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1. OBJECTE DEL PROJECTE

Aquest projecte té com a objecte el disseny i construcció de dos pòrtics idèntics,
però amb diferents tipus d’unions a les bases. S’ha decidit fer les unions del primer
pòrtic encastades i les del segon pòrtic articulades.
Com a següent objectiu es pretén aplicar una força en el cap d’un dels pilars.
Aquesta força ha de ser horitzontal i d’una magnitud que es pugui mesurar. Per tant ens
proposem dissenyar un aplicador de força per als dos pòrtics.
Abans de construir els pòrtics es farà un càlcul analític dels desplaçaments en el
cap dels pilars, de manera que es pugui predir la magnitud de força necessària per
obtenir el desplaçament desitjat.
El càlcul analític serà recolzat per la realització d’una simulació per elements
finits amb el software de disseny NX 7, amb el qual obtenim valors de la tensió
sotmesa i del desplaçament nodal. També es realitzarà una simulació amb el software
de càlcul d’estructures CYPE 2010, amb aquest programa obtenim els valors de les
reaccions i dels desplaçaments dels pòrtics.
Una vegada construïts els dos pòrtics i l’aplicador l’objectiu següent és
determinar experimentalment els desplaçaments en el cap dels pilars dels pòrtics. Amb
els resultats del càlcul analític, les simulacions i els assaigs, el següent objectiu és
comparar els valors dels tres mètodes.
Com a últim objectiu del projecte ens proposem realitzar una sèrie de pràctiques
per a ús docent destinades a l’assignatura d’estructures impartida per la Universitat
Politècnica de Catalunya de Vilanova i la Geltrú.
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2. MEMÒRIA
2.1. Introducció

2.1.1. Pòrtic

Segons la “Reial acadèmia espanyola de la Llengua” un pòrtic és un espai
cobert i amb columnes que es construeix davant de temples o altres edificis, o una
galeria amb arcs i columnes al llarg d’un mur de façana o de pati.
Amb qualsevol d’aquestes dues definicions queda clar que un pòrtic és una
construcció dedicada a constituir una estructura amb la unió de dos o més pòrtics,
unions que reben el nom de vanos.
Per tant, podem concloure que un pòrtic precisa d’arcs i columnes, o el que és el
mateix, pilars i dintells. La diferència entre pilar i dintell és la col·locació que tenen en
la estructura: se’n diu pilar si està en posició vertical, i dintell si ho fa en posició
horitzontal.
En aquest projecte ens valem de la unió de dos pilars a un dintell per a
conformar el que s’anomena pòrtic, i diferenciarem dos tipus de pòrtics segons la unió
dels mateixos al terra: unió articulada o unió fixa.
Una unió articulada, com el mateix nom indica, es tracta de subjectar les bases
dels pilars mitjançant articulacions, que consten de dues orelles (una per cada banda) i
un passador. Per contra, una unió fixa consisteix en soldar aquestes bases directament a
la bancada.
A més, no solament es requereix de la unió entre el pòrtic i el terra, sinó que per
a realitzar la subjecció haurem d’ancorar aquestes bases d’unió al sòl, i això ho farem
cargolant unes plaques d’unió intermèdies a una bancada, construïda a partir d’uns
perfils de construcció metàl·lica.

10

A continuació tenim una imatge del pòrtic dissenyat per a l’objecte del present
projecte:

Figura 1. Pòrtic dissenyat amb NX7

2.1.2. Perfil

Un perfil metàl·lic és una geometria definida per formes simples que s’uneixen
entre sí per a aconseguir unes determinades característiques resistents. Són, per tant,
perfils metàl·lics tots aquells elements de construcció que suporten una determinada
càrrega amb la finalitat de garantir l’estabilitat estructural de qualsevol tipus d’edifici o
element constructiu.
Aquests perfils, formats per xapes metàl·liques, s’uneixen entre ells de manera
que és necessari diferenciar les parts que el composen: ànima i ales. L’ànima és la part
central, mentre que les ales són els extrems.
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A continuació presentem els perfils metàl·lics més freqüents en la industria:
L’I.P.E.:

Figura 2. Perfil I.P.E.

L’U.P.N.:

Figura 3. Perfil U.P.N.

L’H.E.B.:

Figura 4. Perfil H.E.B.
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També hi ha els anomenats perfils d’ànima buida, que es diferencien per la
forma geomètrica: circular, quadrat... A continuació tenim una imatge on podem veure
perfils circulars, o CHS, sigles, en anglès de “Circular Hollow Section ”, com també el
perfil que emprarem nosaltres: SHS, o “Square Hollow Section”. Als perfils
rectangulars se’ls anomena RHS. A continuació tenim una imatge d’aquest tipus de
perfils:

Figura 5. Perfils d’ànima buida

2.1.3. Assaigs

Per comprovar la relació entre els càlculs analítics i experimentals, analitzarem
els pòrtics realitzant uns assaigs a laboratori, amb condicions climàtiques controlades,
amb la finalitat de trobar disconformitats entre els resultats obtinguts.
Per analitzar correctament el comportament de la nostra estructura serà necessari
determinar prèviament el factor o mòdul de Young (E), basat en la llei de Hooke:
, fórmula que relaciona aquest mòdul amb les deformacions (ε) per a obtenir
una tensió (σ).
Per poder assegurar el valor del Mòdul de Young es farà un assaig amb una
proveta del mateix perfil utilitzat per construir els pòrtics. Per a això emprarem un petit
mecanisme anomenat “galga extensiomètrica”, el qual basa el seu funcionament en la
extensometria elèctrica:
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les deformacions són captades mitjançant uns impulsos elèctrics que depenen de
l’allargament d’unes petites resistències connectades entre sí mitjançant el pont de
Wheatstone.
A continuació tenim una imatge d’aquest pont, que és configurat de tal manera
que qualsevol canvi en la estabilitat determinada per la relació de les resistències en
paral·lel es reflexi en una diferència de tensió:

Figura 6. Pont de Wheatstone

Aquestes deformacions es llegeixen amb un software PONER AKI L
PROGRAMA.

Per a llegir les deformacions es substitueix una resistència per una galga
extensiomètrica, i per a minimitzar els efectes de canvi de temperatura es poden situar
galgues ortogonals.

Figura 7. Galga extensiomètrica
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La lectura de les galgues pot ser d’un quart de pont, de mig pont o de pont
complert, segons s’utilitzin una galga, dos o quatre, respectivament. A tant més galgues
tenim, més minimitzem els efectes negatius deguts a la temperatura ambiental, per
exemple.
Per a llegir les deformacions, se situaran dues galgues en cares oposades, seguint
els eixos principals de tensió ortogonals entre ells.

2.1.4. Mètodes amb suport informàtic

CYPE: és un software utilitzat per al disseny i càlcul d’estructures. Disposa
d’aplicacions com generador de pòrtics, metall 3D, generador de preus en la
construcció, pressupostos, gestió, fonaments, escales, gas i clavegueram entre d’altres.
En el projecte ha fet la funció de càlcul dels desplaçaments en el cap dels pilars i per
obtenir els valors de les reaccions en els punts de subjecció a bancada.
UNIGRAPHICS (NX): és un software de disseny tridimensional de peces,
assemblatge de peces, simulació de funcionament, moviment, mètode d’elements finits i
fabricació. El software que empra l’NX per a fer simulacions amb elements finits és el
NASTRAN. Amb aquest complement del programa s’ha trobat les deformacions i
desplaçaments del cap dels pilars dels pòrtics i també les tensions màximes que
pateixen.
Microsoft Office Excel: Aquest és un pràctic software emprat per realitzar fulls
de càlcul i, sobretot en el nostre cas, per resoldre matrius o sistemes d’equacions amb
múltiples incògnites. En el nostre projecte s’ha creat una plantilla per poder realitzar
totes les operacions de càlcul analític de la matriu de rigidesa.
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2.2. Disseny dels pòrtics
2.2.1. Alternatives

El primer punt a solucionar és el de resoldre en quines condicions es realitzaran
els assaigs. Per fer-ho, vam visitar el laboratori per analitzar els dos possibles suports on
els duríem a terme: el trípode on hem realitzat nombroses pràctiques de resistència de
materials ( el que utilitzarem per analitzar el mòdul de Young); o bé una bancada que
havia estat utilitzada per aplicar esforços mitjançant un aplicador pneumàtic.
Aquestes són unes imatges dels primers esborranys de les opcion del trípode i la
bancada:

Figura 8. Opció trípode

Figura 9. Opció bancada

Desprès de fer uns esborranys, i adonar-nos de les limitacions d’espai que oferia
el trípode, ens vam decantar per la bancada, i com hi havia la possibilitat d’usar un
aplicador pneumàtic, vam desenvolupar aquesta opció.
16

Però se’ns presentava el problema de mesurar la força que aplicaria aquest
sistema. Per aquest motiu vam plantejar la opció de dissenyar un prisma que fes de nexe
entre l’aplicador pneumàtic i el pòrtic, que serviria per a mesurar, mitjançant
l’extensometria elèctrica, la quantitat de força aplicada en el pòrtic.
Però donada la complexitat d’aquest disseny i les limitacions d’espai, la vam
descartar. En el seu lloc vam desenvolupar la segona opció: l’aplicació de la força
aprofitant la relació de distàncies per a fer de multiplicador, principi que segueix el
trípode de les pràctiques.
Amb aquesta segona opció vam plantejar-nos emprar una politja per a
transformar un pes en tensió horitzontal, el que precisaria d’algun element que garantís
la horitzontalitat de la força aplicada. Per això vam pensar en dissenyar algun tipus de
guia carril o bé l’aplicació de la força mitjançant algun tipus d’abraçadora que envoltés
els pòrtics i apliqués la tensió mitjançant algun tipus de piu o bola que centres l’esforç
en un punt.
Hem pensat que per resoldre els possibles errors de fabricació, o alguna situació
inesperada, i en previsió d’errors hem decidit substituir la politja per unes orelles en les
que poguéssim regular l’alçada del cable tensor que uneix el multiplicador, i una guia
amb rodaments subjecta a una base que també pogués regular la seva alçada, en
comptes de fer els clàssics forats per cargolar, per el que vam descartar completament
les altres opcions.
Altrament, un primer disseny de les plaques de les bases dels pòrtics ens
quedava l’espai una mica just per manipular els cargols i collar-los còmodament, per
això vam engrandir les plaques. Amb això ampliàvem l’espai entre els nodes dels forats
de les plaques i els extrems, amb el que guanyàvem resistència i espai. Però precisament
degut al canvi de secció de les plaques, vam haver de canviar la disposició principal de
les bases de paral·leles als eixos dels pòrtics a ortogonals.

Un altra canvi de disseny, aquest destinat a abaratir costos, és que vam canviar la
geometria de les orelles, les que en un primer moment tenien un radi exterior, més per
bellesa que per cap altre motiu, per una forma simplement rectangular.
17

D’aquesta manera ens estalviaríem el temps del taller en fer els radis.
Simplement vam especificar que ens arrodonissin les arestes per tal de no produir cap
tall en les mans.
2.2.2. Tipus d’estructura

Una nau industrial està formada per la unió de diferents tipus d’estructures
metàl·liques: pòrtics que formen vans, que suporten corretges que suporten els
tancaments de l’estructura.
Un pòrtic està format per la unió de dos pilars amb un dintell, el qual pot està
format per una sola biga disposada horitzontalment (pòrtic d’una aigua); o dos bigues
formant un triangle en la part superior dels pilars (pòrtics de dos aigües).
En el cas d’una biga disposada horitzontalment, pot estar formada per la unió de
diverses barres, les quals tenen formes geomètriques que doten l’estructura de major
estabilitat i resistència.
Els pòrtics de dos aigües, en la part superior de l’estructura, tenen una forma
acampanada, normalment triangular, i és així per a que puguin suportar més
còmodament els agents externs, com són el vent, la pluja i la neu.
Aquestes estructures reticulades ja van ser estudiades per uns companys, de
manera que un altre tipus d’estructura interessant per a realitzar pràctiques acadèmiques
serien els altres elements típics de la construcció metàl·lica, com ho són pòrtics d’una
aigua, pòrtics de dues aigües, corretges...
Finalment hem decidit dissenyar un pòrtic d’una aigua per que és una estructura
senzilla de fabricar, ja que simplement es requereix partir d’una barra, fer dos talls i
soldar-los per donar aquesta forma porticada, i per que ens sembla que és un element
atractiu per a estudiar a les pràctiques de l’assignatura d’Estructures.
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2.2.3. Material i característiques
Per a la construcció dels pòrtics és clau el material escollit. Nosaltres hem
decidit fer les estructures d’acer, ja que és un material comú a la construcció, i que
aporta unes característiques resistents especials.
A més, ens sembla interessant estudiar en un cas real, encara que sigui a escala
reduïda i al laboratori, com es comporta aquest material que tant hem analitzat al llarg
de varies assignatures, però no hem tingut mai la oportunitat de deformar-lo en un estat
constructiu, només havíem realitzar pràctiques amb provetes.
A més, els companys que havien estudiat les estructures reticulades les van
dissenyar d’alumini, per que si haguessin sigut d’acer serien molt més pesades, així que
vam creure oportú construir-les d’acer, de tal manera que fos possible per als estudiants
analitzar estructures amb tipus de materials diferents.
L’acer és un aliatge composat de ferro i de carboni, en el que el percentatge de
carboni no pot ser superior al 2%, ja que no es un material metàl·lic, i en major quantitat
no en millora les propietats.
A aquesta aliatge se li afegeixen altres elements químics, com crom, bor,
wolframi, molibdè o vanadi, entre altres, que aporten duresa, resistència, i el fan
antioxidant, característica molt apreciada per a la construcció.
A més, la capacitat d’absorció d’energia és superior a la de l’alumini, per el que
és capaç de suportar majors esforços, motiu per el qual és tant utilitzat en la indústria.
Hi ha diferents tipus d’acer estructural, amb diferents nomenclatures que
defineixen les seves característiques: els acer més corrents, segons denominació de
l’Eurocodi 3, són els S235, S275 o S325, on les xifres són el valor en MPa de la tensió
que són capaços de suportar.
Hi ha altres denominacions antigues com A-40, A-42, A-42b, o F-1100, F1140,
etc, on les lletres i els números es refereixen a les característiques que posseeix l’acer en
qüestió.
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En la construcció dels pòrtics hem escollit un acer corrent, un A42b, o un S275,
amb 275MPa de tensió de límit elàstic, el que vol dir que és un acer capaç d’apreciar
unes 1300με (microdeformacions), valor fàcilment apreciable per els captadors del
laboratori, en quant a la part dels assaigs basats en l’extensometria elèctrica es refereix.

2.2.4. Dimensions i perfil
Per a dissenyar els pòrtics hem pensat que s’hauria d’intentar seguir una relació
entre l’alçada i la llum que fos similar a les construccions metàl·liques.
Per aquest motiu, el primer plantejament va ser d’una relació de 1/1, i després
vam plantejar diversos càlculs on podíem veure com variaven les reaccions a l’esforç
horitzontal. Donat que la relació es mesura en h/l, és a dir, l’alçada entre la llum, les
reaccions augmenten quan ho fa l’alçada respecte la llum. És a dir, quant més alçada,
majors són les reaccions.
Per tant hem dissenyat el pòrtic per a tingui una relació de 5/8, el que redueix les
reaccions, ja que les divideix, en lloc de multiplicar-les.
Per a l’elecció d’aquestes mides s’han tingut en compte aspectes com les
alçades, i distàncies en general, màximes i mínimes, de que disposem al laboratori.
En quant a l’elecció del perfil, hem optat per un tub quadrat buit, ja que és un
tipus de barra que no presenta dificultats per a realitzar la unió soldada.
El problema és que les mides escollides a priori eren de 20mm de costat, el perfil
més reduït de la sèrie, el que vol dir que no seria fàcil trobar tallers que treballessin amb
aquest material.
Efectivament, a la zona hi ha pocs tallers que tinguin aquest perfil tant petit, però
afortunadament hi ha una empresa que es dedica a la compravenda de perfils
estructurals que en disposaven, però en llargàries excessives per als nostres propòsits.
De manera que ens van recomanar al departament que preguntéssim a Tallers Esteve, i
no ens van posar cap trava.
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Finalment, doncs, els pòrtics tenen unes mides de 500mm d’alçada per 800mm
de llum, construïts amb un perfil quadrat SHS20x20x1,3.

2.2.5. Mètode de suport en bancada
Com l’estructura analitzada és un pòrtic, hem decidit dissenyar dos tipus d’unió
a bancada: pòrtic fix o pòrtic articulat.
Bàsicament un pòrtic fix està soldat, i per tant només hi ha desplaçaments en els
nusos del dintell, mentre que per a un pòrtic articulat no hi ha soldadura a les bases, sinó
que s’uneix a bancada mitjançant un passador que el travessa i es recolza en unes
orelles, que van soldades a la base. Un cop escollits els elements estructurals a
dissenyar, hem d’assegurar-los a la bancada mitjançant unes subjeccions a la biga
existent al laboratori:

Figura 10. Fotografia bancada

Per garantir la intercanviabilitat entre els elements que s’estudien amb aquesta
bancada, hem decidit de dissenyar unes plaques que uneixen el pòrtic i els pilars
mitjançant cargols normalitzats M12, que uneixen la biga i les bases dels pòrtics, iguals
entre elles, per no haver de foradar més de lo imprescindible la bancada.
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Aquests cargols poden travessar de dalt a baix la bancada, o bé només l’ala
superior.
Per tant, la diferència entre les estructures analitzades és que els nusos de les
bases d’un pòrtic fix no experimenten gir, mentre que si ho fan els nusos del pòrtic
articulat. Ambdós nusos de les bases d’ambdós pòrtics no experimenten desplaçaments.
2.2.6. Punts d’estudi
Aquest projecte pretén estudiar i comparar el comportament d’una estructura
porticada de tres barres quan se li aplica un esforç horitzontal en un dels nusos.
Al tenir aquestes barres soldades entre elles, i unides al sòl mitjançant soldadura,
i tenint en compte les reaccions que es produeixen en cada punt d’aquestes barres, on les
sol·licitacions màximes, depenent de la càrrega aplicada, es situen a les bases per al
pòrtic encastat, i als nusos superior per a l’articulat, i havent calculat prèviament que els
esforços no provoquen plastificació, estudiarem els desplaçaments d’aquests nusos
superiors.
Per fer-ho, hem utilitzat tres mètodes: dos simulacions amb els softwares CYPE
i NASTRAN, i càlculs analítics mitjançant les operacions matricials que utilitza, també,
el programa CYPE.
D’aquesta manera hem comparat els resultats obtinguts per als dos cassos
d’estudi amb tres resultats obtinguts, i veiem que els resultats són molt propers, si bé hi
ha petites variacions de l’ordre del 3%.
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2.3. Disseny de l’aplicador de força

2.3.1. Alternatives

Juntament amb l’aplicador s’ha hagut de dissenyar el suport del pes que actuarà
sobre aquest. Primerament es va pensar en una politja que pogués canviar el sentit del
pes vertical en horitzontal, tal i com es mostra en la figura de la simulació.

Figura 11. Sistema de politja

Per tal d’optimitzar els costos de construcció i de simplificar l’estructura del
suport del pes, s’ha dissenyar un sistema amb dues orelles, per les quals passa un cargol.
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L’aspecte d’aquesta estructura és la representada en la figura següent.

Figura 12. Suport del pes

Les orelles tenen unes guies per tal de poder garantir, un cop fixat aquest sistema
a bancada, que el cable que aplica la força estigui completament horitzontal. L’alçada
dels pòrtics no és la mateixa, ja que el pòrtic articulat, gràcies a la seva subjecció,
contempla una alçada total 10 mm major a l’encastat. Així doncs, les guies podran
regular aquesta variació i garantir el bon funcionament de l’aplicació de la força.

A l’hora de dissenyar l’aplicador de força es va optar per utilitzar un aplicador
pneumàtic, del que ja es disposava al laboratori d’estructures i resistència de materials,
però l’inconvenient era que no hi havia manera de controlar la força que aquest
aplicava. Ja que el requisit indispensable és que la força ha de ser en sentit horitzontal, i
d’un valor entre 100 i 250 N. el disseny de l’aplicador ha resultat ser un braç de palanca
amb una guia que l’impedeix moure’s en un sentit que no sigui horitzontal.
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En la figura següent podem apreciar la simulació del disseny que finalment hem
acceptat com a aplicador.

Figura 13. Aplicador de força

Com es pot apreciar amb el cercle i la fletxa vermells de la figura 3, l’aplicador
esta disposat amb unes guies en sentit vertical. Aquestes guies són per corregir el mateix
canvi d’alçada que amb el suport dels pesos. D’aquesta manera el punt d’aplicació serà
el mateix per als dos pòrtics. Aquest disseny també compta amb dues guies horitzontals,
les quals tenen la funció de garantir que la força que aplica la barra multiplicadora
continuí sent horitzontal, un cop el pòrtic a patit el desplaçament.
Així doncs el suport i l’aplicador que hem decidit dissenyar i construir finalment
és el representat amb la següent figura. El primer ressaltat amb color verd i el segon en
color blau fosc.

Figura 14. Conjunt de suport i aplicador de força
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2.3.2. Dimensions, material i característiques

La bancada té unes dimensions lliures per a col·locar el pòrtic de 900mm de
longitud per 595mm d’alçada.
Si sumem els 800mm de llum dels pòrtics, i dos meitats de les plaques que
conformen les bases dels pòrtics, resulten 880mm, amb el que encara tenim 20mm fins
al començament de la paret vertical de la bancada, on es subjecta el conjunt aplicador de
la força horitzontal.
A la figura següent podem veure l’espai total lliure:

Figura 15. Conjunt espai lliure

D’altra banda, aquests 40mm del principi, més la llum dels pòrtics i la resta des
de l’eix del pilar de l’altre extrem (10mm), fan un total de 850mm, amb el que tenim
50mm per col·locar l’aplicador de la força.
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Per això comptem amb els 10mm de gruix de la base vertical, els 20mm fins a
l’eix de l’articulació, la meitat de la longitud de la barra de 15mm (7,5mm) i el diàmetre
de l’eix transmissor de la força de 7mm, resulta un total de 44,5mm, de manera que
encara tenim 5,5mm fins a fer contacte amb la paret del pòrtic.

Figura 16. Perfil Aplicador de força

A més, hem previst els canvis d’alçada dels pòrtics disposant unes ranures per
als cargols de les bases dels mecanismes d’aplicació de la força. Aquestes ranures
deixen l’espai de 15mm que es pot veure a la figura anterior.
Les orelles que subjecten el pes, també inclouen unes ranures, i deixen un espai
lliure vertical de 40mm. Ho podem veure a la figura següent.

Figura 17. Perfil suport del pes
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El mètode de subjecció a bancada en quant al suport del pes serà amb dos
cargols de tipus M12.
Tenint en compte l’increment de desplaçament horitzontal màxim degut a
l’esforç produït per la força aplicada, considerat de 9mm aplicant 250N, i la distància
lliure de 5,5mm entre l’eix transmissor i la paret del pòrtic, en total 14,5mm, i la
distància de la relació del multiplicador de 36mm, resulta l’angle de 21º necessari per al
xamfrà per no interferir amb la rotació de la barra, tal i com mostra la figura.

Figura 18. Gir de palanca

Pel que fa a les alçades, les bases dels pòrtics tenen un gruix de 10mm, i l’alçada
fins a l’eix del dintell, on s’ha d’aplicar la força, que són 500mm, tenim un total de
510mm d’alçada des de la base de la bancada. L’alçada total de la bancada és de
595mm, per el que hem d’aconseguir aquests 85mm de diferència d’alçada.
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D’altra banda, considerem l’alçada de la base de les orelles de subjecció del
cable tensor de 10mm, i una alçada fins a les ranures de les orelles en la posició mínima
de la cursa d’aquestes, tenim una alçada de 74mm, pel que en total tenim 84mm.
Podem veure-ho a la figura següent:

Figura 19. Suport al nivell mínim

Tenint en compte els 85mm des de l’eix del dintell del pòrtic i els 84mm de
mitja d’alçada fins al cable tensor, resulten un total de 169mm. Com hem decidit de
donar una relació de 4 a 1, hem de fraccionar una distància en 5 parts, de manera que
ens quedem amb una distància total de 180mm per tal de tenir aquesta relació de 4/1
(4+1=5), i com 180/5=36mm, aleshores hem dissenyat la barra per a que tingui 36mm
des del seu eix de rotació fins al punt inicial d’aplicació de la força, i la resta fins a l’eix
del cable tensor (144mm) per a la multiplicació.
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El multiplicador és una barra rectangular que rota sobre un eix articulat fixat,
també per soldadura, a la base vertical de la guia. Al fer la rotació, la base vertical
necessita un xamfrà en la seva part superior per no xocar amb la barra.
Per il·lustrar la posició màxima prevista de desplaçament, hem preparat un layout d’aquest conjunt, on es pot apreciar amb claredat que amb 9mm de desplaçament
lateral del pòrtic, la barra girarà 21º en sentit antihorari, i la necessitat d’aquest xamfrà
amb la mateixa inclinació, i com afecta a la posició inicial de la corda. També veiem
que disposem d’espai suficient per solucionar possibles errors.

Figura 20. Gir màxim del braç de palanca

Per tant tenim 180mm de relació d’esforços i 10mm fins a l’extrem superior,
però com la barra rota, l’hem fet construir de 200mm de longitud total, per a que es
pugui aplicar la força fins a l’últim moment dels assaigs.
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Precisament degut a la rotació de la barra, hi una petita variació de la relació de
multiplicació de la força, la qual queda reflexada en aquesta gràfica, on podem veure la
influència que té l’avanç de l’aplicador horitzontal de la força minvant en cada
mil·límetre:

avanç de l'aplicador (mm)
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4
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Taula 1. Relació Avanç - Multiplicador

El mètode de subjecció del sistema aplicador de força serà de dos cargols tipus
M12.
Tant el suport del pes com l’aplicador de força han estat dissenyat d’Acer A-42.
Es tracta de l’acer industrial amb el qual treballen a la majoria dels tallers mecànics, per
tant aquest és el motiu primordial per el qual s’ha decidit fer la construcció amb l’acer
anomenat. Es tracta doncs d’un acer S275.
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2.4. Càlculs analítics
Pòrtic Articulat

Reaccions:

Moments flectors:
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Pòrtic Biencastat

Coeficient k:

Al ser el mateix perfil pilars i dintell, les inèrcies són les mateixes.
Reaccions:
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Moments flectors:

Comprovació pilars pòrtic intraslacional. Comprovació a flexió simple.
Per a classes 1, el coeficient de seguretat emprat és: γMo=1,05
,
On zmax és la distància des dels eixos de simetria de la secció del perfil a la fibra
més allunyada, és a dir, la cara exterior del perfil, en aquest cas 10mm.

On zi és la distància de cada meitat del perfil des del centre de gravetat
d’aquestes fins a l’eix de simetria, en aquest cas z1 i z2 són iguals: 5mm.
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Per tant el moment elàstic màxim és:

A més:

I com:

I per al tallant:

Amb aquests valors no tenim problemes de sobrecàrrega.
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ENSIDESA

PÒRTIC BIARTICULAT

Reaccions:

Moments flectors:
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Pòrtic Biencastat

Coeficient k:

Al ser el mateix perfil pilars i dintell, les inèrcies són les mateixes.
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Reaccions:

Moments flectors:

Articulat:
Moment flector:
Axil:
Tallant:
Criteri Von Misses:
Tensió admissible amb factor seguretat ha de ser major o igual que la tensió de
càlcul:
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Com que A = A1+A2, ja que utilitzarem dues orelles, i l’àrea del forat és:

En aquest cas, el sumatori de forces de Pitàgores es refereix a l’axil i el tallant

Encastat:
Factor:

Moment flector:

Axil:
Tallant:
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A continuació tenim un resum dels esforços màxims deguts a l’aplicació d’una
força de 250N, així com del diàmetre mínim dels passadors per al taco rigiditzador i les
orelles de l’articulació de la base dels pòrtics(les unitats estan en N i en m):

Taula 2. Esforços màxims

SHS 20x20x1,3

Classes 1, 2 i 3:
A compressió:

Esveltesa:

i  radi de gir :
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Càlcul de l’esveltesa reduïda:

Comprovació de la secció:
Per al nostre perfil s’ha d’acomplir, segons EC3:
Classe 1 a compressió:
Classe 1 a flexió:

Sent:
tw  gruix o espesor
d  espai lliure interior
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Comprovarem a compressió, ja que l’interval acceptat és menor que per a flexió:

Per tant la secció és classe 1 a flexió i a compressió.

Corbes de pandeig:
Perfils laminats en calent corba: “a”.
Perfils conformats en fred: corba: “b”.
Com que cap esveltesa reduïda ( ) és menor de 0,2, aleshores

≠ 1, per tant,

busquem a les taules cada coeficient de cada corba i interpol·larem per trobar la
capacitat de càrrega (Nb,Rd):

Per al cas del pòrtic biarticulat:

Taula 3. Coeficient biarticulat
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Per al cas del pòrtic biencastat:

Taula 4. Coeficient biencastat

I seguint el criteri:

Taula 5. Corba a i b

Aplicant aquest criteri per a cada cas (biarticulat o biencastat) amb cada corba de
pandeig (a o b):

Taula 6. Corbes de pandeig
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Per tant, utilitzant la fórmula de comprovació a compressió:

Taula 7. Comprovació a compressió

Amb aquests valors és suposable que l’estructura aguantarà sense problemes.

A continuació tenim la comprovació final, tenint en compte tant els esforços
longitudinals (axils), com els esforços deguts al moment flector:

Per a aquesta comprovació, calcularem els valors més desfavorables. En aquest
cas, els majors esforços i menors quocients, és a dir, l’axil de la corba a del pòrtic
biencastat (18,96KN), amb el moment del pòrtic biarticulat (62,5N·m), relacionat amb
el factor de compressió de la corba b del pòrtic biarticulat (0,782).
Determinació del factor ky:
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Determinació del factor μy:

On βMy és un factor que depèn de la relació de moments del pilar :

La relació de moments del pilar :
Per al cas del pòrtic biarticulat,

, ja que degut a l’articulació el moment és

nul, mentres que per al cas del pòrtic biencastat

, de manera que:

Matrius de rigidesa elemental vàlid per a barra amb nusos rígids en 2
dimensions.
Per al càlcul de les matrius de rigidesa global partim de la relació entre els
vectors força i vectors desplaçaments dels nusos:

A on:
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I

és la relació entre nusos de l’estructura, o matriu de rigidesa elemental, la

qual té en compte la geometria (secció, inèrcia, orientació i longitud de les barres) com
material (mòdul de Young):

Per a la resolució d’aquest tipus de matrius hem d’enumerar els nusos de
l’estructura començant per l’1 i , en el nostre cas, acabant per el 4. Seguidament
relacionarem els nusos amb fletxes, seguint un camí racional (de l’1 al 2, del 2 al 3...).
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Per a l’orientació de les barres, és a dir, per al sinus ( S ) i cosinus ( C ),
seguirem el sistema internacional de coordenades. D’aquesta manera:




Barra 1-2: 90º
Barra 2-3: 0º
Barra 3-4: 270º

 S=1 ; C=0
 S=0 ; C=1
 S=-1 ; C=0

Una vegada tenim l’esquema fet, omplirem la matriu de rigidesa global de la
manera següent:
Primer de tot, emplenarem els termes de la diagonal principal, i desprès els que
hi són per sobre, per acabar amb els que hi són per sota, que seran els mateixos que els
que hi ha per sobre, canviant l’ordre dels subíndex, ja que la matriu de rigidesa global és
simètrica.
Terme a11 de la matriu global:
Matriu de rigidesa elemental del nus 1. Com la relació és que va del nus 1 al 2,
aleshores, hem de posar el terme

, que fa referència al nus 1, del qual en surt una

fletxa cap al nus 2.
Terme a22 de la matriu global:
Ara tenim en compte que ve una fletxa del nus 1, i en surt una altra cap al nus 3,
per tant hi col·locarem el terme

.
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Terme a12 de la matriu global:
Matriu de rigidesa elemental entre els nusos 1 i 2, és a dir la barra 1-2. La relació
és la de la barra 1-2, i com aquest terme de la matriu global està per sobre de la diagonal
principal, hem de posar el terme

.

Terme a13 de la matriu global:
Matriu de rigidesa elemental entre els nusos 1 i 3. Com que no tenim cap barra
entre aquests nusos, hem de col·locar un 0 en aquest terme.
Terme a21 de la matriu global:
En aquest terme, al ser la matriu simètrica, hem de col·locar el mateix terme que
al terme a12, però com ara ens trobem per sota de la diagonal principal de la matriu
global, invertim l’ordre dels subíndex, és a dir, en comptes de
terme

, ara tindrem el

, on l’important és el subíndex “ab” o “ba”, ja que els subíndex “12” o “21”

només es refereixen a la barra.
Anàlogament, emplenem la resta de la matriu. A continuació tenim la matriu
plantejada per al nostre cas d’estudi, on les cel·les ressaltades en groc són les úniques
necessàries per al càlcul del pòrtic encastat, mentre que

per al pòrtic articulat

utilitzarem tota la matriu:

A continuació fixem les nostres condicions de contorn, en el nostre cas els
desplaçaments dels nusos 1 i 4 són nuls, per el que només ens caldrà multiplicar per els
desplaçaments dels nusos 2 i 3.
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Resolent aquest sistema matricial, arribem a l’equació següent:

On les incògnites a resoldre són les matrius de desplaçament dels nusos 2 i 3.

Coneixem les matrius d’esforços nodals, que al tractar-se d’un cas simètric, amb
el mateix perfil de barra, es poden escriure de dues maneres:

o:

Nosaltres hem utilitzat la segona equació.
Abans de començar a calcular tota aquesta matriu, es recomanable fer uns
càlculs previs per tal de minimitzar el treball, com trobar els valors dels quocients

;

i totes les seves variables, ja que els factors que composen els termes de la matriu es
van repetint.
FACTOR PILARS

DINTELL

UNITATS

402,3

251,4

kN/cm

214,4

134,0

kN·cm

4,288

1,675

kN

0,086

0,021

kN/cm

Taula 8. Factors matriu rigidesa
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Per a la resolució d’aquests factors, es recomanable emplenar una fulla de càlcul
d’Excel.
Per a la resolució del sistema de sis equacions amb sis incògnites (cadascun dels
tres valors de les dos matrius de desplaçaments) es pot resoldre directament, mitjançant
operacions matricials, o bé resoldre aquesta matriu utilitzant un suport informàtic tipus
calculadora hp, o utilitzar l’eina Solver que podem instal·lar al programa Excel.

A continuació presentem les matrius de rigidesa elemental a calculades, que són
les que conformen la matriu de rigidesa global.
Comencem per la barra 1-2, o pilar a 90º, és a dir, cosinus nul i sinus positiu:

Barra 2-3, o dintell a 0º, és a dir, amb cosinus positiu i sinus nul:

Per la barra 3-4, o pilar a 270º, és a dir, amb cosinus nul i sinus negatiu:
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I, finalment, les matrius de rigidesa elemental que cal sumar per a completar la
matriu global:

Seguidament plantegem l’equació total:

Per tant, la matriu a resoldre, per al pòrtic encastat, és la següent:

D’on traiem els resultats finals:

O bé:
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Per al pòrtic articulat ens queda la matriu sencera que equival al següent sistema
d’equacions:

Desenvolupant l’anterior sistema d’equacions ens queda d’aquesta manera:

Per tant, la matriu a resoldre, per al pòrtic articulat, és la següent:

D’on traiem els resultats finals:

O bé:
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2.5. Assaigs

Cal dir que el mètode d’assaig ha estat per a comprovar el mòdul elàstic de
l’acer amb el que hem fabricat els dos pòrtics. Per a la comprovació hem fet us d’un
dels trípodes que es troben al laboratori d’estructures. El qual disposa d’un braça
aplicador de força vertical i amb un multiplicador de palanca 1x10.

Figura 21. Trípode laboratori

La proveta te una alçada de 300 mm i consta de dos forats de 15 mm a una
distància dels extrems de 15 cm totalment centrats. Per a la realització del assaig s’han
utilitzat dues galgues disposades de la següent manera.

Figura 22. Disposició galga
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Les galgues han d’anar connectades a un dispositiu, que al mateix temps ha de
connectar-se a l’ordinador. En la figura següent es mostra amb detall aquesta connexió.

Figura 23. Connexió galgues

L’assaig consisteix en aplicar una força de tracció a la proveta i, mitjançant la
extensiometria, obtenir el nombre de microdeformacions que pateix l’acer. El valor de
les microdeformacions s’haurà de dividir entre dos, ja que hem disposat dos galgues.
Amb la formula següent obtenim el valor de la tensió, a partir de l’àrea i la força
aplicada.

Un cop obtingut aquest valor, tenint el valor de les microdeformacions del perfil
i la magnitud de la tensió, podem calcular el mòdul d’elasticitat amb la formula següent.
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En la següent taula s’anoten els valors de les microdeformacions i el mòdul
elàstic que s’obté d’aquests resultats.

Pes
50
100
150

5.11
10.23
15.34

17.5
35
60

2.91*
2.92*
2.56*

Taula 9. Assaig Mòdul Elàstic

Com es pot observar, l’assaig no ha donat els resultats esperats, ja que aquest
acer, segons el taller que ens ha fabricat el pòrtic. Es tracta d’un acer de mòdul elàstic
2.10*

MPa. La conclusió a la que hem arribat és que o bé l’acer no té realment la

resistència que ens han descrit, o l’assaig no ha donat resultats fiables al tractar-se d’una
proveta de perfil tubular, en comptes una proveta massissa. De totes maneres, aquesta
observació es farà palpable en el moment en que es puguin realitzar els assaigs
experimentals en els pòrtics fabricats.
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2.6. Simulacions
2.6.1. Simulació amb NX 7

Figura 24. Simulació NX 7

Un cop fet el disseny dels dos pòrtics, mitjançant el software de simulació
d’elements finits NX7 obtenim els desplaçaments en cada punt de l’estructura.
D’aquests punts, els més importants, per a poder comparar-los amb el mètode de càlcul
analític i els mètodes d’assaig, són els desplaçaments que es donen en els Nusos 2 i 3. A
continuació es mostren dues taules amb els desplaçaments que pateixen els dos pòrtics
amb les diferents forces que els hi aplicarem en la simulació.

F (N)
100
150
200
250

Desplaçament N2 (mm)
0,7675
1,151
1,535
2,029

Desplaçament N3 (mm)
0,7675
1,151
1,535
2,029

Taula 10. Desplaçaments en Pòrtic 1
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F (N)
100
150
200
250

Desplaçament N2
(mm)
3,645
5,468
7,291
9,114

Desplaçament N3
(mm)
3,645
5,468
7,291
9,114

Taula 11. Desplaçaments en Pòrtic 2

A part dels desplaçaments, el programa també és capaç d’obtenir les tensions
que pateixen els dos pòrtics al ser sotmesos a les diferents forces puntuals. A
continuació es mostra una taula amb les tensions màximes en cada un dels pòrtics quans
se’ls hi aplica la força de 250 N en el NUS 2.

F (N)
250

Tensió Pòrtic 1
(MPa)
215

Tensió Pòrtic 2
(MPa)
125

Taula 12. Tensions màximes

Cal dir que les tensions màximes del pòrtics es troben en la part interior dels
nusos en els dos casos per igual. Podem assegurar que aquest es un dels punts crítics i
més sol·licitats. Per tant, a l’hora de dissenyar els pòrtics, la simulació ens dona
informació molt important a tenir en compte per no sobrepassar els límits de
desplaçaments i tensions permesos per l’estructura.
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2.6.2. Simulació amb CYPE

Figura 25. Pòrtic CYPE

Un cop construïts els dos models dels pòrtics amb el software CYPE, havent-hi
fet el càlcul de les estructures, el programa ens dona els valors dels desplaçaments que
es generen al aplicar les forces de 100 – 150 – 200 i 250 N. Els valors més importants, i
que podrem utilitzar per comparar amb altres resultats, són els desplaçaments calculats
en els Nusos 2 i 3, tant en el Pòrtic Encastat com en l’Articulat. A continuació es
mostren dues taules amb els valors obtinguts per aquest software.

F (N)
100
150
200
250

Desplaçament N2
(mm)
0.767
1.150
1.533
1.916

Desplaçament N3
(mm)
0.764
1.147
1.529
1.911

Taula 13. Desplaçaments en Pòrtic 1
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F (N)

Desplaçament N2
(mm)
3.357
5.035
6.714
8.392

100
150
200
250

Desplaçament N3
(mm)
3.355
5.032
6.710
8.387

Taula 14. Desplaçaments en Pòrtic 2

Aquest software també ens dona informació sobre les reaccions que pateixen les
unions a bancada, en tots dos Pòrtics. De manera que en la següent taula donem els
valors de les reaccions en “x” i en “y” , en valors absoluts, per cada estructura al aplicar
250 N de força en el Nus 2.

Nus
1
4

Reacció eix x
(tones)
0.012
0.006

Reacció eix y
(tones)
0.013
0.004

Taula 15. Reaccions en Pòrtic 1

Nus
1
4

Reacció eix x
(tones)
0.012
0.015

Reacció eix y
(tones)
0.013
0.016

Taula 16. Reaccions en Pòrtic 2
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2.7. Comparació de resultats

Finalment, després de realitzar les simulacions amb els programes Cype i
Unigraphics (NX), i havent calculat les matrius de rigidesa globals, arribem als resultats
finals de desplaçament dels nodes que hem recollit en la següent taula:

CÀLCULS
CYPE
NX

DESPLAÇAMENTS NODALS PÒRTICS (mm)
FIX
ARTICULAT
NUS
NUS
NUS 2
NUS 3
9,593
9,593
2 1,985
3 1,979
1,916
1,911
8,392
8,387
2,029
2,029
9.114
9.114
Taula 17. Desplaçaments nodals

Podem apreciar una variabilitat dels resultats mínima. A continuació tenim una
taula que recull les desviacions de cada valor final de desplaçament dels nusos en %:

FIX
ARTICULAT
NUS 2 NUS 3 NUS 2 NUS 3
CYPE-CÀLCUL (%)
CÀLCUL – NX (%)
CYPE – NX (%)

3,48
2,17
5,57

3,44
2,46
5,82

12,52
3,97
7,92

12,57
4,03
7,98

Taula 18. Variació entre resultats

Cal destacar que el software NASTRAN (NX) realitza la simulació d’elements
finits mallant tots els cossos dissenyats en l’espai de treball, i com és necessari adjuntar
un cub d’un mil·límetre quadrat, el resultat final pot veure’s afectat .
A més, el software CYPE té en compte aspectes com el pes propi de les barres,
la qual cosa no es contempla als càlculs analítics.
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Pel que fa a la resolució de la matriu global mitjançant l’eina Solver de l’Excel,
hem de destacar que no s’aplica cap coeficient de seguretat, simplement es resol el
sistema d’equacions matricial.
A continuació hem realitzat una gràfica lineal amb els valors obtinguts del
desplaçament en el nus 2. Primerament es mostra la gràfica del pòrtic encastat.

DESPLAÇAMENT NUS 2 PÒRTIC ENCASTAT

DESPLAÇAMENT (mm)

2,5
2
1,5
EXCEL
1

NX
CYPE

0,5
0
100

150

200

250

FORÇA APLICADA (N)

Taula 19. Gràfica pòrtic encastat

Es pot apreciar que els valors del desplaçament obtinguts amb els tres mètodes
són pràcticament idèntics, havent-hi una mínima variació entre ells.
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La pròxima taula fa referència als desplaçaments en el nus 2 del pòrtic articulat.

DESPLAÇAMENT (mm)

DESPLAÇAMENT NUS 2 PÒRTIC ARTICULAT
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

EXCEL
NX
CYPE

100

150

200

250

FORÇA APLICADA (N)

Taula 20. Gràfica pòrtic articulat

En el cas del pòrtic articulat si que es pot apreciar una variació important entre
els resultats obtinguts.
Si ens fixem en la línia referent al Excel i al NX podem afirmar que els valors
guarden molta relació, però els resultats del software CYPE, que en principi haurien de
ser els resultats més fiables, té una variació amb els altres dos resultats molt apreciable
en aquesta gràfica.

62

2.8. Conclusions

Durant l’execució del nostre projecte hem pogut posar en pràctica tots els
conceptes adquirits en les assignatures de resistència de materials, estructures i
elasticitat. D’aquesta manera hem dissenyat analíticament els pòrtics. A més, per al
càlcul dels desplaçaments en els nusos també ens hem recolzat en fórmules adquirides
en aquestes assignatures.
No obstant això, en l’objecte del nostre projecte, els càlculs analítics s’han de
comparar amb simulacions realitzades amb software de càlcul. Per aquest motiu haver
cursat l’assignatura de Disseny de Maquines assistit per Ordinadors ens ha ajudat per a
la simulació d’elements finits amb el software NX 7. Així com l’optativa de Càlcul
d’Estructures Assistit per Ordinadors ens ha dotat de major fluïdesa, a l’hora d’utilitzar
el software CYPE per al càlcul de les estructures.
Durant l’execució de l’estudi d’elements finits hem patit un problema amb
l’actualització de la llicencia per al software NX 7 en la Universitat Politècnica de
Catalunya de Vilanova i la Geltrú, fent impossible la seva utilització en un període d’un
mes. Això no ha estat un problema important a l’hora de realitzar les simulacions ni els
tutorials, però si que ha estat un impediment més amb el que ens hem trobat mentre
projectàvem.
A mesura que hem anat obtenint els resultats, tant en la simulació com en el
mètode analític, hem comparat els valors i hem comprovat la similitud entre ells. Hem
arribat a la conclusió de que encara que tenim variació entre els mètodes, la magnitud
d’aquestes són raonablement insignificants.
La etapa del projecte en la que vam realitzar la fabricació dels pòrtics i els
subconjunts podem concloure que ha estat la més interessant i a l’hora la que més
problemes ens ha donat. El fet de poder gaudir del nostre disseny físicament és un
orgull i una satisfacció. Per contra, ordenar la fabricació a un taller mecànic com a
alumnes i no com a empresaris ens ha suposat que l’anomena’t taller no prestés real
interès en realitzar la fabricació en un període de temps raonable.
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D’altre banda també hem sofert les conseqüències d’errors en la fabricació, ja
que al expandir les dimensions de les plaques de les bases dels pòrtics, al taller es van
confondre de plànols i es van retardar per a començar a construir els aplicadors de la
força, motiu per el qual no hem sigut capaços d’assolir l’objectiu de realitzar els assaigs
de deformació dels pòrtics.
No obstant, tenim especial interès en que, el projecte que nosaltres hem
començat, pugui servir finalment com a pràctica docent a l’assignatura d’estructures.
Per aquest motiu, si fos necessari, ens trobem en total disposició per donar suport als
alumnes que decideixin seguir la nostra proposta per un proper Projecte Final de
Carrera.
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3. PLEC DE CONDICIONS

3.1. Especificació de materials i elements constitutius
Els materials empleats per a la fabricació dels pòrtics i els mecanismes de
subjecció i aplicació de l’esforç ha estat acer A-42b, l’equivalent actual al acer S275, de
resistència 275MPa. El motiu principal d’haver escollit aquest tipus de material és la
resistència que ofereix a la deformació. A més, era el material amb més disponibilitat
del taller en el que s’han fabricat aquests elements.
Val a dir que es podria haver escollit un altre tipus d’acer, amb més o menys
resistència, i la incidència d’aquesta elecció es veuria reflexada en la resistència a la
deformació dels elements, doncs un acer menys resistent deformaria més, ja que la
relació d’aquesta resistència és mesurada per el mòdul de Young del material i la
deformació que pateix.

3.2. Proves i assaigs

3.2.1. Normes

Els assaigs es basaran en models previs de càlcul, que poden ser incomplets,
però que relacionen una o varies variables significatives en el comportament estructural
considerat, de manera que es prevegin adequadament les tendències bàsiques. El
contrast experimental es referirà a l’avaluació dels termes correctors del model de
càlcul.
El plà d’assaigs englobarà:


l’abast de la informació requerida als assagis



descripció de totes les propietats dels elements que poden influir en el
comportament de l’estat límit últim



especificacions sobre les propietats de la mostra de l’assaig



descripció de les accions i les reaccions
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especificació de la càrrega i el medi de l’assaig, és a dir, en quines condicions
s’aplica i com aquesta càrrega



modes de fallida



preparacions per a l’assaig



determinació dels punts d’interès a estudiar durant l’assaig



determinació del tipus i control de la càrrega aplicada



precisió requerida pels instruments de mesura
S’haurà de redactar un informe amb tots els detalls de la presa o fabricació de les

mostres, amb l’objectiu de demostrar l’acompliment del pla d’assaigs.
La realització dels contrastos es realitzarà per personal experimentat, amb un
laboratori d’assaigs adequat on es garantirà un control de la documentació dels assaigs.
Als informes dels assaigs s’haurà d’incloure:


el pla d’assaigs



descripció i especificacions de totes les mostres



detalls de totes les preparacions necessàries durant els assaigs



resultats necessaris per a l’avaluació dels assaigs
La disposició del banc de proves haurà de ser tal que es simulin de la manera

més real possible les condicions reals de servei de la proveta a testar. Aquesta proveta
haurà d’estar lliure per a deformar-se sota la influència de la càrrega aplicada.
L’empotrament lateral i la torsió haurà de ser també fidel.
Es prendran màximes precaucions amb les excentricitats involuntàries amb els
punts d’aplicació de les forces i recolzament. S’hauran de mesurar les càrregues i
desplaçaments amb tanta precisió com sigui possible, i tenir molta cura de no
interrompre o interferir de cap manera en el moviment de la deformació de les provetes.
Al mesurar les fletxes i/o desplaçaments es farà en un nombre suficient de punts per
assegurar la presa del valor màxim. Aquests desplaçaments s’hauran d’estimar
prèviament, i adoptar les toleràncies necessàries.
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Abans de començar amb els experiments, es pot fer un assaig previ amb menor
càrrega aplicada, amb la finalitat exclusiva de comprovar el correcte funcionament i
posició de tots els elements.
La càrrega ha de ser aplicada en un cert nombre d’increments regulars, mai
menor de 5, a intervals regulars en cada fase de la càrrega. Entre cada càrrega s’haurà de
deixar normalitzar el banc de proves per garantir equilibri estacionari. Desprès de
realitzar cada càrrega, s’hauran d’examinar cuidadosament tots els elements per a
detectar qualsevol signe de defecte o ruptura, plastificació o pandeig.
S’hauran de registrar gràfica i contínuament les dades. Quan es detecti una
progressió no lineal significativa, s’hauran de reduir els increments de la càrrega.
Tant per a assaigs de recepció o de resistència, un cop aplicada la càrrega
màxima, s’haurà de mantenir aquesta última càrrega durant una hora com a mínim, i
anar prenent mesures cada quinze minuts, fins que no s’apreciï un augment dels valors
màxims durant uns altres quinze minuts, a partir de la hora complerta anteriorment
esmentada.
La descàrrega haurà d’efectuar-se de manera similar a la càrrega, gradualment,
prenent, també, mesures durant la descàrrega.
Quan els resultats dels assaigs s’utilitzin per a analitzar o confirmar el
comportament d’estructures o elements estructurals similars, s’hauran de testar, també,
les mostres, mitjançant anàlisis per determinar les propietats mecàniques del material
(principalment, el mòdul de Young), amb la finalitat d’habilitar la comparació amb
mostres o assaigs diferents. Aquestes provetes haurien de ser de la mateixa peça testada,
però d’una part no assajada.
La càrrega dels assaigs per resistència haurà d’estar basada en la càrrega de
càlcul de l’estat límit últim per a la combinació de càrregues més desfavorables i
permanents, com de càrregues variables.

67

La fletxa residual, desprès de la càrrega, haurà de reduir-se en un 20%, és a dir,
no pot superar en un 80% la fletxa màxima obtinguda durant l’assaig.

3.3. Reglamentació i Normativa

A continuació detallem fragments de normativa de l’Eurocodi 3 rellevants per a
aquest projecte:









les unions es calculen seguint un anàlisis elàstic lineal. A més, si el model de
càlcul es basa en la teoria de les línies de ruptura, es demostrarà la validesa
d’aquest model a partir d’assaigs,
hi ha d’haver equilibri de forces i de moments, i espais lliures per a realitzar les
unions.
els membres que concorren en una unió es disposaran de tal manera que els seus
eixos de gravetat es tallin en un punt. Cal tenir cura de les excentricitats,
les unions es classifiquen per rigidesa o resistència. Segons la rigidesa, les
articulacions es projectaran de manera que no es produeixin moments
apreciables que puguin afectar els elements de l’estructura, i hauran d’ésser
capaces de suportar les forces i girs resultants. Es considerarà unió rígida si no
es sobrepassa del 5% de la resistència de l’estructura. Segons la resistència, les
articulacions hauran de permetre les ròtules plàstiques necessàries. Hi ha
resistència total o parcial. Serà total si, com a mínim, iguala la resistència de
l’element unit, i parcial si, com a mínim, pot transmetre els esforços i moments
de projecte calculats,
Es considera una unió biga-suport com a nominalment articulada si la resistència
de càlcul a flexió MRd no és major que un quart del moment resistent plàstic de
càlcul de la biga unida , sempre que hi hagi suficient capacitat de gir. Es
considera totalment resistent si la resistència de càlcul a flexió és igual o
superior que el moment resistent plàstic de càlcul de la biga unida, sempre que
hi hagi suficient capacitat de gir
en soldadura d’angle, els cordons no acaben als cantons, sinó que s’han de
prolongar.

Segons NBE EA-95, la soldadura a tope de penetració completa, si està
realitzada correctament, al fusionar completament els elements d’unió, i fer-se amb un
material de característiques com a mínim iguals als del material base, no necessita cap
càlcul.
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Es considera un pòrtic com a intranslacional si es compleix que la seva resposta
a esforços horitzontals del mateix pla sigui tal que es puguin depreciar les sol·licitacions
addicionals als nusos. També si es compleix que VSd/Vcr≤0.1, on:


VSd és el valor de càlcul de la càrrega vertical total



Vcr és el valor elàstic crític de la càrrega vertical total, considerant un estat
translacional

Segons el catàleg “CATALOGO RODAMIENTOS FAG, WL41 520 / 3 SB”, el
rodament que utilitzem per a la guia, de diàmetre interior 7mm i exterior 19mm, es
capaç de suportar 2,55kN de càrrega estàtica i 1,04kN de càrrega dinàmica.
Principalment hi ha dos tipus de soldadura: per fusió o per pressió


Soldadura per fusió: la calor origina la fusió localitzada de les peces, les quals
s’uneixen amb o sense aportació extra.



Soldadura per pressió: s’escalfen les peces a unir fins que es plastifiquen, i es
realitza la unió mitjançant pressió mecànica.
Es pot diferenciar, també, entre soldadura elèctrica, química o mecànica.
La soldadura és, actualment,

el sistema més utilitzat per a realitzar les

connexions d’acer en estructures metàl·liques. El principal motiu és l’estalvi en
material, com també ho és l’equivalència que el mateix Argüelles fa: “un soldador
equival a quatre rematxadors”.
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4. PRESSUPOST
A continuació detallem els costos desglossats i totals requerits per a l’execució
del present projecte:
MATERIAL
REFERÈNCIA

CONCEPTE

QUANTITAT

PREU

TOTAL

A/100485

conjunt guia

1

150

150

€

A/100485

conjunt orelles + base cordes

1

110

110

€

A/100438

pòrtic articulat

1

196

196

€

A/100438

pòrtic encastat

1

196

196

€

A/100482

mecanitzat conjunts

4

75

300

€

952

€

Taula 21. Pressupost Material

Tot el material utilitzat és acer S275
EQUIP DE MEDICIÓ
CONCEPTE

QUANTITAT

PREU

TOTAL

comparador

1

30

30

€

peu de rei

1

28

28

€

58

€

Taula 22. Pressupost Equip medició

Per al cost de personal s’ha comptat amb el treball realitzat per nosaltres, que
som dos enginyers tècnics i amb la nostra tutora, que és enginyera industrial.
CONCEPTE

QUANTITAT

HORA

COST

TOTAL

Enginyers tècnics

2

300

30

18000

€

Enginyer industrial

1

150

50

7500

€

25500

€

Taula 23. Pressupost Personal

TOTAL
MATERIAL

952

€

MEDICIÓ

58

€

PERSONAL

25500

€

26510

€

Taula 24. Pressupost Total
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5. ANEXES

5.1. Càlculs
 vector força

On Fx és la component horitzontal de la força, Fy la component vertical i M el
moment flector.
 vector de rigidesa

On kaa, kab, kba, kbb són cadascun dels components d’aquesta matriu. Les
components kaa i kbb són els vectors característics dels nusos, mentre que kab i kba són els
de les barres entre els nussos.
 vector desplaçament
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o també:

Per a determinar el diàmetre mínim dels passadors de les articulacions, es
relaciona la tensió admissible amb un factor de seguretat, i aquest quocient ha de ser
major o igual que la tensió de càlcul:

En la matriu nodal elemental, apareixen el mòdul de Young E, l’àrea A, la
inèrcia I, la longitud L, el sinus S i cosinus C de la orientació de les barres, segons els
eixos globals de coordenades.
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A continuació tenim la matriu plantejada per al nostre cas d’estudi, on les cel·les
ressaltades en groc són les úniques necessàries per al càlcul del pòrtic encastat, mentre
que per al pòrtic articulat utilitzarem tota la matriu:

En la següent taula es reflexa el resultat dels càlculs analítics obtinguts de la
matriu de rigidesa al aplicar una força de 250N en el nus 2.

DESPLAÇAMENTS NODALS PÒRTICS (mm)
FIX
ARTICULAT
NUS 2
NUS 3
NUS 2
NUS 3
1,985
1,979
9,593
9,593
Taula 25. Desplaçament analític

A l’hora de fer comprovacions, el coeficient de seguretat per a seccions de classe
1 a compressió és:
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L’esveltesa , és la relació entre la longitud que té una barra multiplicada per un
factor

que depèn exclusivament de les unions que tingui aquesta barra als seus

extrems al sòl o amb algun altre perfil de construcció, dividit per el radi de gir i:

;

Aquesta longitud multiplicada per un factor d’encastament rep el nom de
longitud de vinclament:

Hem de considerar, també, que la comprovació a compressió dels pilars precisa
d’altres factors, com és el coeficient xi

, el qual es determina amb unes taules que

podem trobar a l’Eurocodi, mitjançant el mètode de la interpol·lació lineal. Aquest
coeficient xi és troba gràcies a l’esveltesa reduïda , la qual és la relació entre
l’esveltesa de la barra que comprovem i l’esveltesa d’Euler

El terme

:

es refereix a la tensió de càlcul, mesurada en MPa.
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Per a determinar la classe d’una secció es té en compte la relació existent entre el
gruix del perfil tw, i la distància entre ales d. Aquesta relació

ha de ser menor que

un nombre que ha estat determinat a base de l’experiència, multiplicat per

,

adimensional, i que relaciona la capacitat resistent d’un acer:

Per a determinar el factor xi, ens hem de fixar en com ha estat elaborat el perfil
de construcció que analitzem, és a dir, ens fixarem en unes de pandeig, que per a perfils
laminats en calent li pertoquen la corba a, mentre que per a perfils conformats en fred
mirarem la corba b.

Per a determinar si un perfil compleix els requisits de càrrega, ens fixem en la
fórmula:

On hem de trobar el factor ky:
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I el factor μy:

El terme

és el moment resistent plàstic, mentre que

és el moment

resistent elàstic. I βMy és un factor que depèn de la relació de moments del pilar :

El moment resistent elàstic és proporcional a la inèrcia de la barra dividida entre
la distància màxima des dels eixos de simetria del perfil fins a la fibra més allunyada o
zmax:

,

Per contra, el moment resistent plàstic és determina segons l’àrea de mig perfil i
la distància entre els eixos plàstics de cada meitat del perfil:

Unes altres comprovacions, aquestes referides a la resistència de les barres, són
per al moment flector M i l’esforç tallant V.
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 moment màxim

 moment de càlcul

El factor

és un altre factor de seguretat, i per a compressió es considera de

1,05.

;

Per a determinar les reaccions del pòrtic articulat necessitem un factor o
coeficient k, el qual depèn de la relació entre les inèrcies i les llargàries de pilars i
dintell:

5.2. Estudi ambiental

Per a l’elaboració d’aquest projecte l’estudi mediambiental no contempla cap
tipus d’efecte contaminant més enllà del produït per la fabricació dels elements
estructurals a estudiar i els aplicadors de la força horitzontal.
No hem utilitzat elements nocius o corrosius, l’únic procés en el que es pot veure
un important impacte ambiental és en el procés de fabricació de l’acer, però un cop
fabricat, aquest material te fàcil procés de reciclatge.
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5.3. Tutorials i pràctiques de simulació

5.3.1. Tutorial simulació pràctica NX7

El primer pas a seguir serà obrir un arxiu NUEVO, el qual ens obrirà una
finestra on haurem de seleccionar Modelo, el nom del fitxer i la direcció on volem
guardar-lo (per al pòrtic 1 el nom podrà ser Encastat i per al pòrtic 2 Articulat). És
important guardar cada model en una carpeta diferent perquè a l’hora de fer la simulació
per elements finits els arxius es trobin ben diferenciats. També creiem adient que
l’estudiant vagi guardant els models cada 5-10 minuts, per assegurar el treball realitzat.
Una vegada obert l’arxiu nou, farem servir la opció BLOQUE ( si no
tenim la icona per defecte l’haurem de buscar en: agregar botones – figura – bloque ).
Al prémer la icona ens obrirà una finestra com la de la figura:
En aquesta finestra haurem d’especificar el punt on
volem el bloc, així com la longitud, amplada y alçada del
mateix. En el cas dels dos pòrtic la mesura haurà de ser:
Longitud = 20 Amplada = 20 Alçada = 510

Figura 26. Bloc pilar 1

Finalment fem clic en Acceptar per introduir el que serà una de les barres del
pòrtic. Tornem a clicar en la icona de Bloque per a dissenyar la següent barra.
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En aquest cas s’haurà de modificar el punt on volem introduir la barra. Les
coordenades del punt i les dimensions de la barra seran les mostrades en les figures:

Figura 27. Punt dintell

Figura 28. Bloc dintell

Acceptem i per introduir la tercera barra
fem

servir

l’opció:

insertar

–

copia

asociativa – figura de simetría. Se’ns obrirà
la finestra tal i com mostren les figures:

Figura 30. Simetria

Figura 29. Plànol simetria

Primerament haurem de seleccionar la barra vertical, corresponent amb la barra
AB del nostre pòrtic. Seguidament seleccionarem plano nou en la pestanya de Plano i
finalment especificarem com a plànol nou el punt mig de la barra horitzontal,
corresponent a la barra 2-3.
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Ja tenim les tres barres del nostre pòrtic, però per unir-les utilitzarem la icona
UNIR.

En aquesta opció ens demana seleccionar les tres barres per poder unir-les

entre si. Per donar al programa NX les dimensions del perfil exactes del nostre pòrtic
haurem d’utilitzar la icona “Redondeo de
borde”

per donar a totes les

cantonades un radi de 1.3 mm.

Figura 31. Canto rodó

El perfil del nostre pòrtic és tubular quadrat, així doncs, utilitzarem la icona
“Carcasa”
per poder treure tot el material del interior del pòrtic. Haurem de donar un
espessor de 1.3 mm i seleccionar les dos cares que fan de base del pòrtic com es pot
apreciar en la figura.

Figura 32. Càscara
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Per donar rigidesa al nostre pòrtic hem decidit soldar dos tacos d’una alçada de
20 mm introduïts en les dues bases. De tal manera que per dissenyar-los haurem de fer
un Croquis, agafant com a plànol de referència la base del Pòrtic. En aquest Croquis
dibuixarem un quadrat en el interior de la base de dimesions 17.4 x 17.4 mm tal i com
mostra la figura.

Figura 33. Croquis

Fem clic en “Finalizar Croquis” i utilitzem la icona de “Extrusión”

en la

qual harem d’introduir la alçada de 20 mm del taco i totes les dades que es mostren en la
figura .
Acceptem i tornem a fer una copia de figura de simetria,
com en els passos anteriors per introduir el taco en l’altre
barra del nostre Pòrtic.
Una vegada dissenyats els dos tacos utilitzem la icona de
“Unir” per unir-los al pòrtic.
Per al disseny del pòrtic articulat hem de fer dos forats
passants a les bases dels pilars, per tal de simular
Figura 34. Extrusió

l’articulació. Per fer els forats farem servir la opció “
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Agujero “ que es mostra amb la icona

. Al clicar la icona se’ns obrirà una

finestra representada per la següent figura.

Figura 35. Agujero

En aquesta finestra hem de donar les coordenades dels punts on volem realitzar
els forats. Per poder donar amb exactitud aquestes mides hem d’apretar a la icona de
croquis que es troba a la dreta de la opció “Especificar el punto”. En aquest croquis
crearem dos punts, un a cada pilar del pòrtic. Les cotes correctes seran les senyalades
per al figura següent.

Figura 36. Coordenades punt forats
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Un cop inserits els punts cliquem a “Finalizar Croquis” i introduïm a la finestra
de “Agujero” les dimensions del diàmetred = 5mm, i la profunditat= 20mm. Acceptem i
ja haurem dissenyat els dos pòrtics.
Per poder realitzar l’Estudi d’Elements Finits en condicions reals haurem de
crear un cub de dimensions molt reduïdes, el qual ens servirà per donar com a referència
a l’hora d’aplicar la Força. Per introduir el cub farem servir la icona de Bloque i
donarem les coordenades i la geometria que es reflexa en les figures.

Figura 37. Punt força

Figura 38. Bloc punt Força

En aquest moment ja tenim el disseny del pòrtic finalitzat. Per poder començar
amb la simulació primer guardarem el Model. Una vegada guardat anirem a la barra
d’eines i clicarem en: iniciar – Simulación avanzada.
Si ens fixem en l’historial de l’esquerre, podem apreciar el nom del nostre model
amb una extensió de “prt”. Hem de clicar amb el botó dret i
seleccionar “FEM nuevo y simulación”. Se’ns obriran dues
finestres, donem acceptar a les dues. En aquests moments
tenim el programa a punt per començar la simulació i
l’historial hauria de tenir l’aspecte de la figura.
Figura 39. Model.sim
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El següent pas serà assignar al nostre Pòrtic el material del que està format i
dissenyar una malla que recobreixi tota la superfície del mateix. Per realitzar aquests
dos passos haurem de fer doble clic en la pestanya del historial amb el nom del nostre
“model_fem1.fem”. De manera que l’historial serà com el de la figura.

Per

poder

assignar

el

material

corresponent haurem d’anar a: herramientas –
propiedades de material. Ens desplega un llistat
de materials, dels quals haurem d’escollir
“steel”, seleccionarem el Pòrtic i cliquem en

Figura 40. Model.fem

acceptar.

Per dissenyar la malla hem de clicar en
l’historial

amb

el

botó

dret

al

nostre

“model1_fem1.fem” i seleccionar: nueva malla – 3D
– Tetraédrica. Se’ns obrirà una finestra com la de la
figura.

Figura 41. Malla tetraèdrica

Primerament haurem de seleccionar el nostre pòrtic. Seguidament en la pestanya
de “Tamaño del elemento”, si ens fixem a la dreta surt una icona en forma de llampec.
Clicant en la icona el programa automàticament assigna una mida. Donem a acceptar (
depenent de l’ordinador, trigarà entre 20 a 50 seg. en mallar la peça ).
84

Ara ja podem tornar a l’historial del començament de la simulació. Per fer-ho
haurem de clicar amb el botó dret en el nostre “model_fem1.fem” i seleccionar:
Visualizar la simulación – model1_sim1.sim. D’aquesta manera tornarem a l’historial
de la figura.
El pòrtic encastat hem decidit que serà el que es troba encastat a la bancada, de
manera que el següent pas serà donar aquesta restricció al programa. La metodologia
serà clicar amb el botó dret a “Constraint container” i seleccionar: Restricción nueva –
Restricción fija.
Ens obre una finestra en la qual ens demanarà seleccionar on s’ha d’aplicar
aquesta restricció. Haurem de seleccionar les dues cares de la base del pòrtic i clicar a
acceptar.

L’aspecte d’una de les bases per orientar a l’estudiant ha de ser tal i com mostra
la figura.

Figura 42. Base encastada

En el cas del pòrtic articulat la restricció a seleccionar serà la de “Restricción
cilíndrica”. En la qual hem de seleccionar els dos forats de les bases dels pilars.
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Un cop acceptat la figura següent mostra l’aspecte que ha de tenir aquesta
restricció.

Figura 43. Restricció cilíndrica

El següent pas serà aplicar la Forza en el punt desitjat. Haurem de clicar amb el
botó dret a “Loads” i seleccionar: Carga nueva – Fuerza. Ens obrirà una finestra on
haurem de seleccionar la superfície on volem aplicar la Força, que es la del cub de
dimensions 1x1 mm que vam dissenyar en el punt on es troba la fibra neutra del Pòrtic.
També ens demana la magnitud d’aquesta Força, que haurà de ser de 250 N.

Per últim haurem d’especificar el vector d’aquesta Força, que serà l’eix
horitzontal amb el sentit dirigit al Pòrtic. Cliquem acceptar i la imtge que el programa
ha de donar haurà de ser com la de la figura.
En aquests moments el programa ja te totes les
dades per resoldre el Pòrtic. Per donar la ordre
haurem de clicar amb el botó dret a l’historial
“Solution” i seleccionar “Resolver”. Ens obrirà
Figura 44. Força aplicada

una finestra, acceptem ( aquesta part de la
simulació triga entre 1 i 5 min. ) Si el procés ha
estat satisfactori en l’historial s’haurà creat una
nova opció anomenada “Results”.
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Si fem doble clic ens obrirà un nou historial amb l’aspecte de la figura.
Aquest historial ens servirà per obtenir tots els
resultats demanats en la pràctica, només caldrà fer doble
clic en qualsevol de les solucions: “Desplazamiento,
Rotación, Esfuerzo, Fuerza, Momento”.

Figura 45. Resultats

En la Figura podem veure un exemple del Resultat del Esfuerzo – Elemento –
Nodal (Von-Mises)

Figura 46. Esforç nodal

La franja de colors ens indica l’esforç màxim, el mínim i els valors entremitjos
que es poden apreciar visualment, amb el Pòrtic deformat a la dreta d’aquesta.
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5.3.2. Tutorial simulació pràctica CYPE

La primera finestra que ens obrirà el programa serà la que podem veure en la
figura.
En aquesta finestra haurem de seleccionar a la llista de
l’esquerra la opció “Metal”, i a la dreta la opció “Nou Metal
3D”. Un cop obert hem de seleccionar: Arxiu - Nou. Ens
apareixerà una finestra on ens dona la opció de seleccionar la
carpeta on guardarem l’obra nova. Acceptem i trobarem una
altre finestra, tal i com mostra la figura.

Figura 47. Inici CYPE

Figura 48. Normes

Primerament configurem les normatives.
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Seguidament afegirem les hipòtesis addicionals en la opció representada com a
figura.

Figura 49. Hipòtesis adicionals

Els estats límits representat amb la figura.

Figura 50. Estats límit
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El tipus d’acer que podem seleccionar en la finestra de la figura.

Figura 51. Acers

Com no necessitem configurar cap aspecte relacionat amb la fusta, l’alumini
extruït, el formigó o la fonamentació, clicarem a “Següent” fins arribar a “Acabar”.
A continuació fixarem les cotes que necessitarem per a crear els nusos,
seleccionarem la opció Nus – Nou. Sense tenir en compte les mides finals, crearem 4
nusos formant un pòrtic com en la figura.

Figura 52. Nus nou
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Per poder crear les barres que compondran el pòrtic haurem de seleccionar la
opció: Barra – Nova. A continuació crearem les barres de nus a nus, sense tenir en
compte les mesures finals, tal i com es pot observar en la figura.

Figura 53. Barra nova

El pas següent serà donar cotes al pòrtic, per fer-ho seleccionarem la icona
“Plànols-Cotes” amb la imatge

. Ens obrirà una barra d’eines en la qual

seleccionarem la icona ”afegir”. En la finestra de cotes, representada en la figura
següent, haurem de donar el valor de l’alçada i de la llum del pòrtic. Primerament
modificarem el valor de l’alçada. Seleccionem la cota Z i afegim una cota de 0.5 m.

Figura 54. Cotes
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Per modificar la cota de la llum del pòrtic seleccionarem la cota Y i la distància
entre línies serà de 0.8 m.
Una vegada construïda l’estructura, modificarem la vinculació exterior
seleccionant la opció: Nus – Vinculació exterior. Segons dissenyem el pòrtic encastat o
articulat haurem de variar la vinculació de la següent manera.

Per a la vinculació fixa seleccionarem la opció representada en la figura.

Figura 55. Vinculació fixa

Per a l’articulada seleccionarem la opció representada en la figura.

Figura 56. Vinculació articulada
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Seguidament introduirem la càrrega sobre el nus desitjat clicant la opció
representada en la figura.

Figura 57. Càrrega sobre nus

Haurem de seleccionar la direcció i el sentit de la força, així com la magnitud
d’aquesta, que serà de 0.025t, en la finestra representada per la figura.

Figura 58. Direcció força

A continuació designarem el perfil de construcció. Seleccionarem la opció:
Barra – Descriure perfil.
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En la finestra que ens obrirà el programa, representada per la figura següent,
haurem de seleccionar la opció “perfil d’acer armat”.

Figura 59. Perfil barra

En el nostre cas el perfil serà quadrat buit (SHS) de dimensions 20x20x1,3
(costats i gruix). Al ser un perfil de dimensions petites, haurem de carregar-lo d’alguna
de les biblioteques que ofereix el programa. Per fer-ho haurem de clicar a Perfil de la
finestra de la figura anterior i ens obrirà un altre finestra, representada com a figura de
l’esquerra, en la qual seleccionarem “perfils d’obra” i carregarem la biblioteca de
condesa per a carrega el model “Cold Formed SHS”, tal i com mostra la figura.

Figura 61. Descripció perfil

Figura 60. Biblioteca perfil

Segurament haurem de modificar el gruix de paret i el radi d’acord, en el nostre
cas 1,3mm. Per fer-ho anirem a la finestra corresponent a la figura 14 i en la opció de
“Dades del perfil” escollirem “editable”.
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D’aquesta manera podrem modificar el perfil amb les mides correctes. Un cop
acabada la selecció del perfil podrem comprovar si hem modificat correctament la
nostra barra, ja que el perfil ens sortirà sobre d’aquesta en color verd, tal i com es
mostra en la figura.

Figura 62. Pòrtic perfil nou

Un cop confirmats els perfils ja podem passar a calcular l’estructura.
Seleccionarem: Càlcul – Calcular. En la finestra que ens obrirà el programa haurem de
seleccionar el punt “No dimensionar perfil“.

Finalment, per al pòrtic biencastat, obtenim els desplaçaments següents,
obtinguts seleccionant la opció: Càlcul – Desplaçaments.
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Cliquem en els nusos i ens sortiran les dades representades en la pròxima figura.

Figura 63. Desplaçament encastat

Mentre que per al pòrtic biarticulat obtenim els desplaçaments representats per la
figura següent.

Figura 64. Desplaçaments articulat
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Si el que volem és saber les reaccions que existeixen en les unions a bancada,
haurem de seleccionar: Càlcul – Reaccions.
Clicarem en els nusos de les unions i automàticament ens sortirà un quadre amb
les dades, representades en les figues següents.

Figura 66. Reaccions encastat

Figura 65. Reaccions articulat
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5.3.3. PRÀCTICA CYPE – NX 7

OBTENCIÓ DE DESPLAÇAMENTS, TENSIONS I REACCIONS EN DOS
MODELS ESTRUCTURALS DE TIPUS PÓRTIC SOTMESOS A UNA CÁRREGA
PUNTUAL.

OBJECTIU DE LA PRÀCTICA:
Conèixer, a partir dels resultats de simulació, el comportament de dos pòrtics de
500 mm d’alçada i 800 mm de llum, sotmesos a unes càrregues de 100 – 150 – 200 250 N en el nus “B”. El Pòrtic 1 es troba encastat a bancada mentre que el Pòrtic 2
consta d’unions articulades.
Analitzar els resultats obtinguts de la simulació amb NX 7 i comparar-los amb
els del CYPE.
- Pòrtic 1

- Pòrtic 2

DADES:

Alçada: 500 mm
Llum: 800 mm
Barres de perfil tubular quadrat de 20x 1.3
Secció de les barres: 95.79 mm2
Material de les barres: Acer S275 de E=2.1x105 MPa
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Primer cognom

Segon cognom

Nom

Qualificació

PRÀCTICA D’ESTRUCTURES PART I
Aquesta és la part de la pràctica en la qual es realitzarà l’estudi de simulació dels
Pòrtics. Es pretén conèixer el valor del desplaçament de les barres AB, BC i CD en
aplicar una Força puntual en el nus B de 100 – 150 – 200 - 250 N.
Primerament cal dir que, tant la pràctica referent al software CYPE com la del
NX7, es troben recolzades amb tutorials per ajudar en cas de no haver treballat amb
aquests dos potents softwares de disseny i càlcul estructural.
Un cop realitzades les dos simulacions els valors d’aquestes hauran de introduirse en les següents taules.
CYPE
En la següent taula l’alumne ha d’introduir els valors dels desplaçaments per als
dos tipus de pòrtics, amb les diferents forces.

NUSOS
FORÇA (N)

2 (B)

3 (C)

100
150
200
250
Taula 26. Desplaçament pòrtic encastat
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NUSOS
FORÇA (N)

2 (B)

3 (C)

100
150
200
250
Taula 27. Desplaçament pòrtic articulat

En la següent taula l’alumne ha d’introduir els valors de les reaccions en les
unions a bancada per als dos tipus de pòrtics, amb les diferents forces.

NUSOS
FORÇA (N)

1 (A)

4 (E)

100
150
200
250
Taula 28. Reaccions pòrtic encastat

NUSOS
FORÇA (N)

1 (A)

4 (E)

100
150
200
250
Taula 29. Reaccions pòrtic articulat
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Un cop obtinguts tots els resultats, l’alumne ha de comparar els valors entre els
dos pòrtics i redactar les conclusions adients.
ENCASTAT

ARTICULAT

Desplaçament
Nus 2
Desplaçament
Nus 3
Reaccions
Nus 1
Reaccions
Nus 4

Taula 30. Desviació CYPE

Conclusions:

101

NX 7
En la següent taula l’alumne ha d’introduir els valors dels desplaçaments
obtinguts amb el NX 7 per als dos tipus de pòrtics, amb les diferents forces.
NUSOS
FORÇA (N)

2 (B)

3 (C)

100
150
200
250
Taula 31. Desplaçament pòrtic encastat

NUSOS
FORÇA (N)

2 (B)

3 (C)

100
150
200
250
Taula 32. Desplaçament pòrtic articulat

En la següent taula l’alumne ha d’introduir els valors tensions màximes de VonMisses per als dos tipus de pòrtics, amb les diferents forces.
NUSOS
FORÇA (N)

1 (A)

4 (E)

100
150
200
250
Taula 33. Tensions pòrtic encastat
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NUSOS
FORÇA (N)

1 (A)

4 (E)

100
150
200
250
Taula 34. Tensions pòrtic articulat

Amb els valors dels desplaçaments obtinguts per als dos softwares, l’alumne ha
de calcular la desviació entre els resultats dels desplaçaments del CYPE i l’NX7 en el
cas d’una aplicació de 250 N. Desprès haurà de redactar les conclusions que
desemboquen de la diferència d’un valor a l’alre.

CYPE

NX 7

ENCASTAT
Nus 2
ENCASTAT
Nus 3
ARTICULAT
Nus 2
ARTICULAT
Nus 3

Taula 35. Desviació CYPE-NX7
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Conclusions:
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5.4. Manual i pràctiques Experimentals

5.4.1. Manuals pràctiques experimentals
5.4.1.1.

Manual pràctica experimental

OBTENCIÓ DE DESPLAÇAMENTS EN DOS MODELS ESTRUCTURALS
DE TIPUS PÓRTIC SOTMESOS A UNA CÀRREGA PUNTUAL.
OBJECTIU DE LA PRÀCTICA:
Conèixer, a partir dels resultats

experimentals i de càlcul analític, el

comportament de dos pòrtics de 500 mm d’alçada i 800 mm de llum, sotmesos a
diferent en el nus “B”. El Pòrtic 1 es troba encastat a bancada, per tal de poder
comparar el comportament dels dos Pòrtics, el Pòrtic 2 es trobarà articulat a bancada.
Analitzar els resultats obtinguts de l’assaig i comparar-los amb els resultats
obtinguts dels càlculs analítics.
- Pòrtic 1

- Pòrtic 2

DADES:
Alçada: 500 mm
Llum: 800 mm
Barres de perfil tubular quadrat de 20x 1.3
Secció de les barres: 95.78 mm2
Material de les barres: Acer A42 de E=2.1x105 MPa
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PRÀCTICA ESTRUCTURES PART II
Aquesta és la part de la pràctica en la qual es realitzarà l’estudi experimental
dels Pòrtics. Es pretén conèixer el valor del desplaçament en el nus B en aplicar una
Força puntual en el nus B de 100 – 150 – 200 – 250 N.
Per a l’aplicació d’aquesta Força fem servir un multiplicador amb un braç de
palanca de relació 1:4, per tant ens caldran 2 pesos de 1 kg i 1 pes de 0.5 kg per
aconseguir 100 N de Força aplicable; 3 pesos de 1 kg i 3 pesos de 0.25 kg per
aconseguir 150 N; 2 pesos de 2 kg i 1 pes de 1 kg per aconseguir 200 N; 3 pesos de 2 kg
i 1 pes de 0.25 kg per aconseguir 250 N.
S’ha de tenir en compte que el braç de palanca en el moment inicial d’aplicar la
força es troba completament vertical, sent la relació de força horitzontal exactament de
1:4. Però, al començar el desplaçament del pòrtic, la barra patirà un gir, per aquest
motiu l’alumne haurà de calcular la força que estarà transmetin-se horitzontalment. Per
poder arribar a descompondre la força caldrà trobar l’angle de gir en el moment final de
l’aplicació, l’alumne haurà d’utilitzar un transportador d’angles prenent com a
referència la vertical amb la posició del braç de palanca. Un cop trobat l’angle,
mitjançant trigonometria podem trobar la força aplicada horitzontalment.
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Per semblança de triangles, l’angle de gir de la barra es igual a l’angle de la
força aplicada tenint com a referència la horitzontal. D’aquesta manera, sabent la força
que apliquem, la component “x” d’aquesta força serà:

Per prendre la mesura del desplaçament farem servir un peu de rei i llegirem la
distància que hi ha entre el rodet aplicador de la força i el final de la seva guia
inicialment. Un cop s’hagi desplaçat el pòrtic, tornarem a mesurar aquesta distància i
restant-la de la mesura inicial tindrem el desplaçament horitzontal del nus B.
Aquesta mesura haurà de ser comparada amb la trobada mitjançant el càlcul
analític. En aquest cas, per poder trobar analíticament el desplaçament del nus B, ens
valdrem del càlcul de la matriu de rigidesa. La matriu de rigidesa és un mètode que, a
partir de la força aplicada i les característiques del pòrtic, tals com les dimensions, el
límit elàstic i el moment d’inèrcia, pot calcular el desplaçament en cadascun dels nusos
de l’estructura. En aquest cas els únics nusos que es desplacen seran el nus B i el nus C,
ja que els pòrtics tenen les bases immòbils.
La construcció de la matriu tindrà aquest aspecte:
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Com d1 i d4 hem aclarit que són 0, la resolució de la matriu queda reduïda a les
zones remarcades. Per al càlcul dels components de la matriu a continuació es donen les
fórmules necessàries. Els angles en cada cas vindran donats per la orientació de cada
barra.
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Amb aquestes dades es podrà desenvolupar la matriu, finalment haurem de
resoldre un sistema de 6 equacions amb 6 incògnites. Aquesta equació es podrà resoldre
amb una calculadora tipus “hp”. Si l’alumne no tingués aquest tipus de recurs haurà de
resoldre-la amb un emulador d’ordinador d’aquesta tipus de calculadora. Els resultats de
d2 s’hauran de comparar amb les mesures trobades a l’assaig anteriorment realitzat i
trobar la variació típica entre els dos valors. Si la variació es superior al 25% s’hauran
de descriure els possibles factors que hagin intervingut en aquest error de resultats.
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5.4.1.2.

Tutorial plantilla excel

Per a la resolució de les matrius de rigidesa elementals i globals, hem preparat
una fulla de càlcul d’Excel on podem emplenar les dades del perfil en quant a geometria
i característiques. Aquesta fulla de càlcul només és vàlida per als casos d’estudi
d’aquest projecte.
L’arxiu Excel consta de tres fulles, per a que puguem veure amb major claredat
cadascuna d’elles.
En la primera fulla “dades” tenim les dades pròpies del perfil emprat en els
pòrtics estudiats. Només caldrà omplir les cel·les ombrejades en groc, que corresponen
a les dimensions del costat exterior del nostre tub quadrat i al seu espessor, i a la llum i
l’alçada dels pòrtics. També caldrà especificar el valor del mòdul de Young, aspecte
característic del material.
Amb aquestes dades, la fulla d’Excel ens tornarà els valors de l’àrea i la inèrcia
(desglossada i total). A més, també ens prepara un llistat de factors comuns a les matrius
de rigidesa elemental:

A les matrius, s’haurà de multiplicar algun d’aquests factors comuns per
nombres sencers, però això ja està vinculat, així que no patiu!
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Seguidament omplirem els vectors de força f2 i f3. Recordeu que al tractar-se
d’un cas de simetria complerta, podrem posar els valors de la força indiferentment,
sempre que tinguem en compte el sentit d’aplicació correcte de la força al nus del pòrtic,
i interpretem correctament els valors.

Figura 67. Dades

La segona fulla “variables elementals” és una fulla auxiliar de càlcul, on tenim
els valors de les matrius de rigidesa elemental.
La tercera fulla ens retorna la matriu final a resoldre. Es tracta d’una matriu on
es troben agrupats els valors de les incògnites i del terme independent de cada equació
que integra la matriu. Per resoldre aquest sistema matricial emprarem l’eina de l’Excel
“Solver”.
Aquest complement no acostuma a estar instal·lat, per comprovar-ho anem a les
opcions de barres d’eines i ho busquem. Si no el trobem és que no el tenim instal·lat.
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Per a instal·lar aquest complement ens situarem sobre la barra d’eines de “Eines
de dades” i cliquem amb el botó dret del ratolí:

Figura 68. Instal·lació complement Solver 1

Se’ns obrirà

la finestra següent:

Figura 69. Instal·lació complement Solver 2

On seguirem el camí indicat a “Complements”, on buscarem el “Solver”. Quan
el tinguem seleccionat cliquem a “Anar”, i se’ns apareixerà la següent finestreta, on
seleccionarem la casella de “Solver” i acceptem.

Figura 70. Instal·lació complement Solver 3
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Aleshores se’ns obre una altra finestra que ens pregunta si volem instal·lar
aquest complement, i acceptem. El procés per instal·lar no dura gaire, en
aproximadament 2 minuts se’ns apareixerà l’icona de l’eina “Solver” a la cantonada
superior dreta de les barres d’eines de dades:

Figura 71. Icona Solver

Ja podem solucionar sistemes matricials de múltiples equacions amb múltiples
incògnites!
Abans de començar a aplicar les condicions que requereix aquesta eina, hem de
tenir ben clar que és cada cel·la. Per això identifiquem les incògnites, els termes
independents i les equacions de la manera següent:

Figura 72. Matriu Rigidesa global

Primer farem una columna on, amb justificació dreta, escriurem les incògnites
tal com podem veure a la figura, i a les cel·les annexes escrivim un “1” en cadascuna, ja
que el complement “Solver” funciona iterativament:
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Figura 73. Incògnites Encastat

Recordeu que el plantejament per a la resolució de sistemes matricials és el
següent:

On “A” és la equació a resoldre en funció de les incògnites que hi hagi, les
lletres en minúscula serien els valors de les incògnites i terme independent, el qual no
pot anar en cap cas fora del seu lloc.
D’aquesta manera tenim arreglada la primera equació, i és això exactament el
que hem d’escriure en la segona part de la iteració: cada incògnita multiplicada per el
seu terme corresponent. Podem veure el resultat en la següent imatge:

Figura 74. Equacions Encastat
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Però encara falta una última assignació, i és que per si sol el sistema no es
resoldria. Necessitem indicar una equació de compatibilitat. Com totes les equacions
estan igualades a zero, aleshores hem d’introduir una altre equació que també sigui igual
a zero. D’aquesta manera forcem al sistema a resoldre’s per als nostres requisits.
Aquesta equació és la següent:

Figura 75. Sumatori dels quadrats

Per tant, aquest conjunt quedaria de la següent manera:

Figura 76. Conjunt Solver

Ja podem solucionar el sistema matricial. Per a fer-ho clicarem a “Solver”, i
se’ns obre la finestra següent:

Figura 77. Finestra Solver 1
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Primer de tot designarem la cel·la “objectiu”, la corresponent a la condició de
compatibilitat. I finalment el “valor de cel·la objectiu”, que són els valors inicials, o els
1 que hem designat per començar:

Figura 78. Finestra Solver 2

Quan ho tinguem seleccionat cliquem a “Resoldre”, i si el sistema introduït té
solució, se’ns apareixerà la següent finestra:

Figura 79. Resultats Solver

Seleccionem “Respostes” i acceptem (si no seleccionem la opció de respostes, el
resultat ens apareixerà a les cel·les d’iteració).
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Se’ns obrirà una pàgina nova amb el nom “Informe de respostes 1”, i tindrà el
següent aspecte:

Figura 80. Informe de respostes

A continuació tenim una imatge on podem apreciar l’aspecte que té aquesta fulla
de càlcul final:

Figura 81. Conjunt fulla de càlcul
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Per a resoldre la matriu del pòrtic articulat seguirem el mateix mètode, però
utilitzarem només les matrius que corresponen al vector
desplaçament del nus 2, i

per resoldre les dades del

per resoldre les dades del desplaçament del nus 3. La

matriu a resoldre és la següent:

Figura 82. Matriu rigidesa global articulat

I ho plantegem d’igual manera:

Figura 83. Nusos

Per a resoldre aquestes matrius haurem d’introduir les restriccions oportunes. A
la matriu del pòrtic fix no cal tenir-ho en compte ja que depreciem els valors nuls dels
nusos 1 i 4. En aquest cas, però, resulta més senzill afegir restriccions als nusos 1 i 4, ja
que aquests tenen gir, però no desplaçament.
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Per introduir restriccions clicarem a “afegir” a la zona de restriccions, a la part
inferior de la finestreta:

Figura 84. Paràmetres Solver

I seleccionem les restriccions referenciant la cel·la, introduint la restricció i el
valor d’aquesta.

Figura 85. Restriccions
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Per a la resolució dels nusos 1 i 2, els paràmetres de Solver tenen aquest aspecte:

Figura 86. Paràmetres articulat

Seguirem el mateix procediment per a resoldre els nusos 3 i 4.
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5.4.2. Proposta pràctica experimental

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Qualificació

PÒRTIC 1 (ENCASTAT)
1.-DETERMINACIÓ DEL DESPLAÇAMENT EN EL NUS B.
1.1.- DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL.
Primerament prendrem mesura dels angles de gir en el moment d’aplicar les
forces en el nus B.

Pesos (Kg)

F1 (N)

F2 (N)

α

F2x (N)

2.5
3.75
5
6.25
Taula 36. Determinació Fx 1
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A continuació s’anotaran els valors llegits amb el peu de rei abans i després
d’aplicar les forces en el nus B, d’aquesta manera podrem obtenir el desplaçament
experimental del pòrtic 1.

F2x (N)

Distància inicial (mm)

Distància final (mm)

Desplaçament (mm)

Taula 37. Determinació desplaçament 1

1.2.- DETERMINACIÓ MITJANÇANT CÀLCUL ANALÍTIC.
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1.3.- DESVIACIÓ MÉTODE EXPERIMENTAL RESPECTE CÀLCUL.
PES

DESPLAÇAMENT

DESPLAÇAMENT CÀLCUL

EXPERIMENTAL (mm)

ANALÍTIC (mm)

2.5
3.75
5
6.25

Taula 38. Desviació experimental

PÒRTIC 2 (ARTICULAT)
2.-DETERMINACIÓ DEL DESPLAÇAMENT EN EL NUS B.
2.1.- DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL.
Primerament prendrem mesura dels angles de gir en el moment d’aplicar les
forces en el nus B.

Pes (Kg)

F1 (N)

F2 (N)

α

F2x (N)

2.5
3.75
5
6.25
Taula 39. Determinació Fx 2

Seguidament s’anotaran els valors llegits amb el peu de rei abans i després
d’aplicar les forces en el nus B, d’aquesta manera podrem obtenir el desplaçament
experimental del pòrtic 1.
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F2x (N)

Distància inicial (mm)

Distància final (mm)

Desplaçament (mm)

Taula 40. Determinació desplaçament 2

A continuació es compararan els valors dels desplaçaments entre el dos Pòrtics i
es donarà una descripció dels motius que influeixen en la diferència de resultats.
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6. PLÀNOLS

001/A: DINTELLS ( 2 UNITATS ) SHS 20x1.3
002/B: PILARS PÒRTIC ARTICULAT ( 2 UNITATS ) SHS 20x1.3
003/C: PILARS PÒRTIC ENCASTAT ( 2 UNITATS ) SHS 20x1.3
004/1.1: PÒRTIC ARTICULAT SHS 20x1.3
005/1.2: PÒRTIC ENCASTAT SHS 20x1.3
006/1.3: TACO MASSIS ( 4 UNITATS AMB 2 FORATS PASANTS )
007/1.4: CHAPA UNIÓ BASES
008/1.5: ORELLES ( 4 UNITATS )
009/1.6: PASSADORS ( 2 UNITATS )
010/2.A: CONJUNT ORELLES + BASE CORDA
011/2.B: CONJUNT GUIA
012/2.1: ORELLES CORDA ( 2 UNITATS )
013/2.2: BASE – CORDA
014/2.3: BASE GUIA
015/2.4: GUIA ( 2 UNITATS )
016/2.5: BARRA
017/2.6 PASSADORS
018/2.7: ORELLES PASSADOR ( 2 UNITATS )
019/PROVETA: PROVETA
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