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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ: CONTINGUT I OBJECTIUS 

1.1 Contingut 

El contingut de la present tesina està estructurat en tres grans blocs. Per una banda hi ha una 
anàlisi exhaustiva de les tècniques i les teories aparegudes al llarg dels anys per al disseny de 
construccions amb arcs d’obra de fàbrica. En aquest bloc es pretenen establir les bases per 
entendre i conèixer els punts de partida de les tasques realitzades posteriorment. Consta de 
dues parts diferenciades: un anàlisi històric de les tendències arquitectòniques i constructives i 
una anàlisi històrica de les tècniques emprades per al càlcul de les esmentades construccions. 
Aquesta segona part avarca des de les primeres propostes històriques fins a l’actualitat, i explica 
les tècniques que existeixen actualment per al càlcul de les construccions d’obra de fàbrica. 

El següent bloc conté l’explicació del mètode de càlcul utilitzat per analitzar les construccions 
amb arcs d’obra de fàbrica. Per una banda hi ha una explicació del mètode matemàtic i mecànic, 
amb les corresponents justificacions per a cada decisió presa, i per l’altra una guia d’ús de 
l’aplicació elaborada per a realitzar els càlculs sistemàticament. 

Finalment s’han analitzat dos exemples reals utilitzant l’aplicació elaborada per tal de validar el 
seu ús i demostrar la seva adaptació a les diferents situacions estructurals que es poden trobar 
en el patrimoni arquitectònic més proper. Aquests anàlisis inclouen la comparació del mètode 
utilitzat amb els mètodes basats en l’elasticitat, i la posterior valoració del mètode de càlcul triat. 

1.2 Objectius 

Els objectius que s’han fixat a la tesina són els següents: 

- Estudi de l’estat del coneixement en eines per a l’anàlisi d’arcs d’obra de fàbrica. 

- Elaboració d’una aplicació informàtica (un full de càlcul) per a l’estudi del comportament 
resistent de les construccions formades per arcs i elements lineals d’obra de fàbrica, de 
pedra o maó sense armar. 

- Elaboració d’algoritmes informàtics per a l’automatització o l’assistència a l’usuari en 
l’aplicació dels teoremes límit de la plasticitat. 

- Aplicació del full de càlcul i els algoritmes realitzats en casos reals per tal de validar i 
demostrar el seu funcionament. 

- Obtenció de conclusions sobre la validesa del mètode proposat i l’aplicació elaborada. 

- Utilitzant l’eina elaborada, obtenció de conclusions sobre l’estat de les estructures 
estudiades, comparant els resultats amb altres estudis i confirmant la validesa de l’eina.




