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7.    INFORMACIÓ APORTADA PELS DIFERENTS ARTICLES 
 
 

• “GUIA DE PROGRAMAS DE ORDENADOR PARA GEOTECNIA Y 
MINERIA” : Llistat de programes d’ordinador que permeten calcular i analitzar 
l’estabilitat d’un talús. A partir d’aquest llistat, es pot conèixer amb quins 
programes es pot comparar els resultats obtinguts en la present tesina. 

 
• “SLOPE STABILITY, Geotechnical engineering and geomorphology”  : 

Coneixement de la formulació i metodologia pel càlcul i anàlisi d’estabilitat de 
talussos. Aporta informació sobre els diversos mètodes generals d’estudi 
d’estabilitat de talussos no reforçats. És un article molt útil per conèixer quina 
metodologia segueixen cada un dels mètodes i les limitacions de cada un d’ells. 

 
• “GEOTECNIA Y CIMIENTOS II. MECANICA DEL SUELO Y DE LAS 

ROCAS”  :Aporta informació de taules, formules i criteris a utilitzar per 
analitzar l’estabilitat d’un talús. Amb aquest article s’obté una visió global de la 
problemàtica, de la tipologia de moviments de terres i les causes de cada una 
d’elles. També informa de la tipologia de ruptura que pot patir un cert talús en 
funció de les característiques del terreny. 

 
• “STABL USER MANUAL” : Bàsic pel desenvolupament de la tesina. Manual 

que informa del funcionament del programa STABL, les comandes, les 
limitacions, els errors, els mètodes que utilitza, com calcula les superfícies de 
ruptura, mètodes iteratius,... També informa de com s’ha d’introduir les dades i 
dels criteris per prendre certes decisions. El manual és base per conèixer el 
programa i poder modificar i crear noves subrutines compatibles amb la resta del 
programa. 

 
• “COMPUTER ANALYSIS OF GENERAL SLOPE STABILITY 

PROBLEMS”: Aporta informació de quins mètodes cal utilitzar per dur a terme 
un anàlisi de l’estabilitat d’un talús. Indica la formulació a utilitzar de forma 
resumida de manera que sigui fàcil d’aplicar. 

 
 

• “SYMPOSIUM ON RECENT DEVELOPEMENTS IN GROUND 
IMPROVEMENT TECHNIQUES”:  Aporta informació de la forma de com 
treballen els reforços passius dins dels talussos,  quins criteris resistents els 
limiten, formulació i metodologia a utilitzar per determinar  els esforços que 
desenvolupen els elements passius. 

 
 
• “RECOMMANDATIONS CLOUTERRE 1991, pour la conception, le calcul, 

l’exécution et le contrôle des soutènements réalisés par clouage des sols” : 
Aporta informació sobre les hipòtesis de càlcul dels talussos, de les seves 
accions exteriors i interiors, donant fins i tot alguns valors representatius de les 
accions habituals amb els corresponents factors de seguretat. També informa de 
com treballen els elements passius dins un talús i de com afecten en l’estabilitat 
del mateix. 

 


