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CAPÍTOL 3.    MODEL DE L’ANÀLISI 

 
 

3.1 LA FORMULACIÓ MATRICIAL GENERALITZADA (FMG) I LA 
MODELITZACIÓ AMB EL PROGRAMA CRIPTA1 
 
 
 La Formulació Matricial Generalitzada (FMG) permet l’anàlisi 
d’estructures formades per entramats espacials d’elements de directriu corba i 
secció variable, la qual cosa succeeix amb normalitat en estructures d’obra de 
fàbrica. La formulació adoptada consisteix en una adaptació desenvolupat el 
1987 per Carrascón i Marí al Departament d’Enginyeria de la Construcció 
(UPC) per a l’estudi d’estructures de formigó armat i pretensat formades per 
elements de directriu corba i secció variable. Aquesta formulació fou adoptada 
per a la Tesi Doctoral Un model per a l’anàlisi del comportament de 
construccions d’obra de fàbrica de C. Molins (1996).  
 
 És conegut que el problema de l’anàlisi estructural queda determinat a 
partir de tres equacions, que corresponen a les equacions d’equilibri, 
compatibilitat i constitutives. Aquestes condicions han de complir-se a tres 
nivells: el seccional, l’elemental i el global. Combinades adequadament, 
aquestes equacions permeten obtenir la matriu de rigidesa de cada element. 
Ensamblant aquestes matrius i després imposant les condicions de contorn 
s’obté la matriu de rigidesa global. 
 
• Equació d’equilibri elemental 
 

L’equació d’equilibri elemental relaciona els esforços nodals d’extrem de 
barra amb els esforços seccionals en una secció genèrica. Aquesta relació es 
compleix per a una certa configuració isostàtica i unes càrregues genèriques 
sobre l’element. En el cas d’aquesta formulació, la configuració isostàtica 
escollida és la biga en voladís. 
 
 L’equació s’obté plantejant l’equilibri d’una llesca diferencial que es 
tradueix en un sistema de sis equacions diferencials ordinàries de primer ordre. 
Integrant aquest sistema en la direcció longitudinal s’obté un sistema a nivell 
elemental. Un cop feta la integració, s’obté l’equació d’equilibri elemental, la 
forma genèrica de la qual és la següent: 
 
 )()·,()( * sPssNs XYBBXY σσ +=     [Eq 2.4] 

                                                           
1  Aquest capítol és adaptació de la tesina Sicilia-Molins (1997) 
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on )(sXYσ  són els esforços de la secció de coordenada curvilínia local s , en 

coordenades globals 
 )(* sXYσ  són els esforços deguts a les càrregues sobre l’element 

),( BssN  és la matriu d’equilibri dels esforços del punt B al punt de 
coordenada curvilínia s . És funció de la geometria de l’eix de l’element. 

 BP  són els esforços en la secció de l’extrem de barra B. 
 
 
• Equació de compatibilitat 
 
Aquesta equació relaciona els moviments d’extrem de barra amb les 
deformacions seccionals. Es treballa amb deformacions generalitzades, és a 
dir, amb curvatures i deformacions seccionals. Aquí, com en l’equació anterior, 
s’integra en l’element corb. La forma genèrica d’aquesta equació és : 
 

 

 dssssNssN
B

A
XYB

T
ABA

T
B )()·,()·,( ∫+= εδδ     [Eq 2.5] 

 
on  Aδ  són els moviments a l’extrem A 
  Bδ  són els moviments a l’extrem B 

)(sXYε  són les deformacions generalitzades de la secció de 
coordenada curvilínia s  

 
 El primer terme de l’equació fa referència als moviments de sòlid rígid i el 
segon a les deformacions al llarg de l’element. 
 
 
• Model de comportament seccional 
 

Les hipòtesis sobre el model de comportament seccional escollit són les 
següents: 

-  Estat uniaxial de tensions en els elements 
- Torsió de Saint-Venant, és a dir, que el guerxament no produeix tensions i 
la curvatura és proporcional al moment torsor aplicat. 
- Les tensions normals i tangencials estan desacoplades i per tant l’equació 
constitutiva té dues parts perfectament desacoplades. 
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- Hipòtesi de Bernouilli: les seccions normals romanen planes després de la 
deformació, però no normals, ja que es té en compte la deformació per 
tallant. 

 
 Per últim, mencionar que per als esforços normals, el programa treballa 
a nivell de fibra, mentre que per als esforços tangencials ho fa a nivell de 
secció. En base a aquestes hipòtesis, l’equació constitutiva, a partir d’una llei 
tensodeformacional, relaciona els esforços i les deformacions seccionals. Per 
trobar-la es combina l’equilibri seccional, l’equació de compatibilitat seccional i 
les citades equacions constitutives. La forma genèrica d’aquesta equació és la 
següent: 
 

 00 )( SSSSS K σεεσ +−=     [Eq. 2.6] 
 
on  Sσ  són els esforços seccionals en la secció s  

 Sε  són les deformacions generalitzades de la secció s  

 0
Sε  són les deformacions generalitzades inicials de la secció s  

 SK  és la matriu de rigidesa seccional en la secció s  
 
 
Equació de l’element 
 
El següent pas és l’obtenció de l’equació fonamental de l’element, que 
relaciona desplaçaments i forces d’extrem de barra. Per a això es combinen les 
equacions anteriors i s’obté una equació que té la següent expressió formal:  
 
  0∗+= PKP δ       [Eq. 2.7] 
 
on   P  és el vector de forces en els extrems de l’element 
  K  és la matriu de rigidesa de l’element 
  δ  és el vector de desplaçaments en les extrems de l’element 

0∗P  és el vector d’esforços d’encastament perfecte de les càrregues en 
l’element 
 
 
Equació del sistema global 
 

Un cop s’ha obtingut l’equació fonamental per a cadascun dels elements 
que formen l’estructura, es fa l’ensamblatge imposant equilibri en tots els 
nusos, obtenint així la matriu de rigidesa del sistema. Per a que això sigui 
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possible, totes les equacions elementals han d’estar expressades en un mateix 
sistema de coordenades (el global). 

 
A diferència del que ocorre en els mètodes d’elements finits (MEF), en la 

FMG l’equilibri que s’estableix és l’exacte. En el MEF s’interpolen els 
moviments a partir dels seus valors nodals. Posteriorment, aquest camp de 
desplaçaments és usat per establir l’equilibri a través del Principi dels Treballs 
Virtuals, i derivant-lo, els esforços interns. D’això es dedueix que l’equilibri al 
qual s’arriba no té per què ser l’exacte. En la FMG no es realitza cap 
interpolació i per tant els únics errors són els numèrics en la integració, amb 
quadratures de més o menys punts necessàries per al càlcul de les matrius de 
rigidesa, els vectors de deformació i les tensions inicials. 
 
 
 
• No linealitat material 
 

El model d’anàlisi permet l’ús de la no linealitat material segons el model 
constitutiu que es descriu a continuació. Aquesta no linealitat material 
consisteix, a grans trets, en tenir en compte que l’equació constitutiva del 
material va variant a mesura que avança el procés de càrrega, deixant de 
comptar quan el material es troba fissurat. 

 
Per a les tensions normals, el model tensodeformacional proposat és 

elastoplàstic bilineal (Fig.  2.1): 
 
 

 
 
Fig. 2.1: Relació tensodeformacional elastoplàstica assumida per a la fàbrica. 
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El model suposa les següents hipòtesis: 
 

- Les branques de descàrrega tenen un pendent constant del mateix valor 
que el mòdul tangent inicial. 
 
- A tracció, el comportament és elàstic fràgil, sense reblaniment post-pic. 
 
- El material fissura a tracció quan se supera la resistència a tracció definida 
per al material. 
 
- L’aixafament a compressió es produeix quan la deformació supera la 
deformació última εu. 
 

- La fàbrica no és capaç de resistir cap tracció un cop ha fissurat 
sota una tensió d’aquest signe. 

 
Per a definir el material calen doncs les següents dades: 
 - Mòdul d’elasticitat 
 - Resistència a compressió 
 - Resistència a tracció 
 - Deformació última εu. 

- Coeficient de la branca de descàrrega, pendent de la segona recta del 
diagrama, que encara que al gràfic es presenti amb pendent nul·la, no té 
per què ser-ho. 

 
Aquest model defineix per tant vuit possibles estats del material (Molins, 1996): 
 

1. Zona elàstica a tracció 
2. Zona elàstica a compressió 
3. Zona plàstica a compressió 
4. Zona fissurada 
5. Aixafament, quan ε>εu 
7. Descàrrega o recàrrega després de plastificar 
8. Descàrrega abans de plastificar o recàrrega després de fissurar 
11. Descàrrega o recàrrega després de plastificar i fissurar 

 
Cadascuna d’aquestes zones es caracteritza pel valor del mòdul tangent 
d’elasticitat i per la relació tensodeformacional: 
 

- Zones 1, 2 i 8: εσ ·E=    i   EEt =    [Eq. 2.8] 
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- Zones 3 i 9:  cf=σ    i   0=tE    [Eq. 2.9] 

 
- Zones 7  i 11: )( tE εεσ −=    i   EEt =   [Eq. 2.10] 

 
 
• No linealitat geomètrica 
 

La inclusió del comportament no lineal geomètric permet calcular l’equilibri 
sobre la geometria deformada després de cada esglaó de càrrega. Es tenen en 
compte així els efectes de segon ordre que en els casos de geometries 
esveltes o de grans dimensions poden arribar a ser importants. La seva 
consideració comporta una flexibilització de l’estructura i com a conseqüència 
uns majors moviments de la mateixa. 

 
• Etapa de càlcul 
 

La Formulació Matricial Generalitzada va ser implementada en el programa 
CRIPTA per C. Molins (1996) amb el llenguatge FORTRAN . Per a la resolució 
del sistema d’equacions s’usa la descomposició de Txolesky, vàlida per a 
sistemes lineals i simètrics. La integració tensional es fa mitjançant una regla 
de Simpson múltiple de 5x5 per a cada trapezi definit en la secció transversal 
(veure La definició del model), sumant-se la contribució de tots els trapezis. Per 
a portar a terme l’anàlisi no lineal s’usa un procés iteratiu incremental. El procés 
iteratiu permet obtenir una solució “exacta”, tenint en compte com va 
evolucionant el material i la geometria en anar aplicant la càrrega. Per altra 
banda, l’ús d’intervals de càrrega permet anar obtenint punts de la corba 
càrrega-desplaçament, necessària per a seguir la resposta de l’estructura en la 
seva evolució fins a ruptura. A més, en ser menors les càrregues que 
desequilibren l’estructura en cada etapa, la convergència del procés iteratiu 
resulta més ràpida. 

 
A més, per tal d’aconseguir una convergència més directa, el programa 

realitza en cada iteració global unes iteracions a nivell d’element. Amb 
aquestes s’intenta dissipar l’error dins de cada element, aplicant les càrregues 
desequilibrades a l’element fins que es fan suficientment petites. Així, quan tots 
els elements han complert un cert criteri de convergència es passa a la següent 
iteració a nivell global. 
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En el cas de no linealitat geomètrica, segons s’ha comprovat, convé 
prescindir de les iteracions elementals per tal d’aconseguir una millor 
convergència. 
 
 
• La definició del model  

 
De les dues possibilitats que ofereix el programa, s’ha escollit aquella que 

permet definir la posició, la orientació i la geometria de les seccions 
transversals en tres punts de l’element: els dos extrems i un punt intermig. A 
partir d’aquestes dades i mitjançant una interpolació parabòlica, s’obté la 
geometria de tot l’element. Això suposa una certa pèrdua de precisió per al cas 
d’elements no parabòlics (com ara els circulars), encara que la introducció de 
dades és molt senzilla i pràctica. De tota manera, si el nombre d’elements és 
prou gran, això no suposa cap problema. 

 
El programa permet col·locar la directriu dels elements en el punt que es 

desitgi de la secció transversal. Aquesta possibilitat confereix al mètode una 
considerable versatilitat a l’hora de definir la geometria. A més, els elements 
poden incorporar bieles rígides als seus extrems, la qual cosa és especialment 
interessant en la connexió amb altres elements i que evita allargar 
innecessàriament les llargades dels elements: per exemple en les entregues 
dels arcs a les piles dels ponts. Els moviments dels extrems de la biela rígida 
són els mateixos, i per tant de fet el que suposa és que l’element té una 
perllongació rígida entre aquests dos punts. 

 
També es poden incloure elements elàstics que poden tenir diferents valors 

per a les rigideses en les tres direccions dels eixos coordenats locals i els tres 
girs sobre aquests eixos. Aquestes molles juguen un important paper en els 
models fets en aquesta tesina. 

 
Per últim, fer notar que no tots els nodes són actius (els que són usats com 

a incògnites del sistema). Els nodes intermitjos que serveixen per definir la 
geometria dels elements o els extrems en el cas d’usar bieles rígides no en 
són. En aquest últim cas, el node actiu passa a ser l’extrem de la biela rígida 
que no pertany a l’element. Les càrregues puntuals, les condicions de 
vinculació i els elements elàstics només es poden aplicar a aquests nodes, de 
manera que s’ha de tenir en compte a l’hora de configurar el model de nusos i 
barres. 
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2.4.2 – Modelització de ponts amb el programa CRIPTA 
 
 Donat que el programa CRIPTA permet introduir de manera bastant 
senzilla geometries amb secció i propietats variables, es pot ajustar la 
geometria a introduir per fer-la coincidir pràcticament amb la real. El nombre 
d’elements usats determina d’alguna manera la bondat de la solució: per a 
ponts en arc, Sicília-Molins (1.997) conclogueren que els resultats milloraven 
substancialment passant d’un model amb 4 elements a un de 8, mentre que la 
diferència entre un de 8 i un de 16 era molt minsa. Les condicions de vinculació 
sempre són d’encastament als seus extrems, ja que aquest tipus d’anàlisi 
permet la formació d’una ròtula ben a prop d’un extrem encastat, si s’escau. 
  
 Les seccions transversals, donat que es tracta de models que treballen 
en 2D, s’han dividit en 10 trapezis tal i com es veu a la Fig. 2.2 . Els trapezis de 
les parts superior i inferior de la secció són més petits per així guanyar precisió 
en la integració de les tensions quan les ròtules es comencen a formar i la línia 
de pressions s’acosta a l’intradós o bé a l’extradós. 
 
 

 
Figura 2.2: Divisió de la secció transversal de l’arc. 

 
 Si es considera el reble només com a pes propi, la manera de tenir-lo en 
compte més fàcilment és alterant artificialment la densitat de la rosca. Obtenim 
així un arc amb una densitat més alta quan més lluny estem de la clau, a 
mesura que l’alçada del reble va creixent. Aquesta forma és més criticable 
quan més gruixuda és la rosca, ja que alterant la densitat s’està imposant que 
la càrrega del reble actuï al centre geomètric de la secció de la rosca. Per tal de 
no augmentar artificialment la llum dels arcs, la connexió d’aquests amb els 
elements de pilar es poden fer mitjançant bieles rígides que uneixin 
horitzontalment les arrencades dels arcs amb el centre del pilar, que és on es 
disposa la barra que representa el pilar. Els pilars poden ser modelitzats amb 
un sol element, ja que no han de sofrir grans canvis en la seva geometria. 
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 Fig. 2.3: Model amb el reble com a biga contínua 

 
Quan es vol modelitzar el reble com a biga contínua per tal que aquest 

col·labori en la resistència del pont, s’ha usat amb anterioritat un model (Molins, 
1998; Sicília-Molins, 1997) en el qual tant reble com murs són modelitzats 
conjuntament en un gran element de biga encastada als extrems, la qual és 
unida a la rosca per unes molles i unes bieles rígides que compatibilitzen 
moviments. Sicília-Molins (1997), assenyalen els següents avantatges: 

 
- En comportar-se com una biga de gran cantell, la deformació per tallant 
és important i és tinguda en compte. S’ha pres un mòdul de deformació 
transversal corresponent a ν=0.5. 
 
- Pot considerar-se una rigidesa mitjana per a la compressió (ja que no 
es resisteixen flexions) de les parts ben diferenciades que s’hi puguin 
trobar de la manera següent: 
 

 
∑
∑

=

i
i

i
ii

equivalent A

AE
E

·
    [Eq. 2.11] 

 
cosa que a la pràctica és difícil de dur a terme per desconeixença moltes 
vegades de quins materials es troben amagats dins els carcanyols, o bé el 
mateix gruix d’aquests.  

 
 En qualsevol cas, és més senzill estimar una rigidesa per al conjunt que 
no pas prendre diferents trapezis de característiques diferents (que suposen 
més paràmetres a als quals s’ha de donar un valor) i que treballaran de manera 
solidària perquè el model fa servir bigues tipus Bernouilli i que tampoc 
representa fidelment la realitat. 
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Una resistència a tracció massa petita dóna problemes de convergència, 
però en qualsevol cas ha de ser menor de 0.1 MPa (Sicília-Molins,1.997), 
mentre que la resistència a compressió tindrà poca importància perquè és poc 
probable una ruptura a compressió per part del reble. εu ha de ser prou alt 
perquè això no passi, ja que tindria poc sentit físic. 

 
Les molles, els eixos locals de les quals es mostren a la Fig. 2.4, tenen 

un paper molt important en aquests models, ja que representen la unió del 
reble i la rosca del  pont.  
 

 

y'

x'

z'

X

Z
Y

 
  

Fig. 2.4: Eixos globals i eixos locals de la molla 
 
 

 Els eixos locals de les molles en aquest model es construeixen  agafant 
l’eix z’ paral·lel a la directriu de la rosca, x’ perpendicular a aquesta en la 
direcció coincident amb la molla i y’ el que falta per a completar el tríedre. La 
longitud es fixà arbitràriament en 2 cm, essent l’extrem superior de la molla el 
que té els mateixos desplaçaments que el nus en l’eix de la biga que modelitza 
el reble mitjançant la biela rígida. Tenim doncs sis valors per posar a les 
constants que hem d’analitzar: 
  

Kθy’: gir segons y’: és important que les molles que uneixen arc i reble 
deixin lliure o quasi bé lliure aquest moviment. S’ha vist que la sensibilitat a 
aquest valor és molt alta quan s’estudien ponts fins a ruptura. Si s’estudien 
càrregues últimes, el millor és deixar-lo lliure, cosa que per altra banda és força 
realista, ja que el contrari suposaria un monolitisme entre un i altre que 
resultaria no creïble. 

 
Kθz’: gir segons z’, és a dir, segons l’eix tangent a l’arc contingut al pla 

mig de l’estructura. El més realista és fixar-lo, donat l’efecte rigiditzador que 
suposen els murs laterals. 

 
Kθx’: gir segons x’. Aquest és convenient fixar-lo, ja que el fregament 

entre arc i reble és suficient per a suposar una rigidesa elevada. De fet, en una 
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anàlisi 2D aquest valor no té massa importància perquè tots els moviments es 
donen en el pla de l’estructura. 

 
Kz’: controla el moviment tangent a la rosca. Aquest és un paràmetre que 

caldria analitzar amb deteniment si analitzéssim estructures en servei, però si 
s’estudien càrregues últimes és molt més realista deixar-lo completament lliure, 
permetent que en etapes avançades de càrrega es produeixin els lliscaments 
observats en assaigs reals. Potser el millor seria considerar molles 
elastoplàstiques que arribat a un cert desplaçament canviés de rigidesa a un 
altre valor, probablement suposar-lo nul seria el més realista.  

 
 Kx’: controla el moviment perpendicular a la rosca. Sicília-Molins (1997) 

proposen fixar-lo completament, però és discutible si podria permetre’s un cert 
moviment entre rosca i reble posant una rigidesa que controlés en certa mesura 
aquest moviment. Per altra banda, no sabem quina sensibilitat té el resultat de 
càrrega de ruptura a aquest paràmetre. És per això que la influència d’aquest 
paràmetre serà estudiat en un dels exemples estudiats més endavant. 

 
Ky’: donat que les càrregues aplicades no provoquen moviments que 

afectin a aquesta molla, el millor és fixar-lo completament per evitar 
singularitats en les matrius de rigidesa.  
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