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CONCLUSIONS I PERSPECTIVES 
 
Conclusions sobre la FMG 
 
• L’estudi estructural mitjançant la Formulació Matricial Generalitzada (FMG) 

permet modelitzar estructures de maçoneria amb geometria complexa 
tridimensional sense fer cap hipòtesi del seu comportament, trobant estats 
tensionals i deformades a partir de la imposició de la condició d’equilibri. 

 
• L’anàlisi no lineal material permet incloure l’efecte de la fissuració i 

plastificació de la fàbrica.  
 
• La FMG és capaç de reproduir els mecanismes de col·lapse més freqüents 

que es desenvolupen en carregar fins a ruptura estructures de maçoneria: 
formació de ròtules i aixafament per compressió de la fàbrica. 

 
• Els temps de pre-procés, el computacional i el de post-procés són raonables 

un cop es dominen els programes. 
 
 
Conclusions sobre l’exemple estudiat amb gran arc ogival i pila central al 
damunt de la clau 
 
• L’exemple estudiat, el Pont de Fontpedrosa, és format per un gran arc 

ogival amb una gran pila a sobre de la seva clau, cosa inusual, amb 
aproximacions per cada banda. Les càrregues de ruptura trobades són 
bastant uniformes en l’arc principal, i notablement menors als arcs 
secundaris d’alleugeriment. 

 
• S’han trobat diversos mecanismes de fallada segons la posició d’acció de la 

càrrega: es donen fallades locals en carregar els arcs d’alleugeriment que 
no afecten l’arc principal, mentre que si es carrega als pilars d’alleugeriment 
o a la zona sense alleugerir, es produeix la ruptura de l’arc principal. 

 
• Els arcs secundaris d’alleugeriment es comporten com una estructura 

multiarc, afectant el tram carregat i l’adjacent més desfavorable. L’estructura 
d’alleugeriment pot estudiar-se independentment de la resta del conjunt 
sense massa variació en el resultat. 
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• El programa CRIPTA s’ha mostrat vàlid per a l’estudi d’aquesta tipologia de 
ponts. 

 
Perspectives per a treballs futurs 
 
 Futurs treballs en aquest camp poden aprofundir més en l’estudi del 
paper resistent del reble en els ponts de maçoneria. Alguns d’aquests podrien 
desenvolupar alguna de les següents propostes: 
 
- En la modelització de biga contínua, seria interessant implementar un petit 
programa que facilités el pre-procés i assignés al reble una rigidesa creixent 
amb la profunditat de forma automàtica.  
 

Per a la calibració de tot model numèric és molt important la contrastació 
amb casos reals. En aquest sentit, pot resultar molt interessant la idea que 
s’està gestant a l’ETSECCPB de realitzar una sèrie d’assaigs de laboratori, 
algun dels quals convindria que fos multiarc. 

 
Pel que fa a ponts amb carcanyol alleugerit, altres estudis complets com 

el que s’ha fet en aquesta tesina podrien aportar prou informació per fer un 
estudi comparatiu i extreure conclusions sobre les proporcions geomètriques i 
la seva influència en la resistència global del pont.  


