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RESUM  
 
El treball es centra en el desenvolupament d’un estudi teòric de dos edificis sotmesos a l’acció del 
sisme. La finalitat de l’estudi és la comparació del comportament d’aquests dos edificis que 
formalment són idèntics, però que presenten diferències en els seus elements estructurals, 
concretament en els suports. Aquestes diferències són les que faran possibles les comparacions i les 
discussions sobre el seu comportament. 

Partint d’un edifici amb una geometria habitual en edificació i dos tipologies estructurals definides 
exclusivament per al treball, es realitza un estudi pas a pas del seu comportament davant l’acció 
dinàmica d’un terratrèmol, es determinen desplaçaments nodals, acceleracions modals, forces 
estàtiques equivalents i, la dada més important en el disseny, el tallant a la base de l’edifici. En 
definitiva, abordar tots aquells paràmetres que ens permetran un correcte disseny sísmic de 
l’estructura. 

El procés de càlcul que es mostra en el treball segueix el mètode general de càlcul proposat per la 
normativa NCSE 02, que presenta similituds amb els models a nivell mundial, en estar tots ells basats 
en l’anàlisi modal espectral. 

Es proposa un estudi amb un cost teòric relativament baix que permeti a tots aquells interessats en el 
camp de les estructures fer el salt i passar dels sistemes estàtics als sistemes dinàmics, mostrant pas 
a pas el procediment de càlcul que serà determinant a l’hora de presa de decisions per part del futur 
enginyer d’edificació. 

 
 

SUMMARY 
 

The study focuses on the development of a theoretical study of two buildings under earthquake action. 
The purpose of the study comparing the behavior of these two buildings that are formally identical, but 
differ in their structural elements, in their columns. These differences are what make possible 
comparisons and discussions about their behavior. 

Based on a building with a common geometry in both construction and structural defined exclusively 
for the work is done step by step study of their behavior to the dynamic action of an earthquake, in 
order to determine nodal displacements, modal accelerations, equivalent static forces and, the most 
important figure in the design, cutting the base of the building. In short address, those parameters that 
allow proper seismic design of the structure. 

The calculation process shown in the work follows the general method of calculation proposed by the 
NCSE 02 code, which shows similarities with the models in the world, being all based on the modal 
spectral analysis. 

We propose a theoretical study with a relatively low cost to allow those interested in the field of 
structures make the leap and move from static systems to dynamic systems, showing step by step the 
procedure of calculation that will determine the decision made by the future building engineer. 

 
 
 

 
Oscar Cabrera Saavedra 

Arquitecte Tècnic – Technical Architect 
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Capítol 1 
INTRODUCCIÓ  

1.1 ANTECEDENTS I MOTIVACIONS 
Observant el binomi fenòmens naturals - edificació resulta fàcil adonar-se de la necessitat de conèixer 
el comportament de les estructures enfront les accions dinàmiques com ara sismes o impactes a 
l’hora d’optimitzar edificis, construir-ne de més segurs o reforçar construccions existents. Tot això va 
fer néixer una gran inquietud en la meva persona envers al comportament dinàmic de les estructures i 
dels sistemes dinàmics en general, doncs els sismes fan vibrar edificis, però també ho fa el vent, el 
pas d’un ferrocarril relativament proper, o encara més habitual, en les aules d’una escola de dansa 
quan 40 alumnes salten a l’hora el forjat vibra, es clar que això ha d’afectar a les estructures d’una o 
altre forma. Tot això em va fer plantejar-me una qüestió: si la meva activitat professional ha d’estar 
lligada a la construcció d’edificis, hauria de conèixer el comportament dels edificis davant un 
moviment sísmic, no? 

Per tant la meva principal motivació és, sens dubte, omplir un buit en la meva formació a l’EPSEB on 
m’agradaria haver pogut cursar alguna assignatura que introduís els conceptes bàsics del càlcul 
sísmic. Durant la meva formació a l’escola he cursat totes les assignatures d’estructures al meu abast, 
tant obligatòries com optatives, i no he trobat cap temari relacionat com per exemple “introducció al 
càlcul sísmic d’edificis” o “principis de dinàmica estructural”, i sota el meu humil criteri penso que 
sense una mínima formació bàsica es impossible entendre la normativa NCSE 2002 i molt menys 
intentar aplicar-la, per tant el futur enginyer d’edificació queda relegat a conèixer de la seva existència 
i poc més.  

Sempre m’ha apassionat saber per que es suporten les construccions i per extensió m’agrada  
conèixer tots aquells fenòmens que poden desestabilitzar una estructura en general sense distingir si 
es un edifici o un bastidor d’una màquina. Es per això que he volgut compilar un document a nivell 
d’introducció al càlcul sísmic d’edificis que permeti a d’altres estudiants, professionals o lectors 
introduir-se en el món de la dinàmica estructural. He intentat fer-ho d’una forma didàctica evitant, en 
la mesura del possible, grans demostracions matemàtiques enquadrades en contextos ideals per tal 
de centrar l’atenció en el concepte.  
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Al llarg del treball calcularem pas a pas i manualment tots els paràmetres indicats per la norma en el 
seu capítol tercer, es complementaran amb gràfics i taules que ajuden a la comprensió del concepte i 
que deixen en segon pla la formulació matemàtica, sense desaparèixer per complert. 

Un cop estudiats i resolts els dos edificis estarem en condicions de comparar els resultats i formular 
les conclusions basades en els fets objectius. Haurem complert amb l’objecte del treball que era 
l’estudi i comparació dels dos edificis i veurem si la construcció amb perfils alleugerits aporta algun 
avantatge respecte als perfils normalitzats, o pel contrari no aporta res destacable i per tant a efectes 
sísmics ens és indiferent una construcció amb HEB normalitzat o HEB tipus “boyd”. 

A la vegada haurem vist la resolució complerta i pas a pas de dos edificis sotmesos a sisme, des de 
les dades inicials com acceleració bàsica o factor de contribució, fins a l’esforç tallant en la base. 

1.3 CONTINGUT DEL TREBALL 
És obvi que per poder seguir l’anàlisi comparatiu dels edificis cal tenir, com a mínim uns 
coneixements teòrics bàsics sobre el tema i això em va portar articular el treball en dos blocs. 

El primer bloc es centra en la presentació teòrica de la dinàmica estructural i de la física clàssica 
relacionada, per tal de poder comprendre els paràmetres bàsics de la NCSE 2002. 

En el segon bloc s’aplica el mètode general de la NCSE 2002 als dos edificis amb una geometria 
relativament habitual en edificació: cinc pisos, planta rectangular i disposició de pilars força 
homogènia.  

El capítol segon constitueix el primer bloc, i es dedica en la seva totalitat a la base teòrica, començant 
per la física d’ones i estudiant els sistemes de vibracions no esmorteïts, els esmorteïts i el model 
sísmic real, per a arribar a poder comprendre els fonaments de l’anàlisi modal espectral en que es 
basa la normativa estatal. En un recorregut guiat es mostren les bases teòriques de tots els 
paràmetres necessaris per a la correcta aplicació del mètode general exposat a la normativa. Aquest 
capítol es complementa amb els annexos 1 a 5, el contingut dels quals es descriu mes avall. 

Els capítols tercer, quart i cinquè configuren el segon bloc d’aquest treball. 

En el capítol tercer s’exposen les característiques geomètriques i mecàniques de cadascun dels dos 
edificis analitzats. En el capítol quart es descriu pas a pas el càlcul realitzat aplicant el mètode general 
proposat per la NCSE 2002. Es segueix el mateix recorregut que s’ha proposat en el capítol segon 
per als sistemes amb “n” graus de llibertat i permet comprendre la teoria des del punt de vista de la 
resolució numèrica de dos exemples concrets. En el capítol cinquè es presenten, s’analitzen i es 
comparen els resultats obtinguts per a cada edifici. 

Finalment, en el capítol sisè s’exposen les conclusions finals del treball extretes del segon bloc i, en 
particular, dels capítols quart i cinquè, doncs cal recordar que el primer bloc es un recull teòric que no 
persegueix conclusions sino presentar les bases del mètode. 

Per tal d’ajudar a la comprensió de determinats conceptes el treball s’acompanya de diversos 
annexes que amplien informació sobre alguns camps concrets importants referents a la geologia o 
l’anàlisi matemàtic. 

En el primer annex es planteja una introducció a nivell elemental a la geologia estructural i als 
sistemes de fractura a nivell regional on la finalitat es comprendre com i perquè es produeixen els 
terratrèmols a la superfície terrestre, en definitiva respondre a la pregunta .- que o qui genera 
l’acceleració en el terreny? 

L’annex segon conté un resum d’alguns principis d’àlgebra matricial que es consideren 
imprescindibles per a un seguiment correcte del desenvolupament matemàtic del capítol segon, com 
són l’ortogonalitat i la normalització de modes, que tot i no formar part de l’anàlisi dinàmic són 
importants per a comprendre determinats aspectes del mètode modal espectral. 

En el tercer annex es reprodueixen els experiments del professor Suyehiro i els seus treballs amb els 
espectres de resposta, per tal d’aproximar-nos teòricament a l’espectre elàstic de resposta citat en la 
normativa NCSE 02; la norma defineix l’espectre elàstic de resposta per al territori espanyol però no 
aporta informació sobre la seva construcció. Així doncs des de l’annex tercer s’aporta el coneixement 
bàsic per tal de poder construir un espectre de resposta a partir d’una història sísmica concreta, 
intentant respondre a la pregunta .- que és un espectre de resposta? Com puc construir el meu 
espectre a partir de registres coneguts? 
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En el quart annex s’aprofundeix en el concepte d’esmorteïment, el qual juga un paper important en el 
disseny dinàmic, doncs gran part de la dissipació d’energia es produeix gràcies a l’esmorteïment. 

En el cinquè annex s’amplia la informació aportada en el capítol segon sobre sistemes alternatius al 
per a la construcció d’espectres de resposta, basats en mètodes d’integració, en concret els mètodes 
d’integració com la integral de convolució. Dona resposta a la pregunta .- si no vull seguir el camí del 
mètode general de quina forma puc abordar la integració?  

En l’annex sisè s’inclou el llistat de resultats dels càlculs sobre els dos models d’edificis, ordenats de 
forma que sigui còmode per al lector seguir el desenvolupament pas a pas ajudat per taules. 
Aquestes taules es corresponen amb l’arxiu excel que acompanya el treball i que permet veure com 
afecta la variació de valors a paràmetres com l’acceleració modal, els desplaçaments modals o les 
forces estàtiques equivalents. 
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Capítol 2 
INTRODUCCIÓ A LA DINÀMICA ESTRUCTURAL I AL CÀLCUL SÍSMIC D’EDIFICIS. 

2.1 INTRODUCCIÓ. 
Per tal de comprendre les normatives sísmiques del món en general, i en el nostre cas concret la 
normativa estatal NCSE-02 (1), sembla indispensable assolir un coneixement bàsic que ens permeti 
entendre els principis trivials de l’anàlisi dinàmic aplicat a les estructures, en essència una petita part 
de teoria d’ones i vibracions. 

Sembla interessant entendre de forma clara les característiques dels models físics per tal de poder 
definir quin és el model que més s’assimila al nostre context, és a dir, un edifici sotmès a l’acció d’un 
sisme. Definirem el moviment harmònic simple, el moviment harmònic simple esmorteït, i finalment, el 
cas sísmic que no és més que una adaptació puntual de la teoria general (2). 

Així doncs, com hem indicat, existeixen tres models dinàmics o d’oscil·ladors que ens permetran 
abordar l’anàlisi del model sísmic:  

1. El de vibració lliure no esmorteïda (OHVLLNE) 
2. El de vibració lliure esmorteïda (OHVLLE) 
3. El model sísmic 

Per a facilitar la comprensió del fenomen suposem que el model només funciona en una direcció, en 
la direcció de l’eix X per exemple, i que la massa es concentra en una partícula; això fa que parlem 
d’un únic grau de llibertat. 

Entenem que la vibració és lliure, és a dir que no existeix una força impulsora periòdica que abasteix 
el moviment, per exemple: un pèndol que és impulsat una sola vegada al final acabaria parant. Es 
tractaria d’una vibració lliure esmorteïda doncs el fregament acabaria aturant el sistema. Si cada cop 
que el pèndol baixa el tornem a impulsar ja no tractem amb una vibració lliure i per tant no estem 
essent fidels al model sísmic. Per aquesta raó no estudiarem casos amb forces periòdiques. 

L’annex I ens ajudarà a comprendre com s’origina un sisme i de quina forma s’accelera el terreny que 
sustenta els nostres edificis. 
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2.1.5 Aproximació a un cas pràctic amb un grau de llibertat 
 
Amb la finalitat de poder aplicar de forma pràctica el model estudiat de forma teòrica es proposa un 
exemple extremadament simple resolt per dos vies:  
 

1) mètode simplificat de la norma NCSE-02,  
2) mitjançant software informàtic, en aquest cas METAL 3D. 

 
Es tracta d’un pòrtic d’una sola alçada format per perfils quadrats 100.100.5 mm i una càrrega de 5 
kN sobre la biga que els uneix. S’ha escollit el pòrtic per entendre que és el que més relació té amb la 
modalitat de l’enginyer d’edificació, tot i que val a dir que el dipòsit o la torre de control es resolen de 
forma idèntica. 
 
El nostre pòrtic es troba a Barcelona on l’acceleració bàsica és = 0.04 , amb un coeficient de 
terreny tipus II (1,30) i factor de contribució  = 1  
 	 = ∗ 	 ∗ 	 = 0.0416  

 
 
1) Resolució a partir del mètode simplificat 
 
En el nostre cas és possible aplicar el mètode simplificat de càlcul segons l’article 3.5.1 de la vigent 
NCSE-02 (1), ja que es compleixen les següents condicions: 

• Plantes sobre rasant: inferior a 20 
• Alçada sobre rasant: menor de 60 metres 
• Regularitat geomètrica en planta  
• Disposa de suports continus fins als fonaments, sense canvis bruscos de rigidesa. 
• Disposa de regularitat mecànica en la distribució de rigideses, resistències i masses, de mode 

que els centres de gravetat i torsió de les plantes estiguin situats, aproximadament, en la mateixa 
vertical. 

 

Períodes propis i modes de vibració 

 
El període fonamental, segons l’article 3.7.2.2 de NCSE 02 (1),  vindrà donat per  

 = 0,11 ∗ = 0,11 ∗ 1 = 0,11	  

 

Així doncs, com TF ≤ 0,75 s , només cal comprovar el primer mode de vibració, article 3.7.2.1 NCSE 
02 (1) = sin = 	 = 	 {0.999999} (a efectes pràctics adoptarem 1) 

Essent ℎ  l’alçada sobre rasant de la planta i = 3	 . 
 

Càlcul de les forces sísmiques 

Per al primer mode: =	 	 ∗ 	  

On  és el pes corresponent a la massa  i 	 és el coeficient sísmic corresponent a la planta k 
del primer mode. 

	 = 	 ∗ ( ) ∗ 	 ∗ 	  
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On  és l’ordenada espectral considerada en el mètode simplificat segons figura 3.3, article 3.7.3 de 
la NCSE-02 (1). ( ) = 2,5 

 

Suposant que l’estructura és de ductilitat alta ( = 3) obtenim = 0,36 

 

Podem obtenir els factors de distribució segons els criteris de l’article 3.7.3.2 de NCSE-02 (1) 

 =	 	∑∑ = 	1 ∗ 	 25	 ∗ 125	 ∗ 1 = 1 

 

Sembla obvi que el factor de contribució sigui 1 si nomes existeix un mode de vibració i una planta en 
el pòrtic. = 1 

	 = 	 ∗ ( ) ∗ 	 ∗ 	 = 		 (0.0416) ∗ 2.5 ∗ 	0,36		 ∗ 	1 = 0.03432 = 	0.03432 ∗ 	25	 = 0.858	  

 

Tallant a la base (tallant basal) 

El tallant total a la base és directament el de l’únic mode considerat: 

 

=	 	 = 0,858	  

 

Considerant que el pòrtic té dos pilars, cal repartir el tallant entre ambdós pilars; per tant el pilar ha de 
suportar 0,429 kN d’esforç tallant. 

 
 
2) Resolució mitjançant software informàtic METAL 3D. 
 
Mitjançant la resolució amb software informàtic els resultats per al mateix pòrtic es mostren a la taula 
2.1 
 

Reaccions als nusos, per hipòtesis 

Referència Descripció 
Reaccions en eixos globals 

Rx
(t) 

Ry
(t) 

Rz
(t) 

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz 
(t·m) 

N1 Sisme Y: Mode 1 0.000 -0.039 -0.019 0.072 0.000 0.000 
N4 Sisme Y: Mode 1 0.000 -0.039 0.019 0.072 0.000 0.000 

 
Taula 2.1 – resultats amb software comercial. 

 
 
Per tant, els tallants “basals” en els dos nusos són 0.039 Tn (0.39 kN) enfront els 0,429 kN obtinguts 
mitjançant el mètode simplificat. D’aquesta manera es pot observar el bon grau d’aproximació 
proporcionat pel mètode simplificat en casos simples. 
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Aquesta forma ens resulta familiar del càlcul matricial i de l’anàlisi d’estructures de barres 
tridimensionals (6), simplement acoblant les diferents matrius, M d’inèrcia, C d’esmorteïment i K de 
rigideses, que són simètriques com es pot apreciar. 
 
Si s’observa amb deteniment, la matriu M és diagonal. Aquesta és una característica dels sistemes 
discrets que no es presenta en moltes ocasions. Si [M], [C] i [K] fossin diagonals, les tres matrius 
serien independents o estarien desacoblades i serien resolubles de forma anàloga a les d’un grau de 
llibertat.  
 
 
2.3.1 Coordenades naturals. Introducció a l’anàlisi modal. 
 
Cal recordar que l’anàlisi modal no fa res més que estudiar modes i després combinar-los, per tant 
sembla interessant introduir-nos en la formulació de l’anàlisi modal. 
 
A més de les coordenades  x1(t) i x2(t) que hem utilitzat per definir el moviment del sistema, una 
possibilitat interessant seria:  
 ( ) = ∗ ( ) +	 ∗ ( ) 
 ( ) = ∗ ( ) +	 ∗ ( ) 
 
que podem tornar a expressar en forma matricial: 
 [ ] = 	 = 	 ∗ = 	 [ ] ∗ [ ] 
 
S’ha definit una matriu on les columnes són els “modes naturals de vibració” i l’anomenarem matriu 
de modes. 
 
Si apliquem la transformació a l’equació matricial de moviment del sistema i multipliquem per [ ]T ens 
resulta: 
 [ ] [ ][ ][ ] + [ ] [ ][ ][ ] = 	0 
 
Amb una mica de transformació matemàtica tenint en compte l’ortogonalitat de les matrius, i una mica 
d’àlgebra matricial per tal de poder multiplicar matrius obtenim: 
 1 00 1 ∗ + 00 ∗ = 00  

 
 
I, finalment, si considerem que es tracta de matrius diagonalitzables, podem obtenir equacions o 
polinomis característics (7): ( ) + ∗ ( ) = 0 
 ( ) + ∗ ( ) = 0 
 
Les equacions són independents i es poden resoldre mitjançant el mètode exposat per a un grau de 
llibertat. El mètode mostrat a l’hora de desacoblar equacions del sistema constitueix la tècnica de 
l’anàlisi modal. 
 
Quan ens plantegem estudiar les vibracions amb esmorteïment, sorgeix una nova dificultat, doncs en 
general la transformació de coordenades que diagonalitza les matrius K i M no ho fa amb la matriu C 
d’esmorteïment viscós. Aquesta matriu té poca relació amb la situació real enfront un sisme, en la que 
l’esmorteïment és més be de tipus histerètic (8), però és una forma matemàtica simple que permet 
incloure la dissipació en les equacions diferencials que governen el moviment. Per tant, i com podrem 
veure en les normatives sísmiques arreu del món, la matriu d’esmorteïment no forma part de la 
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=	 12 ∗ ∗
 

 
Essent: 
 
 E: el mòdul de Young del material 
 Ip: moment d’inèrcia de la secció 
 Hi: alçada dels pilars en la planta i 
 
Observant la formulació, queden per definir , 	 	 , que són derivades de la velocitat i de l’acceleració 
respecte del temps i que, per tant, contenen respectivament desplaçaments, velocitats i acceleracions 
en cada planta, que són paràmetres importantíssims a l’hora d’avaluar efectes dels moviments 
dinàmics. 
 
Finalment, (a)t és l’accelerograma que defineix l’acció sísmica (en la base de l’edifici). 
 
La pregunta que hom es pot fer en aquests moments seria, i si vull estudiar un model 3D? En aquest 
cas podem optar per dues opcions. 
 

a. Si ens trobem amb un edifici amb les característiques descrites a la norma NCSE 02 (1), és a 
dir, amb una forma raonablement regular, sense sortints ni cossos que puguin alterar la 
distribució de càrregues sobre les plantes, amb les càrregues més o menys alineades en la 
direcció vertical, etc... en definitiva amb el 99% dels casos d’edificis residencials i molts 
casos en altres edificis. Llavors és possible estudiar l’edifici a partir de models ortogonals 
simples i independents, considerant que cal combinar els resultats segons el que estableix 
la normativa. 

 
b. En casos d’estructures volumètriques de barres o estructures contínues es dona la 

possibilitat d’obtenir un model matemàtic vàlid. Com s’ha comentat anteriorment, la matriu 
d’esmorteïments no es transforma en diagonalitzable en aplicar el canvi de variable, per tant 
haurem de buscar un sistema per a poder diagonalitzar aquesta matriu amb el mateix canvi 
que apliquem a M i a K. Un sistema és aplicar una matriu proporcional a la matriu M, a la 
matriu K o a una combinació lineal de les dues, que es coneix com a matriu de Rayleigh (4) i 
que pot tenir una forma similar a aquesta 

 = +  
 

2.4.2 Importància dels autovalors i de les freqüències naturals. 
 

Com s’ha vist en els sistemes d’un grau de llibertat, les característiques dinàmiques d’un model 
estructural amb n graus de llibertat s’acostumen a obtenir considerant vibracions no esmorteïdes. 
Com ja hem indicat abans, la matriu d’esmorteïment no juga un paper important en la gran majoria de 
casos. Aquesta matriu té poca relació amb la situació real enfront un sisme, en la que l’esmorteïment 
és més be de tipus histerètic (8), però és una forma matemàtica simple que permet incloure la 
dissipació en les equacions diferencials que governen el moviment (8). En aquest cas la nostra equació 
del moviment queda: [ ][ ( )] + [ ][ ( )] = 	0 

A aquesta equació l’anomenarem equació de la vibració natural de l’estructura (5) que representarà un 
moviment harmònic simple en el que les forces internes de l’estructura (elàstiques o no) equilibren en 
cadascun dels instants a les forces d’inèrcia. 

Per a poder estudiar la vibració natural d’una estructura suposarem que el vector de desplaçaments 
dels nodes o nodals, variable amb el temps, pot expressar-se com:  { ( )} ={ } sin( + ) 
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On {x} és el vector format per les amplituds dels desplaçaments nodals i  és la freqüència de 
vibració. Però, què és exactament “el vector de desplaçaments nodals”? Intentarem aclarir-ho de 
forma gràfica amb un model simple, tot i que al final de la introducció teòrica resoldrem un model 
complert pas per pas. 

Suposem un pòrtic de dues alçades, amb un grau de llibertat per planta i amb freqüències de vibració 
naturals conegudes 	i 	. Així doncs, el vector de desplaçaments nodals simbolitza les translacions 
en l’eix x per a cadascun dels modes, en essència “desplaçaments de cada planta, per a cada 
freqüència, expressats en forma de vector per a poder operar amb les equacions matricials”; però 
vegem-ho en la figura 2.12: 

 

 
Mode 1 o mode de vibració natural Mode 2 o mode de vibració harmònica 

 
Figura 2.12. Modes de vibració normalitzats 

 

Així doncs, els vectors de desplaçaments nodals del nostre exemple serien  = 11.15  =	 1−1.73  

Considerant que { ( )} = − { } sin( + ) 
i substituint en l’equació matricial [ ][ ( )] + [ ][ ( )] = 	0, obtenim ([ ] − [ ])	{ } = 	0, essent λ =  

 

Òbviament l’equació es satisfà si {x}  = 0, però això implica que els desplaçaments nodals són 0 i per 
tant no hi ha moviment. Per aquesta raó la solució trivial no interessa des del punt de vista de l’anàlisi 
sísmic de l’estructura. Per tant caldrà que  ([ ] − [ ]) 	= 	0 

 

Això transforma l’equació en un problema de valors propis i vectors propis: si l’ordre de les matrius és 
“n” existiran “n” escalars , anomenats valors propis, que satisfaran l’equació característica (7). Si com 
hem indicat anteriorment λ = , a cadascun dels autovalors i, per tant, a cadascuna de les 
freqüències naturals =	  , li correspon un vector propi {Φ}i que satisfà el sistema d’equacions 
lineals que planteja l’equació ([ ] − [ ])	{ } = 	0 

x21 = 1.15 x22 = -1.73

x11=1 x12=1

Per a w1 Per a w2

a (t) a (t)
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Fent un incís en les explicacions, és simple notar que l’estructura tindrà un nombre de freqüències i 
de modes naturals igual a l’ordre de les matrius, que coincideix amb el nombre de graus de llibertat de 
l’estructura. Això és una obvietat i no calen demostracions paral·leles. 

L’anàlisi matemàtic, que no és l’objecte d’aquest treball,  ha mostrat que el sistema d’equacions 
lineals té una equació que és combinació lineal de les restants. Es tracta d’un sistema amb 
determinant nul on només podem determinar n-1 component de {x}i en funció d’una d’elles. Per això 
és habitual prefixar un dels termes en cadascun dels modes naturals {x}i, procediment que coneixem 
amb el nom de normalització de modes naturals, que es pot seguir en l’annex II. 

La solució del problema de valors propis consisteix, doncs, en determinar les freqüències i modes 
naturals de l’estructura. Ara bé, en molts casos abordar la resolució de determinants d’ordre superior 
a 3x3 o 4x4 amb mitjans manuals és impossible, essencialment perquè les equacions característiques 
que aboquen sén d’ordre 4, 5, 6 ... i per tant difícils d’operar manualment, a no ser que s’abordin 
mitjançant mètodes numèrics. Existeixen mètodes per a poder resoldre el problema (10): 

• Mètode de Jacobi generalitzat 
• Mètodes d’iteració inversa 
• Mètodes d’iteració de subespais 
• ... 

A dia d’avui, considerant els avenços de la informàtica moderna, el més còmode i sensat és ajudar-se 
d’un manipulador simbòlic comercial com poden ser DERIVE, MATLAB, MATHEMATICA, etc... que 
utilitzen mètodes numèrics programats i de precisió molt admissible. Els mètodes manuals sempre es 
poden consultar als llibres d’àlgebra matricial i mai està de més conèixer el seu funcionament i la 
forma d’aplicar-los. Com no és objecte del present treball, es recomana consultar-los per tal de poder 
comprovar la seva precisió enfront els manipuladors simbòlics. 

 

Així doncs, al resoldre el polinomi característic obtenim “n” valors propis o autovalors, que 
corresponen a les “n” freqüències naturals o pròpies, que no són més que freqüències amb les que 
l’estructura pot vibrar lliurement. A la primera la denominem freqüència fonamental i a la resta 
freqüències harmòniques.  

 

Fins ara hem vist que valors com la freqüència, període, etc... depenen de la massa i de la rigidesa de 
la nostra estructura, anem a veure a continuació el funcionament dels diferents mètodes de càlcul. 

 

2.4.3 Introducció a la superposició de modes 
 
El mètode de superposició de modes considera l’equilibri dinàmic d’una estructura en cada instant 
com a combinació lineal dels seus modes naturals. Es basa, essencialment, en aquesta hipòtesi “si el 
nombre de graus de llibertat es n, expressa el vector de desplaçaments nodals {x(t)} en funció dels 
modes naturals de vibració o vectors propis de la matriu” (5). 
 { ( )} = [{ } 	{ } …	{ } ] ∗ { ( )} 

 	 	 
 { ( )} = [Φ] ∗ [ ] 
 

on  és la matriu de vectors propis i { ( )} el vector de desplaçaments generalitzats, que és un vector 
d’ordre n i variable amb el temps (funció escalar del temps). Aquesta equació és, realment, una 
equació de canvi de bases que permet transformar el vector dels desplaçaments nodals { ( )} en el 
vector de desplaçaments generalitzats { ( )}. Al substituir en l’equació general del moviment dinàmic 
obtindrem  	[ ][Φ]{ ( )} 	+ [ ][Φ]{ ( )} + [ ][Φ]{ ( )} = { ( )} 
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Si multipliquem el nou equilibri per la matriu trasposta de vectors propis, obtenim 
 [Φ] [ ][Φ]{ ( )} 	+ [Φ] [ ][Φ]{ ( )} + [Φ] [ ][Φ]{ ( )} = [ ] { ( )} 
 
o també  
 [ ∗]{ ( )} 	+ [ ∗]{ ( )} + [ ∗]{ ( )} = { ∗( )} 
 
on s’han aplicat simples canvis de variable com 
 [ ∗] = [Φ] [ ][Φ] 
 [ ∗] = [Φ] [ ][Φ] 
 [ ∗] = [Φ] [ ][Φ] 
 { ∗( )} = [Φ] { ( )} 
 
Executant les multiplicacions matricials resulta que qualsevol terme de la matriu producte ve 
determinat per ∗ = { } [ ]  
 ∗ = { } [ ]  
 
essent per definició {Φ } = 	 { }  i Φ =	 { }  i considerant l’ortogonalitat (veure en l’annex II), 	∗ = 0	 	 	 ≠  i ∗ = 0	 	 	 ≠ , per tant les matrius [M*] i [K*] són matrius diagonals .  
 
Si fem i=j tindrem  	[ ∗ ] = { } [ ]{ } 
 [ ∗] = { } [ ]{ } 
 
Recordant que l’equació equival a ([ ] − [ ])	{ } = 	0 
 [ ]	{ } = 	 [ { } ] 
 
Pre-multiplicant per	[ ]  
 	[ ] [ ]	 = 	 	[ ] [ ] 
 [ ∗] = 	 	[ ∗ ] 
 
Obtindrem que ara sí s’estableix la relació existent entre termes diagonals de les matrius [ ∗] i [ ∗] 
 
Pel que fa a la matriu d’esmorteïment C, hem admès que es tracta d’una matriu proporcional a M i K, 
o combinació lineal d’ambdues (matriu tipus Rayleigh), per tant també existirà ortogonalitat de modes 
naturals respecte a la matriu d’esmorteïment C, on es verifica que 
 { } 	[ ]	{ } = 0; 		 	 ≠  
 { } 	[ ]	{ } = 2	 	 	 ∗ ; 		 	 =  
 
essent ξ el coeficient d’esmorteïment per al mode natural { } .  
 
De les equacions anteriors es pot desprendre que 
 ∗ = 2	 	 	 ∗  
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Reconstruint l’equació bàsica del moviment i, donat que es tracta de matrius diagonals, el sistema 
d’equacions es transforma en n equacions independents:  
 ∗ (t) + 2	 	 	 ∗ 	 (t) + 	 ∗ 	 (t) = ∗( ); 				 = 1,2,3, … ,  
 
Dividint per ∗  ontenim 
 (t) + 2	 	 	 (t) + 		 (t) = ∗( )∗ ; 				 = 1,2,3, … ,  

 
En aquest moment, la resolució del problema dinàmic ve donada per la resolució de n equacions 
diferencials lineals ordinàries, que podem resoldre amb el mateix sistema que hem resolt la del 
sistema d’un grau de llibertat. 
 
D’altra banda, podem definir el factor de participació del mode i  si volem veure l’expressió en la forma 
que es presenta a la norma NCSE-2002: 
 ∗( )∗ = 	 [ ] { ( )}[ ] [ ][ ] = 	− [ ] [ ][ ] [ ][ ] 	 ( ) = 	−	 	 ( ) 
essent  		 = 	 [ ] [ ][ ] [ ][ ] = 	 	 ó	 	  

 

Essencialment, 	 és un coeficient que mostra la relació entre la massa total associada al mode i  
( 	 ) i la massa associada al mode i que mobilitza el sisme ( 	 ). En altres paraules, el 
coeficient de participació modal 	  intenta mostrar quina quantitat de la força és l’encarregada de 
mobilitzar un mode en concret. Això es podrà veure i comprendre millor durant el seguiment de la 
resolució pas per pas d’un exemple concret en el capítol 3. 

Les forces segons cadascun dels graus de llibertat considerats en cadascun dels instants del temps 
es podem calcular de forma anàloga a l’anàlisi estàtica d’un conjunt d’una massa i una molla de 
constant elàstica K: ( ) = ( ) 
 
En aquest cas K seria la matriu de rigidesa de l’estructura. 
 
Observacions: 

A efectes d’enginyer d’edificació i en la vessant del projecte d’estructures, resulta molt interessant 
conèixer els valors màxims del sistema, per tal de garantir que no es sobrepassen aquests límits, que 
en essència és el que indiquen totes les normatives, uns límits que no es poden superar: tensió 
màxima, desplaçament màxim, resposta màxima modal, etc.... 

Per això la majoria de normatives utilitzen l’anàlisi modal espectral basat en espectres de resposta 
que hem definit. 

La teoria diu que els períodes més alts, o el que seria el mateix, les freqüències pròpies més baixes, 
són els que contenen menor deformació elàstica i condicionen la resposta del sistema. Segons la 
vigent NCSE 2002 (1) és suficient amb considerar el que aporten els r primers modes de vibració. 

El criteri de la norma per decidir el número de modes amb aportació significativa estableix que han de 
considerar-se aquells en els quals la suma de masses efectives sigui superior al 90% de la massa 
mobilitzada en el moviment sísmic.  ( ) = ( ) = 	 								 ; 																		 ≪  
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2.4.4 Anàlisi modal espectral 
 
Donada la seva simplicitat i els bons resultats que ofereix, el mètode de càlcul recomanat per la 
majoria de normatives sísmiques és l’anàlisi modal espectral. En aquest anàlisi la resposta màxima 
del sistema s’obté combinant les respostes màximes calculades per a cadascun dels modes 
significatius en base a una acció sísmica caracteritzada per a un espectre de resposta. 
 
La idea és simple: si en un anàlisi lineal qualsevol sistema pot expressar-se com superposició de n 
sistemes d’un grau de llibertat (associats als modes de vibració) i donat que l’espectre sísmic de 
resposta permet determinar la resposta màxima de cadascun d’aquests sistemes d’un grau de llibertat 
a l’acció sísmica, hauria de ser possible obtenir la resposta màxima de l’estructura completa (amb n 
graus de llibertat) superposant les aportacions dels n sistemes d’un grau de llibertat en que hem 
descompost el sistema original. 
 

2.4.5 Resposta màxima modal a un espectre sísmic de resposta 
 
Ja hem vist que l’acció sísmica es defineix mitjançant el seu espectre de resposta d’acceleracions 
α(a) a partir de l’acceleració màxima d’un oscil·lador d’un grau de llibertat, el moviment del qual està 
definit per l’equació: 
 [ ][ ] + [ ][ ] + [ ][ ] = 	 [− ( )] 
 
Dividint per m: 
 + 2	 	 		 + 		 = − ( );			 
 
 
De l’equació desacoblada es determina que l’acceleració màxima associada és 
 ∗( )∗ = 	 [ ] { ( )}[ ] [ ][ ] = 	− [ ] [ ][ ] [ ][ ] 	 ( ) = 	−	 	 ( ) 
 
 
Per tant, el desplaçament màxim associat el podrem determinar a partir de =	 ∗ 	  , que 
relaciona l’acceleració amb el desplaçament. 
 
El desplaçament màxim associat serà 
 | ( )| = 	 	  

 
Per tant, els desplaçaments modals màxims per al mode de vibració i  seran 
 | | = 	 ⋮ = | ( )| = 		 	 = 	 	  

 
On  és un paràmetre que conté els denominats factors de contribució del mode i   
 =	  
 

2.4.6 Forces estàtiques equivalents 
 
Un cop coneguts els desplaçaments modals màxims, poden obtenir-se les forces sísmiques 
estàtiques equivalents Fi corresponents al mode de vibració i  de la següent forma: 
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= | | = 	 	 = 	 = 	 	  

 
En resum, la força estàtica és la massa pel factor de contribució i per l’acceleració, per tant “coneguts 
els desplaçaments, conegudes les forces estàtiques”. 
 
A partir de les forces estàtiques equivalents, Fik s’obté per equilibri de forces el tallant Vik de cada 
planta k per al mode i, com la suma de les Fik existents entre l’última planta i la planta k considerada 
 =  

o també 
 = = ∗ ∗  

 
2.4.7 Massa modal efectiva 
 
Per a un edifici que treballa a tallant, la massa modal efectiva del mode de vibració i  M*

i es defineix 
com aquella que verifica la relació 
 = ∗ ∗  
 
És a dir, aquella associada a un oscil·lador amb un grau de llibertat amb freqüència natural coincident 
amb la del mode i, produeix el mateix tallant en la base que el corresponent al tallant màxim del mode 
i, per tant 
 
 ∗ = ∗ = ∗  

Que per al cas general seria 
 ∗ =  
 
Que no és més que el producte del coeficient de participació del mode i per la massa associada al 
mode i que mobilitza el sisme. És demostrable que la suma de masses efectives de tots els modes de 
vibració és igual a la massa total de l’estructura mobilitzada en el sisme. 
 
La importància del concepte es troba en que permet establir un criteri per a determinar el nombre de 
modes de vibració que cal incloure en l’anàlisi. La vigent normativa diu textualment: “pueden 
considerarse modos con contribución significativa aquellos para los que la suma de las masas 
efectivas de los r primeros modos considerados sea superior al 90% de la masa movilizada en el 
movimiento sísmico”  (1)  
 ∗ = = 	≥ 0.90	  

 
En el cas d’edificis a tallant aquesta condició pot expressar-se en la forma 
 ∑ ( )∑ ≥ 0.90  
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2.4.8 Resposta màxima total: combinació de modes 
 
Si considerem S com una variable qualsevol (desplaçaments, forces, tensions,...) de la que volem 
determinar el valor, i Si el seu valor màxim en el mode i, sabem que el màxim de cadascun dels 
modes no es produeix per als diferents graus de llibertat en el mateix moment del temps, i el màxim 
és un valor absolut: S no es pot calcular com a suma directa dels màxims de cadascun dels 
modes. 
 
Pot ser la regla de combinació més estesa és la que proposa la normativa NCSE 02 (1) en el seu 
articulat. 
 

=  

 
Aquesta formulació aporta resultats raonablement vàlids sempre que els períodes dels r modes 
difereixin en més d’un 10%; és a dir, que no hi hagi acoblament entre ells, si no és proposa, per 
exemple 
 = | | 
 
que proporciona un valor extraordinàriament conservador, o bé 
 

=  

 
On  és un factor que depèn dels valors de les freqüències naturals i de l’esmorteïment de 
l’estructura. 
 
 

2.4.9 Altres solucions. Integració directa de les equacions del moviment. 
 
Dins de les alternatives a l’anàlisi modal trobem la integració directa, mitjançant un algoritme pas a 
pas, de les equacions del moviment, tot i que té certes limitacions i no és objecte del treball s’amplia 
informació en l’annex V pel que fa al mètode la integral de Duhamel, l’operatiu serà: 
 

⋅ Cal dividir l’interval de temps en petits sub-intervals, per tal d’obtenir respostes discretes dins 
l’interval que volem considerar. 

⋅ En cadascun dels instants (t) podem expressar acceleracions (a) i velocitats (v) en funció de 
valors d’acceleracions, velocitats i desplaçaments en instants previs i que, per tant, ja 
coneixem. 

⋅ Aquestes equacions, junt amb les de moviment particularitzades per a cadascun dels instants, 
permeten obtenir desplaçaments i passar a l’instant de temps següent. 

Hi ha una gran gamma de mètodes diferents per a dur a terme aquests procés. El gran avantatge dels 
algoritmes enfront mètodes d’anàlisi modal és que són vàlids en problemes lineals i no lineals. En 
canvi, el seu cost computacional és molt superior i, enfront a l’anàlisi modal espectral, presenten els 
mateixos inconvenients que l’obtenció de resposta en el temps mitjançant un anàlisi modal pel que fa 
a excés d’informació i a la definició de l’acció sísmica. 
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Capítol 3 
THE REFERENCE BUILDING. BASIC SEISMIC INFORMATION BEFORE THE ANALYSIS  

3.1 INTRODUCTION 
 

One of the most important objectives of this study is to compare the behavior of profiles with filled soul 
and “Boyd” profiles or not filled soul profiles. 

The methodology we follow is based on comparing a reference building, first evaluated with filled soul 
profiles, and then with “Boyd” profiles. We will calculate both buildings following the current indications 
exposed on NCSE 2002 (1) and we will compare the results with the aim of determining whether boyd 
profiles offer advantages over the filled soul profiles or otherwise they should not be advised for 
construction in seismic zones. 

3.2 THE REFERENCE BUILDING 
 

The Figures 3.1 and 3.2 shows a schematic model of the building that we have considered throughout 
all of the analysis process. It’s composed of five plants and their structural type responds to a building 
with the next features:  

• reinforced concrete reticulated slabs with 30cm thick. 

• structural steel columns, filled soul or “Boyd” profiles. 

• without the collaboration of stiffening walls and plant displays compartmentalized. 

We suppose our building is located in Olot, one of the most seismic sheets in Catalonia with a basic 
acceleration ab/g = 0.10 and a contribution parameter k=1.0.  

The building will be constructed on a plot of type II according to NCSE 2002 (1). To facilitate the 
analysis process we have started from a symmetric and regular structure concerned both in plan and 
elevation. Consequently, the building can be analyzed through two independent orthogonal planes 
models, each of them with one degree of freedom Translation-by-plant showed In figure 3.5.  
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The structure meets all the requirements established in the NCSE-2002 (1) for the simplified method is 
applied, but we use the general method to compare the buildings for two reasons: 

1. The general method is applicable to 99% of building structures that we are built in Spain to 
this day. 

2. The general method allows to develop all the theories discussed in Chapter 1, so the author 
thinks that it provides much higher quality teaching to the study. 

 

We have taken a reference building with conventional features for the 99% of the residential buildings 
in Catalonia, commercial on the ground floor and residential in the rest of the plants.  

Some of the geometric parameters that define the building are: 

• The separation between columns is 5 meters in the X axis and 5 meters in the Y axis. 

• The ground floor height is 5 meters (slab axis).  

• The height of the rest of the floors is 3,5 meters (slab axis). 

The kind of columns and the load status shall be defined after in the load features and mechanic 
features. 

 
 

Figure 3.1. “A-building” with filled soul profiles in the columns. 
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Figure 3.2. “B-building” with “Boyd” profiles in the columns. 
 

3.3 DEFINING THE PROFILES USED IN THE BUILDINGS 
 

In the first building (A-building) we are going to use standard profiles with filled soul with the following 
geometric and mechanic features as figure 3.3 and table 3.1: 
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Figure 3.3. Filled soul profiles in “A-Building” 

 

Mechanical Features 

Material Description S (cm2) Avx (cm2) Avy (cm2) Iyy(cm4) Ixx(cm4) IT(cm4) Weight (kg) 

Steel S275 HEB 140 43.00 7.31 25.20 549.70 1509.00 20.06 33.70 

Steel S275 HEB 180 65.30 11.63 37.80 1363.00 3831.00 42.16 51.20 

Steel S275 HEB 220 91.00 16.07 52.80 2843.00 8091.00 76.57 71.50 

Steel S275 HEB 260 118.40 20.25 68.25 5135.00 14920.00 123.80 93.00 

Steel S275 HEB 300 149.10 25.94 85.50 8563.00 25170.00 185.00 117.00 

 

Table 3.1. Filled soul profiles in “A-Building” 

 
Notation: 

A: Cross Section Area 
Avy: Shear Area depending on Y local axis. 
Avx: Shear Area depending on X local axis. 
Iyy: Moment of inertia about Y axis. 
Izz: Moment of inertia about X axis. 
It: Torsional Moment.  

 
“A-building” profiles are rolled conventional steel profiles, whose mechanical properties can be found 
in any specialized literature.  

 

For the “B-building” we will create a series of special profiles consist in modifications to the original 
series profiles HEB, through the formation of hexagons lighten the soul of the profiles. Let's see the 
features of lightweight profiles in figure 3.4 and table 3.2 
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Figure 3.4. “BOYD” profiles in “B-Building” 

 
 

Mechanical Features 

Material Description S (cm2) Avx (cm2) Avy (cm2) Iyy(cm4) Ixx(cm4) IT(cm4) Weight (kg) 

Steel S275 HEB 140B 43.00 3.22 25.20 549.70 3550.13 20.06 33.70 

Steel S275 HEB 180B 65.30 5.27 37.80 1363.00 8958.51 42.16 51.20 

Steel S275 HEB 220B 91.00 7.41 52.80 2843.00 18845.21 76.57 71.50 

Steel S275 HEB 260B 118.40 9.50 68.25 5135.00 34422.98 123.80 93.00 

Steel S275 HEB 300B 149.10 12.32 85.50 8563.00 57895.06 185.00 117.00 

 
Table 3.2. “Boyd” profiles in “B-Building 
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Notation: 
A: Cross Section Area 
Avy: Shear Area depending on Y local axis. 
Avx: Shear Area depending on X local axis. 
Iyy: Moment of inertia about Y axis. 
Izz: Moment of inertia about X axis. 
It: Torsional Moment.  

3.4 LOAD STATUS 
The load status is obtained by direct application of CTE DB AE indications, and can be summarized as 
follows in table 3.3: 

 

Load cases in 1st, 2nd, 3rd and 4th slab 
Self weight 5,5 kN/m2 550 kg/m2 

Use load 2,5 kN/m2 250 kg/m2 
Pavements load 1,0 kN/m2 100 kg/m2 
Partitions load 1,0 kN/m2 100 kg/m2 

   
TOTAL 10,0 kN/m2 1000 kg/m2 

 
Load cases in 5th slab 

Self weight 5,5 kN/m2 550 kg/m2 
Maintenance  load 1,5 kN/m2 150 kg/m2 

Roof load 1,5 kN/m2 150 kg/m2 
Snow load 0,5 kN/m2 50 kg/m2 

   
TOTAL 9,0 kN/m2 900 kg/m2 

 
Table 3.3. Load status  

 

Is important to remember that the current legislation NCSE 2002 (1) allows reductions in loads following 
the article 3.2, reduction coefficients are 

 0.5 for use loads in homes, hotels and residential. 
 0.5 for Snow loads  
 for partition loads 

After to apply the coefficients the load cases will be the shown in table 3.4: 

 

Load cases in 1st, 2nd, 3rd and 4th slab 
Self weight 5,5 kN/m2 550 kg/m2 

Use load 1,25 kN/m2 125 kg/m2 
Pavements load 1,0 kN/m2 100 kg/m2 
Partitions load 1,0 kN/m2 100 kg/m2 

   
TOTAL 8,75 kN/m2 875 kg/m2 

 
Load cases in 5th slab 

Self weight 5,5 kN/m2 550 kg/m2 
Maintenance  load 0,75 kN/m2 75 kg/m2 

Roof load 1,5 kN/m2 150 kg/m2 
Snow load 0,25 kN/m2 25 kg/m2 

   
TOTAL 8,0 kN/m2 800 kg/m2 

 
Table 3.4. Load reduction status  
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The load status is a constant, so it is entirely external to the process of analysis; the methodology is 
the same regardless of load status. 

 

We can now define the translational masses on each slab or floor. 

 

1st slab = (35 ∗ 20 ) ∗ 875 = 612.500	  

2nd slab = (35 ∗ 20 ) ∗ 875 = 612.500	  

3rd slab = (35 ∗ 20 ) ∗ 875 = 612.500	  

4th slab = (35 ∗ 20 ) ∗ 875 = 612.500	  

5th slab = (35 ∗ 20 ) ∗ 800 = 560.000	  

 

And now we define the dynamic model we use throughout the entire process, as figure 3.5: 

 
Figure 3.5. Dynamic model used to value “A-building” and “B-building” 

 

The dynamic model is the same in each case because the only thing that changes are the columns, 
but the weights of slabs are held in the two buildings. This will be our model during the analysis of this 
building with five degree of freedom (figure 3.5).  



ESTUDI TEÒRIC DEL COMPORTAMENT SÍSMIC D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES D'ÀNIMA ALLEUGERIDA ENFRONT ESTRUCTURES 
METÀL·LIQUES CONVENCIONALS D'ÀNIMA PLENA PER COMPARACIÓ DE LES SEVES PRESTACIONS 
 

 
34 

 
 

3.5 BASIC SEISMIC INFORMATION BEFORE THE ANALYSIS 
 

3.5.1. Location information  

The building is located in Olot, so its basic acceleration and coefficient of contribution are given by the 
NCSE 2002 (1) ,annex 1: 

ab = 0.10g = 0.981 m/s2      ;     k =1 

We define our construction that a building of normal importance following the article 1.2.2 of NCSE 
2002 Code (1), non-dimensional coefficient of risk will be set in ρ=1. 

In the article 2.4 of the NCSE 2002 Code (1) we can find our plot coefficient for a plot of type II. Plot 
coefficient will be set in C=1.3. 

 

3.5.2. Defining elastic response spectrum depending on NCSE2002  
 
The parameters defining the spectral ordinates are given by  
 

  If T<Ta    ( ) = 1 + 1.5 ∗  

If T<Ta    ( ) = 2.5 

If T<Ta    ( ) = ∗  	 = ∗ 	  ;   = ∗	 .  

 

 
 

Figure 3.6. definition of the elastic response spectrum depending on NCSE 2002 
 
So we know that our building is on plot type II, we use the type II elastic response spectrum, the red 
function is suitable for our analysis. Now that we know about our building and basic seismic 
parameters we can proceed to analysis using the general method proposed in the NCSE 2002 Code 
(1). 
 
In Annex III it has been developed the basic theory for the construction of elastic response spectrum. 
The reader should consult this information in order to expand knowledge and to generate their own 
elastic response spectra based in real accelerations or in other codes around the world. 
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Capítol 4 
SEISMIC ANALYSIS IN TWO BUILDINGS  

4.1 INTRODUCTION.  
 

Current code (1) offers us different methodologies for the analysis of buildings subjected to seismic 
actions. We can choose between three methodologies: 

⋅ Simplified method 
⋅ General method 
⋅ Integration of acceleration records 

In our discussion we use the general method because is the method recommended by the standards 
and it’s the most widespread. The simplified method is possible only on special occasions, and the 
integration by parts or acceleration records cannot be addressed through manual methods. 

This method applies all the theory exposed in Chapter 2 and it provides highly reliable results backed 
by experience. 

The general method is really similar to the standards used around the world, it allows us to approach 
98% of the buildings generally are built, so we have created a flow chart that help us to follow the 
calculation process in every moment, see figure 1. 

It is imperative to understand the general method to make the leap to the methods of integration or 
application of the finite element dynamic analysis. 

We have structured the flowchart in colors to facilitate interpretation, the color legend shown in Figure 
4.1. 
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Once we know these data, we can assemble the stiffness matrix; only must follow the method 
described in Chapter 2: 
 

= + − 0 0 0− + − 0 00 − + − 00 0 − + −0 0 0 −  

 
 5,54 · 10 −3,51 · 10 0 0 0−3,51 · 10 5,41 · 10 −1,90 · 10 0 00 −1,90 · 10 2,80 · 10 −9,01 · 10 00 0 −9,01 · 10 1,26 · 10 −3,55 · 100 0 0 −3,55 · 10 3,55 · 10  

 
Now we can assemble the translational mass matrix, which we know is a diagonal matrix: 
 

= 612500 0 0 0 00 612500 0 0 00 0 612500 0 00 0 0 612500 00 0 0 0 560000  

 
 
The natural frequencies are obtained from the characteristic equation	|[K] − ω [M]| = 0; we have used 
a symbolic modeler to solve the 5x5 matrix equation. 
 = 23,1004 ; = 98,8763 ; = 258,771 ; = 618,975 ;  = 1514,28 
 
 
The natural frequencies can be obtained using the eigenvalues method; the results are available in 
Annex VI. In table 4.2 we can see the frequencies and the periods of our building: 
 
 

frequencies and periods 

  ω2 ω (rad) frequency (htz) period (sec) 

MODE 1 23,1004 4,806 0,765 1,307 

MODE 2 98,8763 9,944 1,583 0,632 

MODE 3 258,771 16,086 2,560 0,391 

MODE 4 618,975 24,879 3,960 0,253 

MODE 5 1514,28 38,914 6,193 0,161 
 

Table 4.2. Frequencies and periods. 
 
 
Vibration modes are obtained resolving the linear system and finding the eigenvectors of the system; 
the results are available in Annex VI. 
 

= 0.1270.1960.3070.4940.778  ; = 0.2900.4080.4950.346−0.619  ; = 0.4060.4570.171−0.7340.238  ; = −0.531−0.2640.756−0.2740.031  ; = 0.669−0.7120.212−0.0240.001  
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= 0.2460.3800.5950.9581.509 ; = 0.2920.4110.4990.349−0.624 ; = 0,2120,2380,089−0,3820,124  

 
Now we can obtain the effective masses by applying the contribution factors: 
 ∗ = = 2.180.364,57	  

 ∗ = = 600.585,58	  

 ∗ = = 165.173,17	  

 
The current Code indicates that should be used only those which the sum of the effective masses 
exceeding 90% of the landslide movement in the earthquake. So by this criterion would suffice two 
modes (r = 2). 
 
On other articles the Code indicates that for fundamental periods greater than 0.75 seconds must be 
used at least the first 3 modes. 
 

4.3.3 Maximum displacements 
 
For each condition of the seismic action considered, the maximum displacements U equivalent to the 
vibration mode I, corresponding to the degree of freedom J, assumed in the equivalent linear model of 
the structure are given by: 

 |max = , /  
 , = ∗ ∗
 |max = ∗ ∗

 

 
Where  
 ,  :  component of the acceleration vector associated with the vibrational mode i, corresponding to the degree 

of freedom j. 
:  own frequency of vibration mode 

:  parameter with value: 
 = ( ) ∗  ≥  = 1 + (2,5 − 1) ∗  ≤  

 

Ta:  characteristic period of the response spectrum  ( ):  ordinate of the spectrum for the period considered as Ti 
:  parameter with value: = /  
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:  damping coefficient dependent 
:  ductility behavior coefficient (according to Table 4.3). 

:  distribution Factor for vibration mode i, corresponding to the mass m, in j degree of freedom. 
:  calculus seismic acceleration in m/s2. 

 
The maximum displacement for each mode and plant is calculated by multiplying the maximum 
displacement equivalent, calculated by the above procedure by behavior ductility coefficient μ. 
 
 

structural type partitioning 
plants Ω (%) 

ductility behavior coefficient. without 
ductility 

μ=4 μ=3 μ=2 μ=1 

concrete or 
steel 

diaphanous 4 0.27 0.36 0.55 1.09 

partitioning 5 0.25 0.33 0.50 1.00 

masonry partitioning 6 - - 0.46 0.93 
 

Table 4.3. Ductility behavior coefficient. NCSE 2002 (1). 
 
 
For a building of low ductility and damping of 5% of critical: 
 = 5Ω , = 55 , = 1	; 			 = 2	; 				 = 0,50 
 
 
Remember the building is located in Olot, so its basic acceleration and coefficient of contribution are 
given by the NCSE 2002 Code (1) Annex 1: 
 

ab = 0.10g = 0.981 m/s2       
 
 

We had defined our construction as a building of normal importance, following the article 1.2.2 of 
NCSE 2002 Code (1), so non-dimensional coefficient of risk will be set in ρ=1. The calculus 
acceleration will be:  
 = ∗ ∗ = 1.04 ∗ 1 ∗ 0.10 = 0.104 ≫ 1,02		 / 		 
 
The parameters defining the spectral ordinates are given by: 
 

                                               If T<Ta    ( ) = 1 + 1.5 ∗  

   If 	≤ 	 ≤ 	 	   ( ) = 2.5 

If T>Tb    ( ) = ∗  

 = ∗  ;   = ∗ .  

 
Applying  
 = 1 ∗ . = 0.13 ;								 = 1 ∗ .. = 0.52	
 
We can obtain the spectral ordinates values applying the figure 4.3 with the elastic response spectrum 
based on NCSE 2002 (1): 
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Figure 4.3. Elastic response spectrum depending on NCSE 2002 Code  
 
 
 
 
We can calculate th e values of α( ) interposing in elastic response graphic (figure 4.3), and we will 
find the following values: ( ) = 1; ( ) = 2,08; 				 ( ) = 2,50 
 
 
 
Now we are ready to evaluate the maximum modal displacements using the formulation exposed on 
the demonstration in Chapter 2. 
 
We can calculate the values of α interposing in elastic response graphic  
 = 0.50	; = 1.04	; = 1.25 
 
 

|max = 		 0.5 ∗ 1.0223.10 ∗ 	 = 	 0.00540.00840.01310.02120.0333 	 
 

|max = 		 1.04 ∗ 1.0298.87 ∗ 	= 	 0.00310.00440.00540.0037−0.0067  
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= 12 ∗ ∗
 

 
 

sism direction: X- Moment of inertia about Y axis 

Profile Ixx Ixx 
E - Young 
modulus 

Height 
Units per 

plant 
Global stifness 

per plant 

  cm4 m4 N/m2 m   N/m 

HEB 300 8563 0,00008563 2,10E+11 5,00 40 6,91E+07 

HEB 260 5135 0,00005135 2,10E+11 3,50 40 1,21E+08 

HEB 220 2843 0,00002843 2,10E+11 3,50 40 6,68E+07 

HEB 180 1363 0,00001363 2,10E+11 3,50 40 3,20E+07 

HEB 140 549,7 0,00000550 2,10E+11 3,50 40 1,29E+07 
 

Table 4.4. Global Stiffness in each floor for a y direction quake 
 
 
Once we know these data, we can assemble the stiffness matrix; only must follow the method 
described in Chapter 2: 
 

= + − 0 0 0− + − 0 00 − + − 00 0 − + −0 0 0 −  

 1.90 · 10 −1.21 · 10 0 0 0−1.21 · 10 1.88 · 10 −6.68 · 10 0 00 −6.68 · 10 9.89 · 10 −3.20 · 10 00 0 −3.20 · 10 4.50 · 10 −1.29 · 100 0 0 −1.29 · 10 1.29 · 10  

 
 
Now we can assemble the translational mass matrix, which we know is a diagonal matrix 
 

= 612500 0 0 0 00 612500 0 0 00 0 612500 0 00 0 0 612500 00 0 0 0 560000  

 
 
The natural frequencies are obtained from the characteristic equation |[K] − ω [M]| = 0 
 = 7.7088 ; 		 = 34.0276 ; = 91.0154 ; = 216.982 ; 		 = 523.409 

 
 
The natural frequencies can be obtained using the eigenvalues method; the results are available in 
annex VI. In table 4.5 we can see the frequencies and the periods of our building: 
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 = Φ ∑ Φ∑ Φ  

 
n:  number of plants. 
mk:  mass of k plant. 	:  shape coefficient for the ground mode k i, for which you can adopt the following approximate 

expression. 
 Φ = sin	[(2 − 1) ∗ ℎ2 ] 
hk:  height above ground k plant. 
H:  total height of the building structure 
 
 
Applying : 
 

= 0.2460.3800.5950.9581.509 ; = 0.3280.4590.5540.392−0.637 ; = 0,2020,2250,078−0,3640,109  

 
Now we can obtain the effective masses by applying the contribution factors: 
 ∗ = = 2.180.364,57	  

 ∗ = = 704.165.90	  

 ∗ = = 147.476,59	  

 
The current Code indicates that should be used only those which the sum of the effective masses 
exceeding 90% of the landslide movement in the earthquake. So by this criterion would suffice two 
modes (r = 2). 
 
On other articles the Code indicates that for fundamental periods greater than 0.75 seconds must be 
used at least the first 3 modes. 
 

4.4.3 Maximum displacements 
 
For each condition of the seismic action considered, the maximum displacements U equivalent to the 
vibration mode I, corresponding to the degree of freedom J, assumed in the equivalent linear model of 
the structure are given by: |max = , /  
 , = ∗ ∗
 |max = ∗ ∗
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Where  
 ,  :  component of the acceleration vector associated with the vibrational mode i, corresponding to the degree 

of freedom j. 

:  own frequency of vibration mode 

:  parameter with value: = ( ) ∗  ≥= 1 + (2,5 − 1) ∗  ≤  

 
Ta:  characteristic period of the response spectrum  ( ):  ordinate of the spectrum for the period considered as Ti 

:  parameter with value: = /  

:  damping coefficient dependent 

:  ductility behavior coefficient (according to Table 4.6). 

:  distribution Factor for vibration mode i, corresponding to the mass m, in j degree of freedom. 

:  calculus seismic acceleration in m/s2. 

 
The maximum displacement for each mode and plant is calculated by multiplying the maximum 
displacement equivalent, calculated by the above procedure by behavior ductility coefficient μ. 
 

structural type partitioning 
plants Ω (%) 

ductility behavior coefficient. without 
ductility 

 
μ=4 

 

 
μ=3 

 

 
μ=2 

 

 
μ=1 

 

concrete or 
steel 

diaphanous 4 0.27 0.36 0.55 1.09 

partitioning 5 0.25 0.33 0.50 1.00 

Masonry partitioning 6 - - 0.46 0.93 

 
Table 4.6. Ductility behavior coefficient. 

 
 
For a building of low ductility and damping of 5% of critical 
 
 = 5Ω , = 55 , = 1	; 			 = 2	; 			 = 0,50 
 
 
Remember the building is located in Olot, so its basic acceleration and coefficient of contribution are 
given by the NCSE 2002 Code (1) Annex 1: 
 

ab = 0.10g = 0.981 m/s2       
 

We had defined our construction as a building of normal importance, following the article 1.2.2 of 
NCSE 2002  Code(1), so non-dimensional coefficient of risk will be set in ρ=1. The calculus 
acceleration will be: = ∗ ∗ = 1.04 ∗ 1 ∗ 0.10 = 0.104 ≫ 1,02		 / 		 
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The parameters defining the spectral ordinates are given by 
 

                                               If T<Ta    ( ) = 1 + 1.5 ∗  

   If 	≤ 	 ≤ 	 	   ( ) = 2.5 

If T>Tb    ( ) = ∗  

 = ∗  ;   = ∗ .  

 
Applying  = 1 ∗ . = 0.13 	 ;			 = 1 ∗ .. = 0.52	

 
 
Spectral ordinates take the values shown in figure 4.7: 
 

 
 

Figure 4.7. Elastic response spectrum depending on NCSE2002 
 
We can calculate the values of α( ) interposing in elastic response graphic (figure 4.7), and we will 
find the following values: 
 ( ) = 0.58; ( ) = 1.21; ( ) = 2.00 
 
Now we are ready to evaluate the maximum modal displacements using the formulation exposed on 
the demonstration in Chapter 2. 
 
 
We can calculate the values of α interposing in elastic response graphic  
 = 0.29	; = 0.605	; = 1 

0,65; 2,00

1,07; 1,21

2,26; 0,58

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500

α(
T)

period of oscillation

elastic response spectrum depending on NCSE2002
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∗ ≥ 0.90	 = 2.709.000	  

 
The associate contribution factors can be calculated from: 
 = Φ ∑ Φ∑ Φ  

 
n: number of plants. 
mk:  mass of k plant. 	:  shape coefficient for the ground mode k i, for which you can adopt the following approximate 

expression: 
 Φ = sin	[(2 − 1) ∗ ℎ2 ] 
 
hk:  height above ground k plant. 
H:  total height of the building structure 
 
 
Applying:  

= 0.2420.3750.5880.9521.511 ; = 0.3210.4540.5540.406−0.637 ; = 0,2070,2330,086−0,3720,109  

 
 
Now we can obtain the effective masses by applying the contribution factors: 
 ∗ = = 2.167.384,81	  

 ∗ = = 705.849,45	  

 ∗ = = 155.679,40  

 
The current Code indicates that should be used only those which the sum of the effective masses 
exceeding 90% of the landslide movement in the earthquake. So by this criterion would suffice two 
modes (r = 2). 
 
On other articles the Code indicates that for fundamental periods greater than 0.75 seconds must be 
used at least the first 3 modes. 
. 

4.5.3 Maximum displacements 
 
For each condition of the seismic action considered, the maximum displacements U equivalent to the 
vibration mode I, corresponding to the degree of freedom J, assumed in the equivalent linear model of 
the structure are given by: 
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|max = , /  
 , = ∗ ∗
 |max = ∗ ∗

 

 
Where  
 ,  :  component of the acceleration vector associated with the vibrational mode i, corresponding to the degree 

of freedom j. 
:  own frequency of vibration mode 

:  parameter with value: 
 = ( ) ∗  ≥  = 1 + (2,5 − 1) ∗  ≤  

 

Ta:  characteristic period of the response spectrum  ( ):  ordinate of the spectrum for the period considered as Ti 
:  parameter with value: = /  
:  damping coefficient dependent 
:  ductility behavior coefficient (according to Table 4.9). 

:  distribution Factor for vibration mode i, corresponding to the mass m, in j degree of freedom. 
:  calculus seismic acceleration in m/s2. 

 
The maximum displacement for each mode and plant, is calculated by multiplying the maximum 
displacement equivalent, calculated by the above procedure by behavior ductility coefficient μ. 
 
 

Structural 
type 

partitioning 
plants Ω (%) 

ductility behavior coefficient. Without 
ductility 

 
μ=4 

 

 
μ=3 

 

 
μ=2 

 

 
μ=1 

 

Concrete or 
steel 

diaphanous 4 0.27 0.36 0.55 1.09 

partitioning 5 0.25 0.33 0.50 1.00 

Masonry partitioning 6 - - 0.46 0.93 

 
Table 4.9. Ductility behavior coefficient. NCSE 2002 (1). 

 
For a building of low ductility and damping of 5% of critical 
 
 = 5Ω , = 55 , = 1	; 	 = 2	; 	 = 0,50 
 
 
Remember the building is located in Olo,t so its basic acceleration and coefficient of contribution are 
given by the NCSE 2002 Code (1) Annex 1 
 

ab = 0.10g = 0.981 m/s2       
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We had defined our construction as a building of normal importance, following the article 1.2.2 of 
NCSE 2002 Code (1), so non-dimensional coefficient of risk will be set in ρ=1. The calculus 
acceleration will be: 
 = ∗ ∗ = 1.04 ∗ 1 ∗ 0.10 = 0.104 ≫ 1,02		 / 		 
 
The parameters defining the spectral ordinates are given by: 
 

                                               If T<Ta    ( ) = 1 + 1.5 ∗  

   If 	≤ 	 ≤ 	 	   ( ) = 2.5 

If T>Tb    ( ) = ∗  

 = ∗  ;   = ∗ .  

 
Applying  	 = 1 ∗ . = 0.13 	 ;			 = 1 ∗ .. = 0.52	
 
Spectral ordinates take the values shown in figure 4.11: 
 

 
 

Figure 4.11. Elastic response spectrum depending on NCSE2002 
 
We can calculate the values of α( ) interposing in elastic response graphic (figure 4.11), and we will 
find the following values: 
 ( ) = 1,49; ( ) = 2,50; ( ) = 2,50 
 
Now we are ready to evaluate the maximum modal displacements using the formulation exposed on 
the demonstration in Chapter 2. 
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Capítol 5 
EXPOSICIÓ I ANALISI DE RESULTATS  

5.1 INTRODUCCIÓ 
Com hem pogut notar durant tot el desenvolupament del treball, el principi de la dinàmica en les 
estructures es basa en el que denominem “forces d’inèrcia”. La força d’inèrcia és la generada pel 
moviment sísmic del sòl, que es transmet als edificis recolzats sobre el terreny, degut a que la base 
de l’edifici segueix el moviment del sòl i la massa de l’edifici “s’oposa a ser desplaçada dinàmicament” 
i seguir el moviment de la base. 

Com hem exposat al llarg de l’estudi, aquestes forces d’inèrcia són producte de la segona llei de 
Newton, que ja hem vist, i que podem definir com F=m*a, on (m) es la massa i (a) l’acceleració 
produïda per les ones sísmiques.  

En termes simplificats podem afirmar que “la massa continguda en l’edifici generarà una força 
sísmica directament proporcional a ella i a l’acceleració; per tant, determinar les masses de 
l’edifici és un punt molt important dins l’anàlisi sísmic”.  

Cal que la massa de la construcció inclogui totes les càrregues mortes (permanents), variables mòbils 
i vives. En la normativa d’ús habitual en el nostre territori es suposa que la massa es troba 
concentrada en cada planta, a nivell de forjat, cosa que la norma denomina “sistema de un grado de 
libertad”.  

Un cop estudiats els dos edificis que s’han analitzat prèviament al Capítol 4, on la massa és 
invariable, podem passar a exposar i discutir els resultats obtinguts. 

 

5.2 PERÍODES 
El període és el temps que triga un objecte en completar un cicle en el moment en que vibra; és una 
característica única de l’objecte i no s’altera a no ser que sigui forçat a canviar. 

En els edificis, que és el que ens interessa, el període (T) depèn de la relació entre la massa (m) i la 
rigidesa del sistema (k), com hem vist durant tota l’exposició teòrica. Observem les taules 5.1 i 5.2 
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EDIFICI A AMB PERFILS HEB TRADICIONALS 

 Direcció de sisme eix Y Direcció de sisme eix X 
Període del mode 1 1,307 seg. 2,263 seg. 
Període del mode 2 0,632 seg. 1,077 seg. 
Període del mode 3 0,391 seg. 0,659 seg. 
Període del mode 4 0,253 seg. 0,427 seg. 
Període del mode 5 0,161 seg. 0,275 seg. 

Taula 5.1. Períodes de l’edifici amb perfils normalitzats HEB 

 
 

EDIFICI B AMB PERFILS HEB BOYD 

 Direcció de sisme eix Y Direcció de sisme eix X 
Període del mode 1 0,885 seg. 2,263 seg. 
Període del mode 2 0,421 seg. 1,077 seg. 
Període del mode 3 0,256 seg. 0,659 seg. 
Període del mode 4 0,165 seg. 0,427 seg. 
Període del mode 5 0,106 seg. 0,275 seg. 

Taula 5.2. Períodes de l’edifici amb perfils Boyd HEB 

 

La resposta sísmica d’un sistema elàstic depèn del seu període de vibració, cosa que ens indica que 
la resposta màxima d’una estructura qualsevol varia principalment pel període de vibració. Per a 
poder modificar el període de vibració és necessari que actuem sobre la rigidesa (k)  o la massa (m).  

Com, en general, el projectista té poca llibertat per modificar la massa de l’edifici, és habitual incidir 
sobre la rigidesa (k), en funció del sistema estructural que esculli, que pot ser relativament flexible si 
es tracta de pòrtics o més rígid quan es troba format per murs estructurals. En el nostre cas hem 
incidit sobre la rigidesa modificant perfils normalitzats HEB per perfils Boyd HEB, com veiem en els 
resultats. 

Com només hem actuat en la rigidesa d’una direcció, el nostre edifici ha variat els períodes en 
aquesta direcció i els ha mantingut invariables en la direcció perpendicular. Però, quina utilitat té això 
en el disseny d’edificis?  

Com veurem en comparar desplaçaments, el fet de tenir un període més curt incideix de forma directa 
en els desplaçaments, en les acceleracions i en les forces sísmiques per planta, i tot aquest conjunt 
defineix el tallant a la base de l’edifici, que és un dels paràmetres buscats pel projectista i que pot 
implementar al seu càlcul estructural, doncs períodes, freqüències, modes de vibració, etc... no són 
d’aplicació directa en el càlcul estructural sense transformacions prèvies.  

5.3 DESPLAÇAMENTS 
Cal tenir clara la diferència entre dos conceptes: resistència i rigidesa, que són dos dels aspectes més 
importants del disseny sísmic.  

La resistència és el paràmetre de disseny on es busca que les dimensions dels element garanteixin la 
integritat de l’estructura sotmesa a totes les combinacions de càrrega possible.  

La rigidesa relaciona la deformació de l’estructura amb les càrregues aplicades; el paràmetre 
assegura que l’estructura compleix amb les funcions imposades.  

Vegem doncs els desplaçaments obtinguts: 
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EDIFICI A AMB PERFILS HEB TRADICIONALS 

Desplaçament modals màxims segons NCSE 2002 en metres. Sisme direcció Y 
Mode 1 Mode 2 Mode 3 
0.0054 0.0031 0.0010 
0.0084 0.0044 0.0012 
0.0131 0.0054 0.0004 
0.0212 0.0037 -0.0019 
0.0333 -0.0067 0.0006 

Taula 5.3. Desplaçaments modals màxims en metres. Edifici A. Sisme Y. 

 

EDIFICI A AMB PERFILS HEB TRADICIONALS 

Desplaçament modals màxims segons NCSE 2002 en metres. Sisme direcció X 
Mode 1 Mode 2 Mode 3 
0.0095 0.0059 0.0023 
0.0146 0.0083 0.0025 
0.0228 0.0100 0.0009 
0.0368 0.0071 -0.0041 
0.0579 -0.0116 0.0012 

Taula 5.4. Desplaçaments modals màxims en metres. Edifici A. Sisme X. 

 

EDIFICI B AMB PERFILS HEB BOYD 

Desplaçament modals màxims segons NCSE 2002 en metres. Sisme direcció Y 
Mode 1 Mode 2 Mode 3 
0.0036 0.0018 0.0004 
0.0057 0.0026 0.0005 
0.0089 0.0032 0.0002 
0.0143 0.0023 -0.0008 
0.0228 -0.0036 0.0002 

Taula 5.5. Desplaçaments modals màxims en metres. Edifici B. Sisme X. 

 

EDIFICI B AMB PERFILS HEB BOYD 

Desplaçament modals màxims segons NCSE 2002 en metres. Sisme direcció X 
Mode 1 Mode 2 Mode 3 
0.0095 0.0059 0.0023 
0.0146 0.0083 0.0025 
0.0228 0.0100 0.0009 
0.0368 0.0071 -0.0041 
0.0579 -0.0116 0.0012 

Taula 5.6. Desplaçaments modals màxims en metres. Edifici B. Sisme X. 

 

La rigidesa lateral fa referència a la deflexió horitzontal de pis a pis i preveu que l’estructura pugui 
sortir de l’alineació vertical més enllà d’una quantitat fixada. De forma anàloga a l’estudi estàtic, un 
desplaçament horitzontal excessiu fa que les càrregues s’apliquin excèntricament sobre els pilars i 
genera moment flector, que incrementa el desplaçament lateral, que a la vegada incrementa el 
moment flector, continuant fins el col·lapse; aquest efecte es denomina P-delta. 

Com a punt de partida per a conèixer la rigidesa necessària d’un estructura emprem el desplaçament 
relatiu entre pisos, que ens mostra la resposta enfront a càrregues laterals. Seria interessant l’ús d’un 
índex adimensional que ens mesuri aquest desplaçament, per exemple dividir el desplaçament relatiu 
d’un pis entre l’alçada del mateix (δ). (11) 
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Masses mobilitzades 
 Mode 1 Mode 2 Mode 3 

Forjat 1 150876,77 178992,38 129560,10 

Forjat 2 232849,20 251823,77 145834,90 

Forjat 3 364717,87 305521,48 54568,42 

Forjat 4 586875,01 213556,43 -234229,35 

Forjat 5 845045,71 -349308,49 69439,11 
 2.180.364,57 600.585,58 165.173,18 

 
Taula 5.7. Masses mobilitzades en cada mode. Modes 1,2 i 3 

 
Podem notar que el primer mode ha mobilitzat un 72.40% de la massa total, per tant sembla raonable 
que als desplaçaments majors els generi el mode que mobilitza més massa. 
 

5.4 FORCES ESTÀTIQUES EQUIVALENTS 
 

Les forces d’inèrcia o forces estàtiques que es generen sobre l’estructura són funció de la massa (m), 
rigidesa (k) i esmorteïment. És molt important conèixer el punt d’aplicació de les forces doncs es 
poden amplificar i, en alguns casos, l’amplificació pot ser molt gran. 

Per quantificar l’amplificació de la força podem adoptar una simplificació de la distribució que 
consisteix en situar la resultant en cada pis o nivell de la llosa.  

Si observem les taules 5.8, 5.9, 5.10 i 5.11 podrem veure com es distribueixen les forces estàtiques i 
els tallants al llarg de l’alçada de l’edifici. 

 

EDIFICI A AMB PERFILS HEB TRADICIONALS 

Forces estàtiques equivalents segons NCSE 2002. En Tn.
Alçada en planta Direcció Y Direcció X 

Planta 1 20.951 13.491 
Planta 2 29.860 19.071 
Planta 3 38.098 23.999 
Planta 4 38.385 23.386 
Planta 5 57.944 33.968 

Taula 5.8. Forces estàtiques segons combinació quadràtica de NCSE 2002. Edifici A.  
 
 

EDIFICI B AMB PERFILS HEB BOYD 

Forces estàtiques equivalents segons NCSE 2002. En Tn.
Alçada en planta Direcció Y Direcció X 

Planta 1 28.046 13.491 
Planta 2 40.329 19.071 
Planta 3 52.216 23.999 
Planta 4 55.610 23.386 
Planta 5 80.299 33.968 

Taula 5.9. Forces estàtiques segons combinació quadràtica de NCSE 2002. Edifici A.  
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VALORS COMPARATIUS DE TALLANT BASAL 
Edifici A – sisme Y Edifici A – sisme X Edifici B – sisme Y Edifici B – sisme X

5,11 % 3,14 % 7,08 % 3,14 %
Taula 5.12. Comparatius de tallant basal segons edifici 

 

Això il·lustra la hipòtesis anterior. Podem notar que en l’edifici B, que té una rigidesa superior en l’eix 
Y, el tallant basal és superior al de l’edifici A, que té una rigidesa menor en la mateixa direcció.  

En la direcció X, com la rigidesa és menor al casos esmentats, el tallant basal és menor. Si la rigidesa 
augmenta, el tallant basal va augmentant. 

Recapitulant, amb el que hem vist podem dir que major rigidesa implica períodes mes curts i 
desplaçaments menors, que és el que ens interessa. Com hem comentat a l’inici, el nostre cavall de 
batalla és la rigidesa de l’edifici i com millorar-la. 

Sortint una mica del tema central, és clar que un edifici amb pilars de formigó de 45x45cm on la seva 
inèrcia és major que els perfils Boyd, ens aportarà resultats amb major rigidesa, menor període i 
menors desplaçaments. 

Un cop entesos els resultats, ja sabem que el nostre edifici és “excessivament flexible” en la direcció 
X i per tant caldria modificar el sistema estructural amb la finalitat de fer-lo més rígid. Però en la 
direcció Y els perfils adoptats semblen adequats. Resta si més no comprovar que realment poden fer 
front a l’esforç tallant que suposa el sisme.  

Un cop conegut el tallant a la base en “forma estàtica”, serà necessari majorar aquest valor, com la 
resta de forces. Si el consideréssim com una força totalment variable, actuaríem com amb qualsevol 
força estàtica o gravitatòria. 

Si el tallant basal en l’edifici A amb sisme Y és de 185,24 Tn i tenim un total de 40 pilars, podem 
assumir que cadascun dels pilars haurà de suportar aproximadament 185,24 / 40 = 4,63 Tn.  

Si la tensió admissible de l’acer és de 1.733 kp/cm2,  l’àrea de secció a tallant la tenim definida al 
Capítol 3 com segueix: 

 
Mechanical Features 

Material Description S (cm2) Avx (cm2) Avy (cm2) Iyy(cm4) Ixx(cm4) IT(cm4) Weight (kg)
Steel S275 HEB 140 43.00 7.31 25.20 549.70 1509.00 20.06 33.70 
Steel S275 HEB 180 65.30 11.63 37.80 1363.00 3831.00 42.16 51.20 
Steel S275 HEB 220 91.00 16.07 52.80 2843.00 8091.00 76.57 71.50 
Steel S275 HEB 260 118.40 20.25 68.25 5135.00 14920.00 123.80 93.00 
Steel S275 HEB 300 149.10 25.94 85.50 8563.00 25170.00 185.00 117.00 

Taula 5.13. Propietats mecàniques de perfils normalitzats 
 
Un tallant en la base de 4,63 Tn amb una àrea de perfil de 149,10 cm2 genera tensions de l’ordre de 
31,05 kp/cm2; per tant, tot sembla indicar que el perfil és adequat des del punt de vista de suportar les 
forces induïdes per un sisme. 
 
Anàlogament, per l’edifici B amb sisme Y tenim un tallant de 256,50 Tn / 40 = 6,41 Tn per pilar. 
 

Mechanical Features 
Material Description S (cm2) Avx (cm2) Avy (cm2) Iyy(cm4) Ixx(cm4) IT(cm4) Weight (kg)

Steel S275 HEB 140B 43.00 3.22 25.20 549.70 3550.13 20.06 33.70 
Steel S275 HEB 180B 65.30 5.27 37.80 1363.00 8958.51 42.16 51.20 
Steel S275 HEB 220B 91.00 7.41 52.80 2843.00 18845.21 76.57 71.50 
Steel S275 HEB 260B 118.40 9.50 68.25 5135.00 34422.98 123.80 93.00 
Steel S275 HEB 300B 149.10 12.32 85.50 8563.00 57895.06 185.00 117.00 

Taula 5.14. Propietats mecàniques de perfils BOYD 
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Un tallant en la base de 6,41 Tn amb una àrea de perfil de 149,10 cm2 genera tensions de l’ordre de 
43,02 kp/cm2 . Per tant, tot sembla indicar que el perfil també és adequat des del punt de vista de 
suportar les forces induïdes per un sisme. 

En el cas dels edificis A i B amb sisme X, tenim un tallant de 113,92 Tn / 40 = 2,84  Tn per pilar. 

Un tallant en la base de 2,84 Tn amb una àrea de perfil de 149,10 cm2 genera tensions de l’ordre de 
19,05 kp/cm2. Per tant, tot sembla indicar que el perfil aquí també és adequat des del punt de vista de 
suportar les forces induïdes per un sisme. 

Podem observar dues coses importants: 

• El fet de variar de perfil normalitzat a perfil BOYD no implica augment d’àrea, per tant al tenir un 
tallant basal major la tensió sobre la secció augmenta. 

• En el cas dels edificis A i B amb terratrèmol en direcció X, el perfil és adequat per suportar el 
tallant, però en canvi ens dóna desplaçaments excessius. 

Podem veure que succeeix el mateix que en qualsevol tipus d’estructures. Cal verificar els ELU o 
resistència i els ELS o deformacions, i veure que es troben dins els límits normatius. 

 

5.5  RIGIDESA I DUCTILITAT 
 
Per a la verificació i dimensionat d’elements estructurals, en la major part dels casos realitzem una 
verificació en un marc semi-probabilista. Com la norma NCSE 2002 (1) no és molt amplia en la 
comprovació dels estats límits últims, indicarem els criteris de l’EUROCODI 8, que posa èmfasi en 
alguns aspectes importants que cal verificar de cara als ELU, i són: 
 

⋅ Equilibri de l’estructura  
⋅ Condició de resistència estructural  
⋅ Condició de ductilitat 
⋅ Resistència de diafragmes horitzontals i/o forjats 
⋅ Condició de resistència dels fonaments 
⋅ Condicions de junts sísmics 

Si volem avaluar l’equilibri de l’estructura amb “números grossos” podem optar per un simple equilibri 
de forces. Si el nostre edifici fa en planta 35 x 20 metres, amb alçades 5, 3.5, 3.5, 3.5 i 3.5 metres, i 
coneixem les forces estàtiques, podem aplicar un equilibri de moments, per exemple: 
 
 

EDIFICI A AMB PERFILS HEB TRADICIONALS 

Forces estàtiques equivalents segons NCSE 2002. En Tn.
Alçada en planta Direcció Y Direcció X 

Planta 1 20.951 13.491 
Planta 2 29.860 19.071 
Planta 3 38.098 23.999 
Planta 4 38.385 23.386 
Planta 5 57.944 33.968 

Taula 5.15. Forces estàtiques segons combinació quadràtica de NCSE 2002. Edifici A.  
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Figura 5.6. Esquema de l’edifici de referència utilitzat durant tot el procés 

 
 

Amb sisme en direcció Y, el moment de “bolcament” es podria aproximar per: 

(20,951*5)+(29,860*8.5)+(38,098*12)+(38,385*15.5)+(57,994*19) = 2511,68 m*Tn. 

 

El moment estabilitzador seria: 

(612,500*4 + 560,000) * 10 = 30.100 m*Tn. 

 

Això implica un factor de seguretat de aproximadament 12. Val a dir que, excepte en situacions molt 
singulars, normalment els edificis són “globalment estables”. És una comprovació que la majoria de 
vegades s’obvia. 

La rigidesa a esforç axial dels forjats sol ser molt important en un càlcul, també en “números grossos”. 
El nostre forjat de 30 cm de gruix, formigó armat i 35 metres de longitud podria tenir una rigidesa 
aproximada, suposant que té un llarg entre pilars de 5 metres, de l’ordre següent: 
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=	 ∗ = 	2 ∗ 10 ∗ 10.55 = 42000000000	 ∗  

 

En vista de l’enorme rigidesa, també sol ser una comprovació que no es realitza normalment, a no ser 
que es tracti de casos excepcionals. 

Quasi totes les comprovacions són satisfactòries en la gran majoria d’edificis, per la qual cosa es 
reserven a edificis singulars on s’utilitzen tipologies constructives úniques i que cal verificar. 

De totes aquestes condicions, hom considera important ressaltar la ductilitat com a concepte molt 
important per a la resposta sísmica i sobre el que s’ha insistit molt en les tendències actuals dels 
criteris que deriven de les investigacions. Una estructura dúctil permet una major dissipació de 
l’energia, per la seva capacitat de deformació fins a la ruptura, mentre que les estructures amb poca 
ductilitat porten al col·lapse sense gairebé deformar-se. 

És important no confondre rigidesa i ductilitat. La rigidesa és la propietat que fa que els materials 
puguin resistir deformacions, mentre que la ductilitat és la propietat que té un material de deformar-se 
abans de fracturar-se.  

L’energia que un terratrèmol aporta sobre una estructura es dissipa en un efecte combinat 
d’esmorteïment i, sobretot, de les deformacions anelàstiques dels seus elements.  

 

5.6 DIFERENCIES SUBSTANCIALS ENTRE NCSE 94 I NCSE 2002 
 

Si es fa una lectura comparativa de les dues normatives, es pot observar que amb el pas del temps 
s’han introduit modificacions, entre les quals destaquem: 
 
⋅ Ha variat el mapa de perillositat sísmica: en diverses zones han augmentat les acceleracions 

sísmiques bàsiques. 
⋅ Diferent formulació en l’acceleració sísmica de càlcul. 
⋅ Diferents tipus de terrenys, del tipus I a III en NCSE 94 i tipus I a IV en NCSE 02. 
⋅ Diferent formulació de l’espectre elàstic de resposta. 
⋅ A la NCSE 02 augmenten els percentatges de sobrecàrregues 
⋅ Disminució, a NCSE 02, de l’esmorteïment i augment del coeficient de resposta, sobretot en 

estructures de formigó i murs. 

Aquests canvis, per exemple en un edifici de formigó, sobre terreny tipus II, poden suposar augments 
de l’acció sísmica de més del 50% en la NCSE 02 respecte a la NCSE 94. 

Per tant, la nova formulació de la NCSE 02 genera sol·licitacions majors degut a sismes, i aporta un 
sobredimensionat al comparar-la amb la NCSE 94. 
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Capítol 6 
CONCLUSIONS  
 

L’exposició de la teoria i el recolzament de la resolució dels dos casos pràctics mostren que els dos 
paràmetres més importants en el càlcul sísmic són la massa i la rigidesa de l’estructura.  

Com sabem, és difícil incidir sobre la massa d’un edifici, doncs és un camp limitat; en canvi, podem 
incidir amb certa facilitat en la rigidesa, ja que és un dels objectius del disseny estructural de l’edifici. 

En tractar-se d’un estudi teòric, les variacions de rigidesa es produeixen sobre un dels subsistemes 
estructurals, en aquest cas sobre els suports, assumint que els forjats es comporten com a “diafragma 
rígid” i, per tant, resulta difícil variar la seva rigidesa.  

Les variacions en la tipologia de perfils dels suports es tradueixen en: 

 Períodes de vibració més curts en l’edifici amb suports de major inèrcia. Essencialment, si 
poguéssim arribar a una rigidesa “infinita”, l’edifici no vibraria, cosa que tampoc és interessant 
perquè, com sabem, els materials rígids sotmesos a grans esforços es tornen fràgils i es 
trenquen. 

 Menors desplaçaments en les plantes o forjats en els edificis amb suports de major inèrcia. 
Aquesta informació pot semblar redundant, doncs sembla lògic pensar que en períodes més curts 
els desplaçaments han de ser menors. 

 L’edifici amb suports amb major inèrcia pateix més acceleracions. Períodes més curts o 
freqüències més altes impliquen acceleracions majors. 

 Les forces estàtiques equivalents, i el tallant a la base, són un 2% superiors en l’edifici amb perfils 
més rígids, cosa que no ha de sorprendre, doncs si simplifiquem fins al punt de treballar la força 
com massa per acceleració, la massa de l’edifici no ha variat en cap moment i l’acceleració és 
superior, per la qual cosa és obvi que la força ha de ser major. 

 



ESTUDI TEÒRIC DEL COMPORTAMENT SÍSMIC D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES D'ÀNIMA ALLEUGERIDA ENFRONT ESTRUCTURES 
METÀL·LIQUES CONVENCIONALS D'ÀNIMA PLENA PER COMPARACIÓ DE LES SEVES PRESTACIONS 

 

  
 

 72 
 

La conseqüència final de l’estudi, i que respon a les inquietuds de l’autor, i espero que a tothom que 
llegeixi el treball, és la que es sintetitza a continuació: 

En el disseny sísmic sempre buscarem que el desplaçament de les plantes sigui inferior a un valor 
prefixat per la norma, en el nostre cas menor del 2 per mil d ela seva alçada. Una major rigidesa en 
els elements de suport ens produirà menors desplaçaments i, per tant, ens ajudarà a complir els 
requisits de la norma. 

Com a contrapartida, aquest augment en la rigidesa farà que l’esforç tallant a la base sigui més gran, 
per la qual cosa és possible que haguem d’estudiar el contacte edifici-fonamentació de forma 
específica. 

En un edifici ben dissenyat, el temps que durarà la vibració serà menor; però, com hem dit abans, la 
contrapartida és que l’acceleració de les plantes i dels que són a dins serà superior, fent més acusat 
el fenomen. 

Per tant, cal ser curós a l’hora d’escollir la rigidesa dels suports: “rigidesa sí, però sabent que el tallant 
basal també serà major”. Un excés de rigidesa convertirà el nostre edifici en un candidat a la ruptura 
fràgil. Cal doncs, que el nostre edifici estigui en un punt òptim entre elasticitat i rigidesa. 

En el cas que hem abordat queda demostrat que no serveix de res millorar la inèrcia dels suports en 
una sola direcció, doncs l’altra continua essent dèbil. Cal concloure que la construcció amb suports 
tipus Boyd només aporta millores davant el sisme en una direcció, però no aporta res en l’altra. 

En els casos d’intervenció en edificació existent podem fer un altra lectura dels resultats. Quan 
s’estudia la vulnerabilitat sísmica d’un edifici, una de les seves formes consisteix en respondre a la 
pregunta següent: quina és la intensitat màxima de sisme que pot suportar l’edifici de referència?  

Així doncs, si ens trobem amb un edifici que no està preparat per a suportar els sismes normatius, 
hem aportat criteris per al seu reforç: ara sabem que hem d’incidir de forma directa sobre la rigidesa 
dels seus suports, ja que no podrem incidir en la seva massa i possiblement tampoc sobre els forjats. 
En canvi podem actuar de forma relativament simple sobre els suports. 

És per això que crec que aquest treball podria ser un bon punt de partida a altres variants, com per 
exemple estudiar la vulnerabilitat sísmica d’edificis concrets, doncs com sabem, dos edificis iguals 
respondran de forma diferent segons la seva ubicació. 
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