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Capítol 4.  Estudi de les bases de càlcul de la normativa EHE per a 
elements estructurals de formigó d’alta resistència sotmesos a tallant 

sense armadura de tallant 
 
4.1 Introducció 
 
4.1.1 Objectius 
 
En primer lloc, es pretén comprovar si la normativa espanyola EHE ofereix una 
bona eina de disseny d’elements estructurals sotmesos a tallant sense 
armadura transversal, comparant les prediccions d’aquesta norma amb els 
resultats obtinguts en diversos assaigs i amb els que s’obtenen mitjançant la 
normativa de la “American Assotiation of State Highway and Transportation 
Officials”,   AASHTO i amb la que s’obté aplicant la teoria del camp de 
compressions modificada, MCFT, mitjançant el programa Response 2000. 
 
A continuació, l’objectiu és definir les mesures que cal prendre per a aconseguir 
que la normativa EHE sigui una eina òptima per al disseny d’elements 
sotmesos a esforç tallant sense estreps transversals, tant de formigó 
convencional com d’alta resistència. Es pretén modificar la influència que tenen 
els diferents paràmetres en la formulació d’aquesta normativa de manera que el 
comportament predit per la EHE s’acosti el més acuradament possible al 
comportament real del formigó davant la resistència a tallant.  
 
Com s’ha dit anteriorment, encara no hi ha cap mètode acceptat 
internacionalment per a determinar la resistència a tallant de les bigues de 
formigó armat. Per això s’ha optat per utilitzar una nova eina  a l’hora de 
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determinar la resistència a tallant real d’una biga: la xarxa neuronal. La xarxa 
neuronal s’ha entrenat de manera que introduint les dades d’una biga, el 
resultat que s’obté és la seva resistència a tallant. Això permet determinar el 
tallant últim de bigues amb determinades característiques (en aquest cas, les 
dades que definiran la biga seran les dimensions, quantia d’armat horitzontal, 
relació a/d i resistència característica del formigó), i comparar aquest valor amb 
el que resulta d’aplicar la normativa EHE.  
 
4.1.2  Bases de dades 
 
Les dades utilitzades en aquest estudi són una recopilació dels resultats 
obtinguts en campanyes experimentals efectuades arreu del mon durant els 
darrers anys, utilitzant tant formigó convencional com formigó d’alta resistència.  
 Aquestes dades han aparegut en diverses publicacions, com per exemple el 
ACI Structural Journal. Una eina molt útil a l’hora de recopilar dades sobre 
campanyes experimentals ha estat la pàgina web del Dr. Daniel Kuchma 
(http://cee.ce.uiuc.edu/kuchma/sheardatabank), professor de la Universitat 
d’Illinois, on es troba una extensa base de dades sobre assaigs fets arreu del 
món a partir de l’any 1955.  
 
A continuació s’adjunta un resum de les bigues utilitzades tant per a la 
comparació de resultats entre diferents mètodes de càlcul com per a 
l’entrenament i la comprovació de la xarxa neuronal.  
   

  Mitja  
Coeficient de 

variació 
 

Author 
No. 

elem 
EHE-99 

Resp-
2000 

AASHTO 
LRFD 

EHE-99 
Resp-
2000 

AASHTO 
LRFD 

Bigues sense armadura de tallant 

Morrow et al. (1957) 9 1,14 1,06 1,24 9,60 4,87 4,13 

Angelakos et al (1999) 2 0,75 0,75 0,83 5,15 6,91 3,90 

Elzanaty et al. (1986) 10 1,03 1,00 1,18 7,98 7,49 7,44 

Kuchma et al. (1998) 26 1,11 1,01 1,08 15,34 15,49 12,25 

Cladera et al. (2001) 2 1,12 0,99 1,08 5,57 6,15 8,36 

Kim et al (1994) 14 1,14 1,04 1,17 4,87 6,27 4,95 

Thorenfeldt (1990) 14 1,42 1,53 1,63 13,91 14,44 15,10 

Bazant et al. (1991) 18 1,01 1,03 1,35 9,96 11,14 12,91 

Ahmad et al. (1995) 10 1,06 1,03 1,20 13,84 10,93 8,95 

Kani (1964, 1967, 1979) 32 1,16 1,03 1,26 13,84 8,82 8,01 

Adebar et al. (1996) 6 0,97 0,97 1,10 10,86 17,22 14,15 

Salandra et al.(1989) 3 1,11 1,01 1,17 13,33 12,88 6,08 

Kulkarni et al.(1998) 3 1,14 1,14 1,41 9,76 4,34 4,10 

Moody et al. (1954) 4 1,16 1,13 1,24 11,11 4,56 7,60 

Mphonde (1984) 12 1,52 1,28 1,65 32,28 9,59 21,34 

Yoon et al. (1996) 2 1,10 1,23 1,11 7,03 29,26 0,44 

Islam et al. (1999) 11 1,63 1,58 1,85 23,94 13.00 16,41 

 178 1,18 1,12 1,30 22,98 20,59 21,26 

Taula 4.1 Bigues utilitzades en l’estudi de bigues de formigó armat sense armadura de tallant 
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Les 178 bigues sense armadura de reforç a tallant que s’han considerat en 
aquesta tesina van ser assajades per Kani et al. (1964, 1967 i 1979); Kuchma 
et al. (1998) ; Bažant et al. (1991); Thorenfeldt, E. (1990); Kim et al. (1994); 
Mphonde et al. (1984); Islam et al.(1998); Ahmad(1986, 1994, 1995); Elzanaty 
et al. (1986);  Morrow et al. (1957); Adebar  et al. (1996);  Moody K. G. (1954); 
Salandra et al (1989); Kulkarni et al. (1998) ; Yoon et al. (1996); Angelakos et 
al.(1999); Cladera et al. (2001). 
 
4.2. Comparació de resultats experimentals amb diferents mètodes de 
càlcul 
 
Per a comparar els diferents mètodes de càlcul s’ha fet en primer lloc una 
anàlisi estadística. S’analitzen les dades experimentals corresponents a  178 
bigues, totes elles amb armadura longitudinal a flexió però sense estreps de 
reforç a tallant. Es consideren les bigues amb formigó de resistència inferior a 
100 MPa, amb una quantia d’armat longitudinal inferior al 3,5% i amb a/d major 
a 2,5. No s’han considerat bigues amb fck superior a 100 MPa ja que es disposa 
de molt poques dades d’assaigs amb aquest tipus de formigó. La quantía 
d’armat es limita al 3,5% per aquest mateix motiu. El paràmetre a/d s’ha limitat 
per a evitar que l’efecte arc que apareix en les bigues amb a/d inferior a 2,5. A 
la normativa EHE apareix un coeficient de 0,12. Aquest coeficient inclou un 
factor de seguretat que en aquest cas no es desitja considerar, per això  s’ha 
canviat per 0,15.  
 
4.2.1 Comparació amb diferents normatives 
 
Es comparen els resultats obtinguts experimentalment sobre 83 bigues de 
formigó amb els que preveuen la EHE espanyola, la normativa AASHTO de la 
“American Assotiation of State Highway and Transportation Officials” i el 
programa Response 2000, que calcula la resisitència a tallant d’una biga 
d’acord amb la MCFT. Aquestes bigues tenen totes una quantia d’armat 
horitzontal inferior al 2% i estan fabricades amb formigó de resistència 
característica fck inferior als 60 MPa. S’ha decidit aplicar aquestes limitacions 
perquè són precisament les que la EHE indica que cal aplicar al calcular el 
tallant últim d’un element.  
 
Es disposa de dades d’un total de 105 bigues de formigó armat amb fck inferior 
a 100 MPa i amb ρh de menys del 2 %. Es comparen aquestes dades amb les 
bigues amb fck inferior a 60 Mpa. Amb tots tres mètodes de càlcul, els resultats 
són millors per a bigues de formigó de resistència inferior a 60 MPa.  

 
Comparació de Vexperimental / Vdisseny 

 Nº elem. Mitja de Vtest / Vprevista Coeficient de Variació 
  EHE AASHTO Resp. 

2000 
EHE AASHTO Resp. 

2000 
fck < 60 MPa 83 1.083 1.224 1.030 11.886 11.649 10.167 

fck < 100 MPa 105 1.085 1.195 1.023 13.962 13.170 11.960 
Taula 4.2  Comparació de resultats segons diferents mètodes de càlcul per a bigues amb  
quantia d’armat horitzontal inferior al 2% i amb formigó amb fck inferior als 60 MPa i amb 

formigó amb fck fins a 100 MPa 
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En les següents gràfiques es comparen les tensions de trencament obtingudes 
segons els tres mètodes amb la tensió de trencament real. Es pot veure com la 
EHE porta a resultats dispersos, tot i que pel costat de la seguretat. El  càlcul 
segons la normativa AASHTO dona lloc a unes tensions de trencament que 
també estan pel costat de la seguretat. El programa Response 2000 és el que 
dona millors resultats, es pot veure a la gràfica la distribució uniforme de punts.  
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Fig. 4.1.  Tensió última obtinguda amb la normativa EHE comparada amb la 

tensió obtinguda als assaigs.  
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Fig. 4.2. Tensió de trencament obtinguda amb el programa Response 2000 comparada amb la 

tensió real obtinguda als assaigs. 



Capítol 4           Estudi de les bases de càlcul per a elements sotmesos a tallant sense armadura de tallant 
                           

 
                                                                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                                      

38

0,0

1,0

2,0

3,0

0,0 1,0 2,0 3,0

Vaashto/bd

V
te

st
/b

d

c

 
Fig. 4.3.  Tensió de trencament obtinguda amb la normativa AASHTO comparada amb la tensió 

real obtinguda als assaigs. 
 
 Com es pot veure, els resultats que dona la normativa EHE per a bigues sense 
armadura de tallant són bons, i s’assemblen als que proporciona la normativa 
AASHTO, tot i que aquesta última normativa proporciona resultats més 
dispersos que la EHE. Cal observar però que si es calcula el tallant últim 
seguint la MCFT, els resultats que s’obtenen són clarament millors, ja que 
s’acosten més a les resistències reals de les bigues. No obstant, tant el càlcul 
segons la EHE com segons la norma AASHTO donen lloc a resultats pel costat 
de la seguretat i amb mitges i coeficients de variació acceptables. 
 
A continuació, s’intentarà determinar quins aspectes de la formulació de la EHE 
de la resistència a tallant poden modificar-se per tal d’aconseguir que les 
previsions de la normativa s’ajustin més als que s’han aconseguit en els 
assaigs.  
 
4.2.2. Limitació de fck 
 
La EHE estableix en el seu annex 11 una sèrie de recomanacions per al càlcul 
amb formigons d’alta resistència. Una de les recomanacions és la de limitar fck, 
la resistència de càlcul a compressió del formigó, a 60 MPa. Amb els resultats 
experimentals de 105 bigues amb quantia d’armat inferior al 2 % i amb fck 
inferior a 100 MPa, es comproven els efectes que té aquesta limitació. Es 
comparen els resultats obtinguts segons la EHE i els que s’obtindrien si es 
limites aquest valor de fck a 50, 70, 80, 90 i sense limitar-lo. Els resultats 
obtinguts son:  
 

Comparació de Vexperimental / VEHEmodificada 
 Nº elem. Mitja de Vtest / 

Vprevista 
Coeficient de Variació 

fck < 50 105 1.104 14.460 
EHE(fck <60) 105 1.085 13.962 

fck < 70 105 1.074 13.947 
fck <80 105 1.066 14.126 
fck < 90 105 1.061 14.240 
fck  real 105 1.058 14.377 
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Taula 4.3  Efecte de la limitació de fck a la EHE en el cas de bigues amb fck inferior a 100 MPa i 
quantia d’armat limitada al 2 %.  

 
Es pot comprovar doncs que, tot i que els resultats son molt similars en tots els 
casos, sembla que la limitació de fck fa que la mitja augmenti lleugerament, tot i 
que el coeficient de variació és menor que si s’usa fck real. El punt d’equilibri el 
trobaríem en la limitació de fck a 80 MPa.  
 
Per a una millor comparació de resultats, separem les bigues fabricades amb 
formigó de resistència característica inferior a 50 MPa (les que es considerarien 
de formigó de resistència normal), i les bigues fabricades amb formigó d’alta 
resistència. Es disposa de resultats d’assaigs de 54 bigues de formigó de 
resistència normal i de 43 bigues de formigó d’alta resistència. A la taula 
comparem els resultats obtinguts: 
 
 
 
 

Comparació de Vexperimental / VEHEmodificada 
 Nº elem. Mitja de Vtest / 

Vprevista 
Coeficient de 

Variació 
Formigó de resistència convencional (fck inferior a 50 MPa) 

EHE 54 1,067 13,501 
Formigó d’alta resistència (fck major de 50 MPa) 

fck < 50 43 1,139 15,878 
EHE(fck <60) 43 1,092 15,447 

fck < 70 43 1,067 15,480 
fck  <80 43 1,047 15,787 
fck < 90 43 1,035 15,914 
fck real 43 1,027 16,114 

Taula 4.4  Efecte de la limitació de fck a la EHE per a bigues amb formigó convencional (fck < 50 
MPa) segons la EHE, i per a bigues amb formigó d’alta resistència (amb fck >60 MPa) variant la 

limitació de fck de càlcul. 
 
Podem veure que limitant fck a 70 MPa obtenim una mitja semblant a la 
obtinguda amb el formigó de resistència normal. No obstant, aquesta mitja  es 
veu perjudicada per una gran dispersió, per la qual cosa es pot afirmar que la 
limitació de la resistència de càlcul del formigó a 60 MPa dona en aquest cas 
els millors resultats. 
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Fig. 4.4 Resultats obtinguts d’acord a la normativa EHE per a bigues amb formigó de 

resistència normal (fck inferior a 50 MPa) 
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Fig. 4.5 Resultats obtinguts d’acord a la normativa EHE per a bigues amb formigó d’alta 

resistència (fck superior  50 MPa) 
 
4.2.3  Limitació de ρh (quantia d’armadura longitudinal) 
 
La EHE limita la quantia d’armat longitudinal ρh a efectes de càlcul al 2 per 
cent. Es consideren bigues amb fck menor de 60, per a evitar que la limitació 
que fa la EHE de la resistència característica de càlcul del formigó afecti als 
resultats en aquest estudi. Es disposa de dades corresponents a  83 bigues 
que tenen ρh inferior al 2%, i de 35 bigues que tenen ρh major que 2. Es 
comparen els resultats obtinguts segons la EHE en el cas de bigues amb 
quantia d’armat longitudinal inferior al 2% i els que s’obtenen variant la limitació 
de la EHE entre el 2 i el 3,5 % (al 2; 2,5; 3 i 3,5%) en aquelles bigues amb ρh 
entre el 2 i el 3,5%.  
 

Comparació de Vexperimental / VEHEmodificada 
 Nº elem. Mitja de Vtest / 

Vprevista 
Coeficient de 

Variació 
ρh inferior al 2% 

EHE 83 1.083 11.886 
ρh entre el 2 i el 3,5 % 

ρh < 2 35 1.404 22.381 
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ρh < 2.5 35 1.310 22.092 
ρh < 3 35 1.260 20.605 
ρh <3.5 35 1.243 19.706 

Taula 4.5 Efectes de la limitació de ρh sobre bigues amb formigó de resistència fins a 60 MPa i 
quantia d’armat horitzontal ρh entre el 2 i el 3,5 %. 

 
Els resultats obtinguts mostren que la limitació de ρh al 2% no es necessària, 
donat que els resultats obtinguts si no es limita aquest coeficient s’ajusten millor 
als resultats reals dels assaigs.  Limitant ρh al 2%, obtenim resultats molt pel 
costat de la seguretat. Si s’utilitza  ρh real per als càlculs (fins a un límit de 3.5), 
els resultats que s’obtenen continuen estant molt pel costat de la seguretat, tot i 
que en aquest cas s’ajusten més als resultats reals. 
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Fig. 4.6. Resultats de bigues amb ρh inferior al 2% 
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Fig 4.7 Efectes de la limitació de la quantia d’armat longitudinal ρh a efectes de càlcul al 2%  i 

sense limitar sobre bigues de formigó amb fck inferior a 60 MPa i ρh entre el  2 i 3,5 % 
 
4.2.4  Influència del tamany 
 
Per últim es vol comprovar si el tamany de les bigues influeix en la bondat dels 
resultats obtinguts mitjançant els diferents mètodes. Es comparen els resultats 
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obtinguts en bigues de cantell d menor de 250 mm (27 elements), entre 250 i 
500 mm (44 elements) i de més de 500 mm (12 elements).  
 

Comparació de Vexperimental / Vdisseny 
 Nº 

el. 
Mitja de Vtest / Vprevista Coeficient de Variació 

  EHE AASHTO Resp. 
2000 

EH91 EHE AASH
TO 

Resp. 
2000 

EH91 

d<250 27 1.040 1.325 1.032 1.394 10.055 12.214 10.287 16.341 

250< d 
     <  500 

44 1.104 1.19 1.011 1.104 13.062 8.331 8.782 13.062 

d>500 12 1.100 1.123 1.096 0.843 8.881 9.238 12.299 18.337 
Taula 4.6 Comparació de resultats de la EHE, AASHTO, Response 2000 i EH-91  per bigues 
amb formigó de resistència fins a 60 MPa i quantia d’armat horitzontal ρh inferior al 2 . 
 
Ja s’ha comentat que la forma té influència en la resistència a tallant d’una 
biga. En elements de cantell petit la transmissió de traccions entre fissures és 
més important Així doncs, com més petit és el cantell de la peça, més gran és 
la resistència a tensions de tallant. Les tres normatives estudiades tenen en 
compte l’efecte tamany, i es pot veure encara més clarament si comparem els 
resultats amb els que ens dona la antiga norma espanyola d’estructures de 
formigó, EH-91. 
En el cas de la EH-91, per a cantells petits, al ser la resistència de la biga més 
gran gràcies a l’efecte tamany, s’obtenen resultats molt pel costat de la 
seguretat. En canvi, les bigues de cantell més gran de 500 mm trenquen per a 
càrregues inferiors a les previstes per la EH-91. Amb la EHE, la AASHTO o la 
MCFT les diferències entre les mitges per als tres tamanys són molt menys 
significatives.  
 
 
4.3   Aplicació de la xarxa neuronal per al càlcul de la resistència a tallant 
de bigues de formigó armat sense armadura de reforç a tallant 
 
4.3.1 Elecció de la topologia de la xarxa i procés d’entrenament 
 
La xarxa neuronal es construeix mitjançant un procés de prova i error. Per a 
aconseguir un resultat òptim, cal construir diferents xarxes, entrenar-les i 
provar-les. La xarxa neuronal s’utilitza en aquest cas per a predir la tensió de 
trencament de les bigues. Abans d’iniciar-ne la construcció, s’ha de decidir el 
nombre de paràmetres d’entrada i de sortida que es consideraran. Si s’escull 
un nombre excessiu de paràmetres d’entrada l’aprenentatge de la xarxa serà 
excessivament lent, i si es prescindeix d’un paràmetre d’entrada important pot 
ser que la xarxa no doni els resultats adequats. En aquest cas es decideix 
considerar quatre paràmetres. En primer lloc, la resistència característica del 
formigó, fck, ja que està provada la seva influència en la resistència a tallant 
d’una biga. Com a segon paràmetre d’entrada tindrem la quantia d’armat 
longitudinal ρh. En tercer lloc, el cantell útil de la biga, d. També tindrem en 
compte la relació entre el moment i el tallant existent a la secció crítica, a/d. Hi 
ha un cinquè paràmetre que també es podria tenir en compte, l’amplada b de la 
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biga, però donat que  influeix linealment en la resistència d’una biga, s’ha optat 
per eliminar aquest terme com a variable d’entrada i per incloure’l en la variable 
de sortida, que serà el tallant últim dividit per aquest valor, V/b. Així doncs, hem 
de crear una xarxa neuronal amb quatre variables d’entrada: fck, ρh, d i a/d; i 
amb un paràmetre de sortida, V/b.  
 
El preprocessament de les dades d’entrada també és important. Convé eliminar 
els resultats que se separen molt dels valors mitjos, i la velocitat d’entrenament 
millora molt si els valors dels paràmetres estan compresos entre 0 i 1. 
 
Com que en aquest cas el domini de les dades tant d’entrada com de sortida és 
continu, serà suficient disposar d’una sola capa oculta. El nombre de neurones 
en aquesta capa oculta es determina amb un procés de prova i error. Si la capa 
té poques neurones, la xarxa no aprendrà correctament. Però un nombre 
excessiu de neurones també pot resultar perjudicial, ja que la xarxa aprendrà 
ràpidament, però no serà capaç de generalitzar el problema a partir de les 
dades d’entrada.   
 
Per determinar quan la xarxa està suficientment entrenada, hem de trobar 
l’equilibri entre l’error de les dades d’entrenament i el de les dades que s’usen 
com a comprovació. A partir d’un cert nombre d’iteracions, la resposta davant 
les dades no millora. Una forma de millorar l’entrenament de la xarxa és 
modificant el paràmetre d’aprenentatge de la xarxa. 
 
En aquest cas, per a aconseguir una xarxa que doni el millor resultat possible, 
s’ha optat per provar-ne tres de diferents, amb una capa oculta de set, vuit i 
nou neurones respectivament. Com a dades de partida s’han agafat un total de 
144 bigues, totes elles amb fck inferior a 100 MPa, ρh per sota del 3.5 % i a/d 
major de 2.5. El cantell d s’ha limitat a 100 mm per a aconseguir que al 
adimensionalitzar aquest paràmetre, els resultats resultessin més uniformes. 
També s’ha optat per no considerar bigues  per a les quals la relació entre el 
tallant últim real i el predit per la EHE era major de 1,5.  
 
Podem veure en les següents gràfiques l’evolució de l’error de la xarxa durant 
l’entrenament. S’han provat diferents valors per al paràmetre d’aprenentatge, 
optant-se finalment per el de 0,01. L’error mínim s’ha obtingut per a una xarxa 
amb nou neurones a la capa oculta i 45000 iteracions, i és aquesta la que s’ha 
utilitzat per a l’anàlisi paramètric posterior.  
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Fig. 4.8 Determinació del número òptim d’iteracions per a una xarxa neuronal amb capa oculta 

de vuit neurones 
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Fig. 4.9  Determinació del número òptim d’iteracions per a una xarxa neuronal amb capa oculta 

de nou neurones 
 

4.3.2 Anàlisi paramètric 
 
Per a poder analitzar la importància que la EHE dona a cada paràmetre i la que 
aquest paràmetre té realment sobre la resistència a tallant d’una biga s’ha optat 
per usar la xarxa neuronal per a modelar-ne el comportament. Un cop s’ha fet 
l’entrenament, es creen unes bigues fictícies, de les quals la xarxa neuronal 
ens dirà el tallant últim que tindrien en la realitat. Aquest valor serà el que es 
compararà amb el que resulta d’aplicar la normativa EHE. L’objectiu és 
aconseguir que la EHE doni resultats el més semblants a la realitat, i per tant a 
la xarxa neuronal, possible. 
 
Com ja s’ha indicat anteriorment, la xarxa neuronal usada és del tipus 4-9-1 
(quatre variables d’entrada, una capa oculta amb nou neurones i una variable 
de sortida) i ha estat entrenada durant 45000 iteracions amb una base de 
dades de 101 bigues.  Si comparem els resultats obtinguts durant el procés 
d’entrenament i el procés de comprovació de la xarxa amb els resultats 
experimentals obtinguts en assaigs, el resultat és: 
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Comparació de Vexperimental / Vdisseny 

 Nº elem. Mitja de Vtest / Vprevista Coeficient de Variació 
Dades entrenament 101 1,00 10,91 

Dades test 33 1,01 9,84 
Taula 4.7 Comparació dels resultats experimentals amb els obtinguts amb la  xarxa neuronal 

per a les dades d’entrenament de la xarxa i de prova d’aquesta 
 
La xarxa proporciona doncs resultats molt propers als obtinguts 
experimentalment. A continuació es comparen els resultats de la xarxa amb els 
que prediu la norma EHE.  
 
Influència de fck 
 
Per a avaluar si la influència de fck està correctament considerada a la EHE, cal 
considerar bigues que tinguin iguals característiques (b,d,a/d,ρh) excepte la 
 resistència característica del formigó usat en la seva construcció.  

 
Es consideren 12 sèries de 16 bigues amb fck  entre 25 i 100 MPa. Les bigues 
tenen un ample de 300 mm i relació a/d de 3. El cantell d  varia entre 200, 300, 
400 o 500 mm; i una quantia d’armat longitudinal  ρh del 0,5; 1 o 1,5 %.  
 
La primera observació que cal fer és que, independentment de la quantia 
d’armat de la biga, per a cantells més grans el resultat de la EHE és més 
semblant al real. La EHE limita fck a efectes de cálcul a 60 MPa. No obstant, es 
pot observar a les gràfiques següents que sense aquesta limitació la EHE 
donaria resultats més ajustats a la realitat. A l’eix vertical apareix la variable V 
(tallant últim segons els diferents mètodes de càlcul) dividida entre les 
dimensions de la biga (b i d), i a l’eix horitzontal la resistència característica del 
formigó fck. 
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Fig 4.10 Resultats per a una biga amb d=500 mm i ρh =1 
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Fig 4.11 Resultats per a una biga amb d=200 mm i ρh 0,5 

 
També pot observar-se com la recta que representa el valor de tensió 
obtinguda amb la normativa EHE té pendent més gran que la de la xarxa 
neuronal. A continuació es modificarà la fórmula de la EHE per tal que aquesta 
s’acosti més als resultats “reals”.  
 
Tot i que si es considera la resistència característica real del formigó per al 
càlcul els resultats de la EHE s’ajusten més als reals, s’observa que l’esforç 
d’esgotament augmenta a l’incrementar-se fck, però menys que el que estableix 
la instrucció EHE. La formula que s’usa en aquesta norma considera que la 
resistència augmenta proporcionalment a fck

1/3.  Però si es substitueix aquest 
terme per fck

0,2, s’obté una millor correlació amb els assaigs experimentals, com 
es pot veure a la següent figura:  
 

0,0
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V
/b

d

Xarxa neuronal EHE sense limitar fck EHE amb fck ^0,2
 

Fig 4.12  Resultats per a bigues amb d=400 mm i ρh =1, i fck variant entre 25 i 100 
 

Per a fck 0.2 la correlació entre els resultats experimentals i els de la EHE 
modificada és millor, si bé s’ha de  modificar el valor del paràmetre inicial 0,12 
(que s’havia modificat ja per 0,15 per a no tenir en compte l’efecte del coeficient 
de minoració del material) per un paràmetre  major. 
 
Influència de a/d 
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És la relació moment /tallant a la secció crítica. El codi model n’inclou la 
influència a la seva fórmula, però a la normativa EHE aquest terme no es té en 
compte. A la gràfica següent pot veure’s com tot i que segons la EHE la 
resistència a tallant no depèn d’aquest paràmetre, si que ho fa en realitat:  
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Vt
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d

xarxa neuronal EHE considerant a/d EHE  
Fig.4.13  Resultats per bigues amb d=300 mm, fck = 30 MPa i amb a/d variant entre 2,5 i 5 

 
En aquest cas doncs caldria incloure el terme a/d a la formula de la EHE ja que 
afecta a la resistència de la biga.   
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Fig 4.14  Resultats de la EHE i de la xarxa neuronal  per a a/d variable, d= 400 mm i fck igual a 
30, 60 i 90 MPa  respectivament 
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La influència de a/d es nota especialment quan fck és inferior a 60 MPa. En 
aquest cas, incloure a la formula de la EHE el mateix terme que s’usa al codi 
model, (3d/a)1/3 proporciona una millor correlació entre els resultats.  
 
 
 
Influència de ρh 
 
Ja s’ha comprovat anteriorment que si es prescindeix de la limitació de ρh<2 
que s’imposa a la EHE, els resultats de la resistència a tallant s’assemblen més 
als reals. A la següent figura es pot veure com la resistència a tallant segueix 
creixent a mida que augmenta ρh. 
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Fig 4.15  Comparació resultats xarxa neuronal i EHE per a bigues amb fck de 30 MPa i d= 200 i 
400 mm respectivament 

 
Si prescindim de la limitació de ρh, el resultat que dona la EHE s’assembla més 
a la realitat, però les dues corbes segueixen sent diferents.  
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Fig 4.16  Comparació resultats xarxa neuronal,  EHE i EHE sense limitar ρh   

 
Anteriorment s’ha arribat a la conclusió de que la resistència a tallant augmenta 
linealment proporcional a fck

0,2. Si ara introduïm aquest canvi, veiem que per a 
aconseguir una millor correlació entre les corbes de la xarxa i de la nova 
formulació suggerida per a la EHE, és necessari que el terme ρh es trobi elevat 
a 0,5, i no a 1/3 com en l’actual normativa.  
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Fig 4.17  Comparació resultats xarxa neuronal,  EHE i EHE sense limitar ρh i amb  fck

0,2 i ρh
0,5 

 
4.3.3 Adaptació de la EHE 
 
A partir de l’estudi paramètric efectuat, es proposa la següent fórmula per a 
calcular la resistència a tallant en elements sense armadura transversal:  

 

 ( ) ( ) db
a
dfV cklu ⋅





 ⋅

= 0

3/1
2,05,0

2
310027,0 ρξ   (3.1) 

 
Cal tenir en compte que la relació a/d és difícil d’avaluar en bigues reals, ja que 
normalment hi actuen diverses càrregues, que solen ser repartides. A 
continuació es comparen els resultats que proporcionen la EHE, la EHE sense 
limitar els valors de fck i ρh, i els de la nova formulació proposada, en bigues 
amb fck ≤ 100 MPa; ρh ≤ 3,5 i a/d > 2,5: 
 

Comparació de Vexperimental / Vdisseny 
Nº 

elem. 
Mitja de Vtest / Vprevista Coeficient de Variació 

 EHE EHE * EHE ** EHE EHE * EHE ** 
178 1,260 1,141 1,009 30,860 23,400 18,900 

Taula 4.2  Comparació de resultats obtinguts segons la formulació de la EHE amb els de 
aquest mateix mètode de càlcul prescindint de les limitacions de fck i ρh i de la nova formulació 

proposada 
 
 
 
 


