 
valors aproximats per a diferents situacions però no un mètode exacte de càlcul. 

Llavors s’ha decidit atribuir una distribució normal a aquesta variable centrada en el 
punt de valor ф, sent ф el coeficient de fregament del material del terreny natural i la 

desviació típica aquell valor que faci que el percentil 5 correspongui a 
%d ф, per tant la 

desviació típica prendrà un valor de 0,11. 

  



 

Resultats 

Aplicació de la simulació de Montecarlo a les mànegues obtingudes pel mètode determinista

Prèviament a l’anàlisi dels resultats obtinguts, és necessari comprova
que s’han simulat mitjançant distribucions normal i Weibull, s’han comportat com a 
tal, i s’han realitzat les combinacions suficients en les simulacions com per a que 
s’hagin desenvolupat totes les variables.

En les figures 11.1. a 11.4
histogrames elaborats, a partir del nombre de dades de cada variable generats en la 
simulació del cas 1 (15,80 m), amb 10.000 combinacions.

Figures 11.1 i 11.2. Representació dels valors generats de

Figures 11.3a i 11.3b. Representació dels valors generats de marea meteorològica negativa (esquerra) i marea 
meteorològica positiva (dreta) mitjançant distribucions Weibull.

Figures 11.4. Representació dels valors generats de velocitat del vent mitjançant una distribució Weibull.

Es pot observar que totes elles han respòs seguint les distribucions assignades i que 
s’ha generat el nombre necessari de variables aleatòries per acomplir la 
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Aplicació de la simulació de Montecarlo a les mànegues obtingudes pel mètode determinista

anàlisi dels resultats obtinguts, és necessari comprovar que les variables 
que s’han simulat mitjançant distribucions normal i Weibull, s’han comportat com a 
tal, i s’han realitzat les combinacions suficients en les simulacions com per a que 
s’hagin desenvolupat totes les variables. 

figures 11.1. a 11.4. es representa la línia que connecta els valors dels 
histogrames elaborats, a partir del nombre de dades de cada variable generats en la 
simulació del cas 1 (15,80 m), amb 10.000 combinacions. 

 
. Representació dels valors generats de φc (esquerra) i γf (dreta) mitjançant distribuci

. Representació dels valors generats de marea meteorològica negativa (esquerra) i marea 
meteorològica positiva (dreta) mitjançant distribucions Weibull. 

 
epresentació dels valors generats de velocitat del vent mitjançant una distribució Weibull.

Es pot observar que totes elles han respòs seguint les distribucions assignades i que 
s’ha generat el nombre necessari de variables aleatòries per acomplir la 
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r que les variables 
que s’han simulat mitjançant distribucions normal i Weibull, s’han comportat com a 
tal, i s’han realitzat les combinacions suficients en les simulacions com per a que 

es representa la línia que connecta els valors dels 
histogrames elaborats, a partir del nombre de dades de cada variable generats en la 

 
mitjançant distribucions normals. 

 

. Representació dels valors generats de marea meteorològica negativa (esquerra) i marea 

epresentació dels valors generats de velocitat del vent mitjançant una distribució Weibull. 

Es pot observar que totes elles han respòs seguint les distribucions assignades i que 
s’ha generat el nombre necessari de variables aleatòries per acomplir la distribució. 
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S’han simulat els resultats obtinguts en l’anàlisi determinista, en els dos casos s’han fet 
10.000 combinacions diferents i seguint els criteris dels anteriors anàlisis s’han aplicat 
sobre les sis hipòtesis fonamentals (hipòtesis 3 a 8). Els resultats obtinguts en cada cas 
i hipòtesis són els següents: 

Taula 11.2. Nombre de fallides i probabilitat obtinguts en la simulació de Montecarlo de 10.000 
combinacions. Distribuïts per hipòtesis en el cas 1 i el cas 2. 

  Hipótesis 
3 

Hipótesis 
4 

Hipótesis 
5 

Hipótesis 
6 

Hipótesis 
7 

Hipótesis 
8 

Cas 
1 

# 
fallides 

2 2 2 2 2 2 

PfELU 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Cas 
2 

# 
fallides 

265 403 267 398 292 410 

PfELU 0,0265 0,0403 0,0267 0,0398 0,0292 0,0410 

La màxima probabilitat conjunta de fallida per a cada cas serà la corresponent a la 
hipòtesis més crítica, per tant segons la taula 11.2. les probabilitats seran: 

• Per al cas 1, PfELU1 = 0,0002  < 0,1 

• Per al cas 2, PfELU2 = 0,0410 < 0,1 

En tots dos casos la hipòtesi crítica, al igual que en l’anàlisi determinista, és la hipòtesis 
8, seguida per les hipòtesis 4 i 6. 

L’anàlisi determinista va concloure que els dos casos verificaven els diferents modes de 
fallida. L’anàlisi probabilístic, tal i com havíem predit, ha reafirmat que els molls seran 
estables, a més ara es té informació de la probabilitat de fallida i sota quines 
condicions l’estructura fallaria. 

Així doncs l’anàlisi realitzat amb la simulació de Montecarlo ha proporcionat una 
informació molt útil per al disseny del projecte, la probabilitat de fallida, per tal de 
poder realitzar els estudis econòmics per decidir quina serà l’estructura que finalment 
es construirà.  

També un cop escollida la estructura a construir, es disposarà d’una informació vital 
per al control de la seguretat de la estructura, ja que en conèixer les situacions sota les 
quals perilla la estabilitat del moll, i això permetria la seva correcció o en cas extrem, 
l’evacuació de persones i mercaderies per tal de minimitzar els desperfectes. 

  



 

Anàlisi dels escenaris per trobar

S’ha comprovat que les mànegues obtingudes compleixen amb escreix, pel que resulta 
obvi que és possible aconseguir un disseny del caixó que complint la probabilitat de 
fallida exigida, tingui unes dimensions menors, i per 
notablement. 

En un intent d’aconseguir un refinament de la mànega,  
mànegues menors. Aquests temptejos s’han fet de 500 combinacions cadascun per 
obtenir no consumir tants recursos
comprovat en tots els casos que són les hipòtesis més desfavorables. Un cop s’obté 
una secció que compleixi el requisit de probabilitat, es 
major de combinacions i 
realitzant múltiples simulacions de diferent nombre de combinacions. Es començarà 
per 500 combinacions, després 1.000 i 2.000, i s’augmentarà en 2.000 combinacions 
fins arribar a les 10.000. 

Les figures 11.6. mostren l’evolució d
mesura que es redueix la mànega.

Figura 

Figures 11.6a i 11.6b. Evolució de la probabilitat conjunta de fallida de les hipòtesis 4 i 8 en funció de la m

En la taula 11.3. es presenten les mànegues mínimes que s’han obtingut 
que tenen una probabilitat de fallida de 0,1

Taula 11.3. Valors de mànega mínima obtinguts i 

Escenari Mànega 

Cas 1 14,80 

Cas 2 28,20 
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trobar la mànega del caixó òptima 

S’ha comprovat que les mànegues obtingudes compleixen amb escreix, pel que resulta 
obvi que és possible aconseguir un disseny del caixó que complint la probabilitat de 
fallida exigida, tingui unes dimensions menors, i per tant, el cost de l’obra es redueixi 

En un intent d’aconseguir un refinament de la mànega,  s’han realitzat temptejos amb 
mànegues menors. Aquests temptejos s’han fet de 500 combinacions cadascun per 

no consumir tants recursos i només sobre les hipòtesis 4 i 8, que s’ha 
comprovat en tots els casos que són les hipòtesis més desfavorables. Un cop s’obté 
una secció que compleixi el requisit de probabilitat, es torna a calcular amb un nombre 
major de combinacions i es comprova la convergència del mètode de Montecarlo 
realitzant múltiples simulacions de diferent nombre de combinacions. Es començarà 
per 500 combinacions, després 1.000 i 2.000, i s’augmentarà en 2.000 combinacions 

mostren l’evolució de les probabilitats de fallida de les hipòtesis 4 i 8 a 
mesura que es redueix la mànega. 

Figura 11.5. Llegenda de les figures 11.6 i 11.17. 

. Evolució de la probabilitat conjunta de fallida de les hipòtesis 4 i 8 en funció de la m
caixó per als casos 1 i 2. 

es presenten les mànegues mínimes que s’han obtingut 
que tenen una probabilitat de fallida de 0,1, i els resultats obtinguts per hipòtesis.

Valors de mànega mínima obtinguts i resultats de la simulació de Montecarlo realitzada amb 
10.000 combinacions. 

Resultats obtinguts Hipòtesis 4 Hipòtesi 8

Nombre de fallides 264 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0264 

Nombre de fallides 800 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0800 
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S’ha comprovat que les mànegues obtingudes compleixen amb escreix, pel que resulta 
obvi que és possible aconseguir un disseny del caixó que complint la probabilitat de 

tant, el cost de l’obra es redueixi 

s’han realitzat temptejos amb 
mànegues menors. Aquests temptejos s’han fet de 500 combinacions cadascun per 

obre les hipòtesis 4 i 8, que s’ha 
comprovat en tots els casos que són les hipòtesis més desfavorables. Un cop s’obté 

torna a calcular amb un nombre 
a del mètode de Montecarlo 

realitzant múltiples simulacions de diferent nombre de combinacions. Es començarà 
per 500 combinacions, després 1.000 i 2.000, i s’augmentarà en 2.000 combinacions 

e les probabilitats de fallida de les hipòtesis 4 i 8 a 

 

 
. Evolució de la probabilitat conjunta de fallida de les hipòtesis 4 i 8 en funció de la mànega del 

es presenten les mànegues mínimes que s’han obtingut i compleixen 
i els resultats obtinguts per hipòtesis. 

resultats de la simulació de Montecarlo realitzada amb 

Hipòtesi 8 

598 

0,0598 

813 

0,0813 
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Utilitzant el mètode de Montecarlo s’ha aconseguit reduir la mànega del caixó 
necessari per a suportar les accions de càlcul, tot respectant el criteri establer per el 
mètode ISA de la ROM 0.0-01. Així doncs s’ha passat, en el cas 1, d’una mànega de 
15,80 m a una mànega de 14,80 m; i en el cas 2 de 28,90 a 28,20. 

Aquests càlculs s’han realitzat mitjançant simulacions de 10.000 combinacions cada 
una, que és el nombre de simulacions necessari per aconseguir un valor representatiu 
que s’havia estimat a priori, pel que és necessari comprovar la convergència del 
problema, i si s’escau, establir el nombre mínim de combinacions necessàries per 
avaluar una estructura d’aquestes característiques. 

En la taula 11.4. es recullen els valors obtinguts en les simulacions realitzades de 500, 
1.000, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 i 10.000 combinacions. 

Taula 11.4.. Resultats obtinguts en l’anàlisi de convergència del mètode. 

Escenari 
Nombre de 

combinacions 
Resultats obtinguts 

Hipòtesi 
4 

Hipòtesi 
8 

Cas 1, 
mànega de 

14,80 m 

500 
Nombre de fallides 21 36 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0420 0,0720 

1000 
Nombre de fallides 27 67 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0270 0,0670 

2000 
Nombre de fallides 43 107 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0215 0,0535 

4000 
Nombre de fallides 108 236 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0270 0,0590 

6000 
Nombre de fallides 144 351 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0240 0,0585 

8000 
Nombre de fallides 232 487 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0290 0,0609 

10000 
Nombre de fallides 264 598 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0264 0,0598 

Cas 2, 
mànega de 

28,20 m 

500 
Nombre de fallides 34 34 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0680 0,0680 

1000 
Nombre de fallides 75 76 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0750 0,0760 

2000 
Nombre de fallides 160 162 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0800 0,0810 

4000 
Nombre de fallides 333 337 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0833 0,0843 

6000 
Nombre de fallides 477 482 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0795 0,0803 

8000 
Nombre de fallides 692 700 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0865 0,0875 

10000 
Nombre de fallides 800 813 

Probabilitat conjunta de fallida 0,0800 0,0813 



 

Els resultats de la taula 
respectant la llegenda indicada en la figura 
aproximada en el tram final de la gràfica.

Figures 11.7a i 11.7b

Fàcilment es comprova que el mètode convergeix tant en el cas 1 com en el cas 2. Les 
petites oscil·lacions que es produeixen en el tram final són degudes a la pròpia 
aleatorietat del problema, ja que utilitzant
s’utilitzen en cada simulació no tenen perquè ser els mateixos. Una simulació de 
10.000 combinacions és lògic
una de 500 o 2.000 combinacions, no obstant això no es pot assegurar i pot ser que es 
donin moltes més situacions crítiques per l’estructura o no.

Es pot afirmar, basant-se en les representacions
hipòtesis que el mètode convergeix a partir de la simulació realitzada amb 4.000 
combinacions de les 5 variables a les que se’ls ha assignat una distribució 
probabilística. Per tant, les simulacions realitzades anterio
estabilitat dels caixons de mànegues de 15,80 m i 14,80 m en el cas 1, i de 28,90 m i 
28,20 m en el cas 2, són perfectament vàlides i correctes.
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Els resultats de la taula 11.4. es representen gràficament en les figures 
respectant la llegenda indicada en la figura 11.5. En lila es dibuixa la línia de tendència 
aproximada en el tram final de la gràfica. 

11.7a i 11.7b. Convergència del mètode de Montecarlo en els casos 1 i 2.

Fàcilment es comprova que el mètode convergeix tant en el cas 1 com en el cas 2. Les 
petites oscil·lacions que es produeixen en el tram final són degudes a la pròpia 
aleatorietat del problema, ja que utilitzant distribucions probabilístiques els valors que 
s’utilitzen en cada simulació no tenen perquè ser els mateixos. Una simulació de 

lògic pensar que pugui incloure els valors que s’han utilitzat en 
una de 500 o 2.000 combinacions, no obstant això no es pot assegurar i pot ser que es 

situacions crítiques per l’estructura o no. 

se en les representacions gràfiques dels dos casos i les seves 
hipòtesis que el mètode convergeix a partir de la simulació realitzada amb 4.000 
combinacions de les 5 variables a les que se’ls ha assignat una distribució 
probabilística. Per tant, les simulacions realitzades anteriorment per comprovar la 
estabilitat dels caixons de mànegues de 15,80 m i 14,80 m en el cas 1, i de 28,90 m i 
28,20 m en el cas 2, són perfectament vàlides i correctes. 
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gràficament en les figures 11.7 tot 
. En lila es dibuixa la línia de tendència 

 
del mètode de Montecarlo en els casos 1 i 2. 

Fàcilment es comprova que el mètode convergeix tant en el cas 1 com en el cas 2. Les 
petites oscil·lacions que es produeixen en el tram final són degudes a la pròpia 

distribucions probabilístiques els valors que 
s’utilitzen en cada simulació no tenen perquè ser els mateixos. Una simulació de 

pensar que pugui incloure els valors que s’han utilitzat en 
una de 500 o 2.000 combinacions, no obstant això no es pot assegurar i pot ser que es 

gràfiques dels dos casos i les seves 
hipòtesis que el mètode convergeix a partir de la simulació realitzada amb 4.000 
combinacions de les 5 variables a les que se’ls ha assignat una distribució 

rment per comprovar la 
estabilitat dels caixons de mànegues de 15,80 m i 14,80 m en el cas 1, i de 28,90 m i 


