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Capítol 6 
 

Aplicació de models funiculars a les lloses postesades 
 

6.1.Introducció i plantejament de la qüestió 
 
Tal i com s’ha pogut comprovar en els anteriors capítols el disseny de forjats de lloses 
postesades amb tendons no adherents és un procés iteratiu en el que hi intervenen 
multitud de variables provinents de diversos àmbits com ara els condicionants 
econòmics, els condicionants geomètrics i els condicionants de servei o càrregues 
aplicades. 
 
Aquest procés iteratiu s’inicia a partir de certes conjetures en l’elecció de la secció de 
formigó, o més aviat del seu cantell i en l’elecció del traçat dels tendons.  
Com s’ha vist, l’elecció del cantell es fa habitualment utilitzant criteris de 
predimensionament sancionats per l’experiència proposats per diversos organismes i 
autors especialitzats en l’estudi d’aquest tipus d’estructures. 
L’elecció del traçat es fa tenint en compte els condicionants geomètrics i els criteris 
generals vàlids per a les estructures pretensades. Cal dissenyar un traçat i una força de 
pretensat que limitin les traccions en el formigó als valors permissibles. El problema 
acostuma a transformar-se en deduir la llei de moments produïda per l’aplicació de les 
càrregues, donada una determinada força de pretensat i una determinada excentricitat 
del tendó respecte del centre de gravetat de la secció, i considerar quin valor de la 
càrrega total s’ha de compensar gràcies a la corbatura dels tendons. 
 
En estructures birecolzades la força de pretensat i el traçat es poden determinar 
fàcilment perquè no existeixen redundàncies en les condicions de vinculament que 
provoquin l’aparició de moments secundaris o moments hiperestàtics de pretensat, però 
en estructures contínues la qüestió no és tant senzilla. En general, s’acostuma a recòrrer 
al Mètode de Compensació de les Càrregues que, de manera intuitiva, es basa en el fet 
que l’estructura de formigó i el tendó d’acer són sistemes de càrregues iguals i contraris, 
on finalment el tendó es representa com una força axil i la càrrega equivalent actuant 
perpendicularment al cable. Per al càlcul de les càrregues equivalents s’acostumen a 
utilitzar les formulacions simplificades presentades en el capítol 3, doncs acostumen a 
ser suficientment precises.  
 
Ara bé, la formulació utilitzada habitualment no té en compte les interaccions entre vans 
adjacents en estructures contínues, de manera que es calcula una única força de 
pretensat i una única excentricitat per a tots els vans de la mateixa línea de 
recolzaments. Tampoc té en compte les interaccions produïdes en el creuament de 
cables i el que és més important, en general el càlcul s’acostuma a fer per separat en les 
dues direccions del forjat. Això suposa que en forjats amb diposicions irregulars de 
pilars, en que existeixin múltiples direccions de cables, el problema es complica encara 
més i no existeixen ni receptes ni metodologies que el permetin resoldre de manera 
senzilla. 
En aquesta última observació té l’origen la motivació d’aquesta Tesina Final de Carrera, 
que pretén analitzar les possibilitats d’utilització de l’analogia funicular de les càrregues 
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per al càlcul de xarxes de cables i, en particular, de xarxes de tendons postesats amb 
qualsevol diposició geomètrica. 
 
L’aplicació numèrica desenvolupada en [13] conté una formulació analítica que permet 
la simulació numèrica de models funiculars, l’equilibri dels quals es pugui representar 
mitjançant aquest tipus de modelització. Un dels objectius principals d’aquesta Tesina 
és analitzar i validar la possibilitat de modelar postesats de tendons no adherents 
mitjançant aquest aplicació numèrica i establir les bases per a desenvolupar una 
metodologia de caràcter general per al dimensionat dels mateixos mitjançant aquesta 
eina numèrica. 
 
Per tal que l’analogia funicular sigui aplicable cal que el tipus de postesat sigui no 
adherent, per assegurar que el mecanisme de treball estructural sigui el funcionament a 
flexió i es pugui establir l’analogia arc-tirant . Es per aquesta raó que s’estudien els 
forjats de lloses postesades amb tendons no adherents, en els que no hi ha funcionament 
estructural a flexió-tallant, en el que l’analogia aplicable seria l’analogia de la gelosia. 
 
Per comprendre el funcionament d’una estructura pretensada amb pretensat no adherent 
i la relació que s’estableix amb l’analogia funicular analitzarem qué passa en 
l’estructura més simple, una biga birecolzada, amb un pretensat no adherent, constituït 
per una sèrie de tendons interns de traçat recte, amb uns conductes suficientment amplis 
i sense injecció que permetin la desvinculació de l’acer del formigó, tal i com s’exposa 
en [31]. 
En la situació de servei, mentres no fissura el formigó, la secció neta de formigó treballa 
completa, amb una força P de compressió sobre la mateixa. 
A mesura que la secció comença a fissurar-se en augmentar la càrrega repartida p que 
actua sobre l’estructura, el comportament de la biga passa a ser el d’un arc-tirant 
pretensat, de manera que es forma un arc, a través del formigó, que inclou les armadures 
passives i en el que els tendons adopten la funció de tirant. Els punts d’unió entre l’arc i 
el tirant corresponen als ancoratges del tendons, que podem tractar com un únic tendó, 
en els extrems de la biga, però l’arc comença tant en els ancoratges com en els 
recolzaments de la biga, és a dir, en les zones on apareixen reaccions que comprimeixen 
el formigó. A mesura que augmenta la càrrega, aquest comportament arc-tirant es 
produeix cada cop de forma més clara. 
 
Per equilibri, la resultant de les compressions, C, en qualsevol secció ha de ser igual a P 
i el moment del sistema arc-tirant C·z=P·z , on z és el braç de palanca, és igual al 
produït per la càrrega p, resultat que ja haviem anunciat de forma equivalent en el 
Capítol 3 en parlar del Mètode de Compensació de les Càrregues. 
Així, si la càrrega p fos nula, la resultant C se situaria en la mateixa posició que P, és a 
dir, a l’alçada del tendó, però a mesura que la càrrega p augmentés, s’aniria separant per 
tal d’acomplir l’equilibri de moments. Si p és constant sobre la biga, la directriu teòrica 
de l’arc, que correspon a la posició de C al llarg de la peça, la línea de pressions, és una 
paràbola igual que la llei de moments, suposant que P és constant per no existir 
fregament. És en aquest punt on s’estableix la relació amb l’analogia antifunicular, 
doncs en el Capítol 5 s’ha presentat la formulació bàsica extensible al càlcul general de 
xarxes de cables emprada per calcular l’equilibri xarxes de catenàries a mode de línies 
de pressions. 
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6.2.Exemples de validació 
 
A continuació, es presenten els casos que s’han analitzat per tal d’avaluar les 
possibilitats de model proposat en [13], originalment desenvolupat per l’anàlisi de 
l’estabilitat de les construccions d’obra de fàbrica, en el camp de les lloses postesades. 
 
L’ordre de presentació dels casos va de més senzills a més complexes, buscant resoldre, 
pas a pas, les problemàtiques específiques de cada cas, a fi i efecte que, en arribar a 
l’objectiu final de modelitazació d’un forjat de lloses postesades, es diposi de tots els 
elements necessaris per a l’anàlisi del model.  
 

6.2.1.Biga birecolzada 
 
En primer lloc analitzarem el cas més senzill, una biga simplement recolzada en els seus 
extrems. 
 
Es tracta de modelar una biga birecolzada de 25 m de llum (Fig. 6.1) sotmesa al seu pes 
propi. S’ha emprat com a model l’exercici I-9 de la referència [32].  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.1: Biga birecolzada 

 
El pretensat és una solució d’armadures postesades constituïdes per quatre tendons de 
diàmetre 0.6”. Les dades del problema es resumeixen en la següent taula en la que 
s’indica la notació que s’utilitzarà d’ara en endavant: 
 

Dada Notació Valor Unitats 
Cantell h 1.25 m 
Llum L 25 m 
Area de formigó Ac 0.34 m2 
Pes propi p 8.5 kN/m 
Area d’acer Ap 28 cm2 
Modul elàstic de l’acer Ep 200000 MPa 
Recobriment r 0.04 m 

 
Taula 6.1: Nomenclatura i dades del problema 
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Es vol compensar la totalitat del pes propi mitjançant el cables de pretensat.  
 
En el problema model es proposa aplicar una força de pretensat de 1000 kN, trobar les 
càrregues i els esforços de pretensat i criticar el traçat del tendó format per tres 
paràboles tangents a L/4 i 3L/4, amb pendent nula en el centre de llum i en els 
ancoratges. En els extrems, els tendons no estan ancorats en el centre de la secció sinó 
que existeix certa excentricitat. 
 
En un principi la qüestió es planteja partint de les dades proposades pel model, llum de 
la biga i força de pretensat, perquè es té la intuició que mitjançant l’analogia funicular 
es podrà optimitzar el traçat dels tendons i possiblement el cantell de la biga. 
Cal dir que el cantell de la biga en determina el seu pes propi i per tant, abans 
d’introduir les dades en l’aplicació numèrica cal prefixar-lo amb algun criteri del tipus 
h/L. Veiem doncs, que amb aquest plantejament del problema estem introduïnt una 
variable més en el procés d’optimització del pretensat i, tal i com confirmaran els 
resultats, haurem de replantejar el problema per tal de simplificar-lo, doncs força de 
pretensat, traçat i cantell són massa variables a optimitzar. A més, d’aquesta manera és 
difícil establir comparacions entre diversos traçats de cables doncs, en principi, l’única 
restricció que han d’acomplir és que el traçat caigui dins el nucli límit de la secció. 
Aquesta última condició es pot transformar en la necessitat d’acomplir certs criteris 
d’excentricitat màxima i mínima que es mostren a continuació: 
 
emax = c’+ M1 / P1 Absència de traccions en la fibra superior en buit 
emin = -c+ M2 / P2 Limitació de traccions en la fibra inferior en servei 
 
on M1 = moment produït pel pes propi 

M2 = moment produït pel pes propi i les càrregues permanents 
P1 = força de pretensat descontant pèrdues instantànies 
P2 = força de pretensat a temps infinit, descomtant pèrdues diferides 
c = límit superior del nucli central 
c’= límit inferior del nucli central 

 
En el nostre cas c’=c=(1/6)·h , doncs es tracta d’una secció rectangular i M1 = M2 doncs 
només volem compensar el pes propi. 
 
Per tant, ara ja només ens queda entrar a l’aplicació numèrica i veure si el traçat de 
tendó, donades P i h, cau dins el nucli límit i si no és així, caldrà redimensionar el 
cantell de la biga i per tant, el pes propi, c, c’, M1 i M2 i com que el traçat del tendó 
també canviarà, P1 i P2 també seran diferents. 
El procés d’introducció de les dades i d’obtenció de resultats en l’aplicació numèrica ha 
estat explicat en el capítol anterior, però es resumeixen a continuació els passos més 
importants: 
 

1) Introducció de la geometria 
2) Introducció de les característiques físiques dels materials 
3) Introducció de les condicions de contorn 
4) Generació de la malla 
5) Càlcul 
6) Visualització de resultats 
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En el cas que estem analitzant el procés consisteix en anar iterant amb la variable 
fact_long , que representa l’allargament de cable, fins que la màxima tracció produïda al 
cable sigui 1000 kN, que és la força de pretensat que hem prefixat. 
 
Les dades i resultats obtinguts són els següents: 
 

Dades Notació Valor 
Cantell h 1.25 m 

Força de pretesat P 1000 kN 
Pes propi p 8.5 kN/m 

Límit superior n.límit c 0.208 m 
Límit inferior n.límit c’ 0.208 m 

Resultats   

Moment centre llum M1 
664.06 
kN·m 

Excentricitat màxima emax 0.28 m. 
Excenticitat mínima emin 0.47 m. 

Resultats Net Test   
 Fact_long 1.000118 

Fletxa del cable ? z max 0.667 m. 
Allargament cable ? l 0.047 m. 

 
Taula 6.2: Dades i resultats del primer model de biga birecolzada  

 
A la vista dels resultats obtinguts es poden extreure unes conclusions que ja podien 
haver estat intuïdes a priori. Amb una força de pretensat de 1000 kN la fletxa o 
excentricitat màxima produïda en el cable, ? z max,  és superior a la màxima que es pot 
admetre en una biga de cantell 1.25 m. amb cables ancorats al centre de gravetat de la 
secció, que correspondria a -0.585 m., si tenim en compte un recobriment mínim dels 
tendons de 0.04m. Si avaluem aquesta mateixa biga amb el mètode de compensació de 
les càrregues podem comprovar que la força de pretensat necessària per a compensar el 
pes propi amb una fletxa de -0.585 m. és de 1135.15 kN. 
 

P = p l2 /8·f = 8.5·25 2 / 8·0.585 =1135.15 kN 
 
Per tant, es posa de manifest que aquest no és el camí adequat per tal d’optimitzar el 
disseny del pretensat de la biga birecolzada perquè hi ha massa variables en joc, cantell, 
força de pretensat, pes propi, traçat,etc. i més si tenim en compte que en un disseny 
complet s’hauran d’afegir les pèrdues de pretensat. S’abandona doncs, la idea original 
d’optimitzar el cantell de la biga, perquè introdueix massa variables en el problema i es 
determina fixar com a dada de partida la fletxa de la biga, doncs és una variable que 
sembla més fàcil d’estimar a priori, amb criteris del tipus h/L , que la força de pretensat. 
El fet que el primer pas en el disseny sigui estimar a priori un cantell de biga, lliga amb 
la metodologia explicada en anteriors capítols en la que el primer pas consistia en fixar 
el cantell del forjat mitjançant criteris proposats pels diversos organismes dedicats a 
l’estudi del formigó.  
 
Per tant, analitzem quins resultats s’obtenen amb aquest nou criteri. En aquest cas el que 
fixem és f=? zmax. Fixem la fletxa màxima del cable tenint en compte que el seu cantell 
és 1.25 m. i que el recobriment és 0.04m. Aleshores ? zmax=-0.585m. El que es vol 
comprovar és si la tensió en el cable que resulta de l’ aplicació numèrica per al càlcul de 
formes funiculars s’assembla a la de la fórmula de compensació de càrregues. 
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Els resultats obtinguts es mostren en la següent figura: 
 

 
 

Figura 6.2: Resultats Net Test. Traccions en el cable  
 
Es por comprovar que la màxima tracció en el cable, 1137.75 kN, pràcticament 
coincideix amb l’obtinguda mitjançant el mètode de compensació de les càrregues. Ara 
bé, per tal d’arribar a aquests resultats cal anar iterant amb la variable fact_long fins que 
l’excentricitat màxima del cable coincideix amb la prefixada. Per tal d’ilustrar el procés 
iteratiu seguit es mostren en la següent taula els resultats de les diverses iteracions: 
 

Fact_long ? zmax (cm) Tracció màxima (kN) 
1.000118 -66.72 999.4 
1.00001 -65.42 1019.6 

1 -65.31 1021.5 
0.98 -5.8 11437 

0.999 -53.44 1246.2 
0.9995 -59.31 1123.7 
0.9994 -58.12 1146.5 

0.99945 -58.7 1135 
0.99943 -58.48 1139.6 

0.9994385 -58.5 1137.75 
 

Taula 6.3: Resutats de les iteracions  
 
És evident que a mesura que anem reduïnt el valor de la variable fact_long , la fletxa del 
cable disminueix i, en canvi la màxima tracció en el mateix augmenta. D’altra manera, 
si permetem un menor allargament del cable, la tracció a que es veu sotmès sota la 
mateixa càrrega és major. 
El procés iteratiu que s’ha de seguir per ajustar els resultats als valors prefixats funciona 
per aproximacions successives, reduïnt a cada iteració l’interval limitat per un valor per 
excés i un valor per defecte en el que es troba la solució. S’esmenta aquesta qüestió 
perquè en una hipotètica versió del programa de càlcul de formes funiculars específica 
per a lloses postesades, seria interessant implementar un mètode de resolució de zeros 
de funcions tipus bissecció, per tal d’agilitzar l’ajust de la solució. 
 
S’ha comentat que el resultat trobat mitjançant la solució numèrica coincideix 
“pràcticament” amb el del mètode de compensació de les càrregues. Si ens fixem en el 
resultats mostrats a la figura 6.2 , es pot comprovar que la tracció en el cable no és 
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uniforme, sinó que varia d’un màxim que es dóna als ancoratges a un mínim que es 
dóna en el centre de llum. Aquest fet ja és interessant en si mateix, perquè ens indica 
que mitjançant el programa Net Test podem conèixer la tracció del cable en cada punt i 
per tant, podem avaluar les pèrdues de pretensat d’una manera més exacta que 
l’emprada habitualment, en la que se suposa una tracció constant en tot el cable. Per 
altra banda, si fem la mitja entre el valor de la tensió en els ancoratges i en el centre de 
llum, el resultat obtingut s’apropa encara més amb el del mètode de compensació de les 
càrregues, tal i com es mostra en la taula 6.4. 
 

 Valors Net Test M.Compensació de les càrregues 
Tracció màxima 1137.75  
Tracció mínima 1132.78  
Tracció mitja 1135.26 1135.15 

 
Taula 6.4: Comparativa de resultats Net Test-Mètode compensació de les càrregues. 

 
En el capítol 3 s’han esmentat les dues alternatives per a l’anàlisi d’una estructura 
postesada: l’alternativa de representar el tendó amb un axil i una càrrega vertical 
uniformemt repartida o Mètode de compensació de les càrregues i l’alternativa de 
considerar un axil de compressió i una llei de moments representada pel producte de la 
força de pretensat per l’excentricitat en cada punt del tendó. Com s’ha dit, el primer 
mètode és, per la seva simplicitat, el més utilitzat , però amb una eina com l’aplicació 
numèrica per al càlcul de formes funiculars com la estem emprant, el problema de 
trobar la llei de moments produïda pel pretensat se simplifica, sobretot en estructures 
contínues. 
 
Veiem doncs la llei de moments equivalents deduïda a partir dels resultats obtinguts pel 
programa qu es mostren a la taula 6.5: 
 

x (m) y (cm) T (kN) Mx=P·y (kN·m) 
0.0 0 1137.29 0 
2.5 -21.07 1135.5 239.22 
5.0 -37.48 1134.11 425.03 
7.5 -49.21 1133.12 557.6 

10.0 -56.25 1132.52 637.09 
12.5 -58.6 1132.32 663.58 
15.0 -56.25 1132.52 637.09 
17.5 -49.21 1133.12 557.6 
20.0 -37.48 1134.11 425.03 
22.5 -21.07 1135.5 239.22 
25.0 0 1137.29 0 

 
Taula 6.5: Resultats i valors del moments equivalents per a la biga birecolzada. 
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Llei de moments Mx= P·y

0

100

200

300

400

500

600

700

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0

x  [ m ]

 
Figura 6.3:Llei de moments equivalents per a la biga birecolzada  

 
Cal notar que en la figura 6.3 la llei de moments equivalents ha estat representada 
segons el conveni usual en formigó, és a dir, el diagrama es dibuixa en la cara 
traccionada.  
En el cas d’una llum simplement recolzada aquest moment s’ha de superposar als 
moments originats per les càrregues exteriors, en aquest cas produïts pel pes propi, i la 
secció s’ha de dissenyar per a la combinació de l’axil i el moment total resultant 
d’aquesta superposició. Com que la força de pretensat que em aplicat al cable és 
justament la que permet compensar la càrrega del pes propi, el resultat d’aquesta 
superposició serà una llei de moments nula. Dit d’una altra manera, la utilitat de 
l’aplicació numèrica que estem emprant recau principalment en que donat un cable 
sotmès a una determinada càrrega podem conèixer automàticament la parella de valors 
força de pretensat/excentricitat que compensen aquesta càrrega i, a més, deduir-ne de 
manera molt simple la llei de moments. 
És evident que per a l’estructura que estem analitzant, deduir la llei de moments 
equivalents produïts pel pretensat és una qüestió trivial doncs és la mateixa llei amb 
signe contrari que la d’una biga birecolzada sotmesa a una càrrega repatida, però la 
qüestió adquireix el seu valor quan es tracta d’estructures contínues on hi apareixen els 
moments hiperestàtics. 
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6.2.2.Biga hiperestàtica de dos vans simètrics 
 
Un cop redefinit el plantejament del problema, analitzem el cas d’una biga hiperestàtica 
de dos vans iguals, és a dir, després d’haver comprovat amb la biga isostàtica 
birecolzada, de 25 m de llum, que el que hem de fixar és la fletxa, per acabar trobant 
una força de pretensat. En aquest cas haurem de fixar dues fletxes: la fletxa negativa,que 
previsiblement es donarà vora el centre de llum de cadascun dels vans i que té el sentit 
de la gravetat, i la fletxa positiva, que es donarà en el recolzament intermig.  
 
Fixarem la posició del cable en el recolzament intermig mitjançant el criteri de fletxa 
màxima esmentat en l’anterior cas. Si ancorem els cables al centre de gravetat de la 
secció i considerem el mateix recobriment de formigó per als tendons, tant en la fibra 
superior, com en la fibra inferior de la biga podem conèixer automaticament la posició 
del cable en el recolzament intermig. 
 
Per tal de poder establir comparacions amb el cas anterior considerem una biga en la 
que cadascun dels vans té les mateixes característiques que la biga del cas anterior 
mostrades en la taula 6.2. 
 
Es tracta d’ajustar la força de pretensat mitjançant la iteració amb la variable fact_long 
fins que s’acompleixi el criteri de fletxa en el cable en la fibra inferior de la biga i 
comprovar si la força de pretensat resultant és la mateixa que la que s’obté d’aplicar la 
fórmula de compensació de les càrregues per al cas de traçats asimètrics, presentada en 
el capítol 3. El valor d’aquesta força de pretensat per al cas que en ocupa es dedueix a 
continuació: 
 
e1= 0 
e2 = ec = 1.25/2 - 0.04 = 0.585 m. 
em = (e1 +e2) / 2 = 0.2925 m. 
fo = ec + em = 0.8775 m. 
?  = (e1 – e2) / L = 0.0234 
f = ½·fo·[1+(1- ? 2L2 / 4·fo2)1/2] = 0.852407467 m. 
 
P = p L2 / 8·f = 779.043 kN 
 
Per altra banda, les reaccions verticals en el recolzament intermig (Ri) i en els 
recolzaments extrems (Re) seran les següents: 
 
Ri = 1.25·p·L = 265.625 kN 
Re = 0.375·p·L = 79.68 kN 
 
 
Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, la fórmula emprada en l’aplicació del mètode 
de compensació de les càrregues no té en compte la interacció entre vans adjacents. Dit 
d’una altra manera, la fórmula s’aplica a un únic va de 25 m. amb independència de si a 
continuació d’aquest va hi ha un altre va, o no n’hi ha cap, o de si la longitud del va 
adjacent és una o altra. 
Això planteja el primer problema a l’hora de modelar l’estructura que ens ocupa, perquè 
en funció del tipus de vinculament que escollim per al punt d’unió entre els cables dels 
dos vans, situat en el recolzament intermig, hi haurà o no hi haurà interacció entre els 
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vans adjacents. Si restringim tots els moviments del cable en el recolzament intermig 
l’anàlisi que durem a terme serà el de dos cables totalment independents, tal i com es 
realitza amb l’aplicació de la fórmula del mètode de compensació de les càrregues. En 
canvi, si fixem la posició del cable en la direcció vertical, però no restringim el 
moviment horitzontal, hi haurà interacció entre el dos cables i l’anàlisi que durem a 
terme serà el d’un únic cable. 
 
Analitzem en primer lloc el cas en que la posició i els moviments del cable en el 
recolzament intermig estan totalment restringits. 
Els resultats obtinguts per a la última iteració es mostren en la figura 6.4, i en la taula 
6.6. es mostra la comparació de resultats. 
 
 

 
 

Figura 6.4: Resultats Net Test. Traccions en el cable de la biga de dos vans simètrics.  
 
 

 Valors Net Test M.Compensació 
de les càrregues Diferència Error 

relatiu 
Fact_long 1.001696    

Allargament del cable (cm)  8.41    

Tracció en recolzament intermig 
(kN) 787.73  779.04 8.69 1.1 % 

Tracció en ancoratges (kN) 782.77  779.04 3.73 0.47 % 

Tracció mitja (kN) 785.25 779.04 6.21 0.79 % 

Ri (kN) 249.18 265.62 -16.44 6.18 % 

Re (kN) 87.96 79.68 8.28 10 % 

 
Taula 6.6: Comparació de resultats en la biga de dos vans simètrics 

 
Es pot comprovar que tant la tracció en els ancoratges, com la tracció en el recolzament 
intermig és superior a la obtinguda mitjançant el mètode de compensació de les 
càrregues. En canvi, la reacció en el recolzament intermig és inferior i la diferència se 
l’emporten els recolzaments extrems on les reaccions són superiors a les d’una biga de 
dos vans de 25 m. de llum.  
 
Ara bé, cal dir que l’aplicació numèrica que estem emprant té en consideració 
l’allargament que pateix un cable de certa rigidesa sotmès a una certa tracció. Si tenim 
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en compte aquest allargament, la força de pretensat necesària per compensar el pes 
propi segons el mètode de compensació de les càrregues és de 784.11 kN i tal com es 
mostra en la següent taula, les diferències entre els dos mètodes es redueixen. 
 

 Valors Net Test M.Compensació 
de les càrregues Diferència Error 

relatiu 

Allargament del cable (cm)  8.41    

Tracció en recolzament intermig 
(kN) 787.73  784.11 3.62 0.46 % 

Tracció en ancoratges (kN) 782.77  784.11 -1.34 0.17 % 

Tracció mitja (kN) 785.25 784.11 1.14 0.14 % 

Ri (kN) 249.18 266.51 17.33 6.5 % 

Re (kN) 87.96 79.95 -8.00 10 % 

 
Taula 6.7: Comparació de resultats en la biga de dos vans simètrics considerant l’allargament dels cables 
 
Per altra banda, comparant els resultats amb els de la biga d’un únic va de 25 m. 
analitzada en l’apartat anterior, s’observa que la força de pretensat necessària per 
compensar la càrrega és inferior que en aquella, fet que cal atribuir a que la fletxa total 
del cable, suma de la negativa i la positiva, és major en aquest cas. Es confirma doncs, 
la propietat anunciada en el capítol 3 per la qual la càrrega compensada en un traçat 
parabòlic per a una llum donada, només depèn de la fletxa total o, de manera equivalent, 
de la seva corbatura. 
 
Analitzem el segon cas en el que no es restringeix el moviment horitzontal del cable en 
el recolzament intermig. Els resultats es mostren a continuació: 
 

 

 
 

Figura 6.5:. Resultats per a la biga de dos vans simètrics sense restricció de moviment  
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 Valors Net Test 
Fact_long 1.001696 

Allargament del cable (cm)  8.41 

Tracció en recolzament intermig 
(kN) 787.73  

Tracció en ancoratges (kN) 782.77  

Tracció mitja (kN) 785.25 

Ri (kN) 249.18 

Re (kN) 87.96 

 
Taula 6.8: Resultats sense restricció de moviment horitzontal al recolzament intermig 

 
Es comprova que els resultats són exactament els mateixos que en el model en que es 
restringeix el moviment horitzontal del cable al recolzament intermig. Ara bé, en la 
figura 6.4 es pot observar que la reacció al recolzament intermig és exclusivament 
vertical, perquè només hi ha restricció de moviment en aquesta direcció, però en el 
model amb restricció de moviment horitzontal la reacció també era exclusivament 
vertical, cosa que cal atribuir al fet que es tracta d’un model simètric en que les 
reaccions horitzontals al recolzament intermig es compensen. 
 
Finalment veiem la llei de moments equivalents provocada pel pretensat en una 
estructura contínua a partir dels resultats obtinguts amb el programa: 
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Figura 6.6: Llei de moments equivalents per a la biga de dos vans simètrics. 
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x (m) y (cm) T (kN) Mx (kN·m)  x (m) y (cm) T (kN) Mx 
(kN·m) 

0.00 0 782.77 0  25.50 50.70 787.07 -399.04 
0.50 -5.50 782.31 43.03  25.99 43.16 786.43 -339.74 
1.00 -10.74 781.86 83.66  26.49 35.89 785.81 -282.11 
1.50 -15.70 781.44 122.69  26.98 28.88 785.22 -226.93 
2.00 -20.39 781.04 159.33  27.48 22.14 784.65 -173.41 
2.50 -24.82 780.67 193.61  27.98 15.66 784.10 -123.10 
3.00 -28.97 780.32 226.29  28.48 9.46 783.57 -74.44 
3.50 -32.85 779.99 255.84  28.98 3.52 783.07 -27.41 
4.00 -36.46 779.68 284.58  29.47 -2.15 782.59 16.43 
4.50 -39.79 779.40 310.20  29.97 -7.55 782.13 58.66 
5.00 -42.85 779.14 334.25  30.47 -12.68 781.70 99.28 
5.50 -45.64 778.90 355.18  30.97 -17.54 781.29 136.73 
6.00 -48.16 778.69 375.33  31.47 -22.13 780.90 172.58 
6.50 -50.41 778.50 392.37  31.97 -26.44 780.53 206.06 
7.00 -52.38 778.33 407.85  32.47 -30.49 780.19 237.96 
7.50 -54.07 778.19 421.00  32.97 -34.27 779.87 267.50 
8.01 -55.50 778.07 431.83  33.47 -37.77 779.57 294.68 
8.51 -56.65 777.97 440.33  33.97 -41.00 779.30 319.51 
9.01 -57.52 777.90 447.29  34.47 -43.96 779.05 342.78 
9.51 -58.12 777.85 451.93  34.97 -46.64 778.82 362.93 

10.01 -58.45 777.82 454.25  35.47 -49.06 778.62 382.30 
10.51 -58.50 777.82 455.02  35.98 -51.20 778.43 398.56 
11.02 -58.28 777.83 453.48  36.48 -53.06 778.28 413.27 
11.52 -57.78 777.88 449.61  36.98 -54.65 778.14 425.64 
12.02 -57.01 777.94 443.43  37.48 -55.97 778.03 435.70 
12.52 -55.97 778.03 435.70  37.98 -57.01 777.94 443.43 
13.02 -54.65 778.14 425.64  38.48 -57.78 777.88 449.61 
13.52 -53.06 778.28 413.27  38.99 -58.28 777.83 453.48 
14.02 -51.20 778.43 398.56  39.49 -58.50 777.82 455.02 
14.53 -49.06 778.62 382.30  39.99 -58.45 777.82 454.25 
15.03 -46.64 778.82 362.93  40.49 -58.12 777.85 451.93 
15.53 -43.96 779.05 342.78  40.99 -57.52 777.90 447.29 
16.03 -41.00 779.30 319.51  41.49 -56.65 777.97 440.33 
16.53 -37.77 779.57 294.68  41.99 -55.50 778.07 431.83 
17.03 -34.27 779.87 267.50  42.50 -54.07 778.19 421.00 
17.53 -30.49 780.19 237.96  43.00 -52.38 778.33 407.85 
18.03 -26.44 780.53 206.06  43.50 -50.41 778.50 392.37 
18.53 -22.13 780.90 172.58  44.00 -48.16 778.69 375.33 
19.03 -17.54 781.29 136.73  44.50 -45.64 778.90 355.18 
19.53 -12.68 781.70 99.28  45.00 -42.85 779.14 334.25 
20.03 -7.55 782.13 58.66  45.50 -39.79 779.40 310.20 
20.53 -2.15 782.59 16.43  46.00 -36.46 779.68 284.58 
21.02 3.52 783.07 -27.41  46.50 -32.85 779.99 255.84 
21.52 9.46 783.57 -74.44  47.00 -28.97 780.32 226.29 
22.02 15.66 784.10 -123.10  47.50 -24.82 780.67 193.61 
22.52 22.14 784.65 -173.41  48.00 -20.39 781.04 159.33 
23.02 28.88 785.22 -226.93  48.50 -15.70 781.44 122.69 
23.51 35.89 785.81 -282.11  49.00 -10.74 781.86 83.66 
24.01 43.16 786.43 -339.74  49.50 -5.50 782.31 43.03 
24.50 50.70 787.07 -399.04  50.00 0.00 782.77 0.00 
25.00 58.50 787.73 -460.82      
Taula 6.9: Resultats i valors del moments equivalents per a la biga de dos vans. 
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En el cas de llums contínues, la deformació de l’estructura, sota l’influència del 
moment, genera unes forces correctores en els suports anomenades forces secundàries o 
reaccions hiperestàtiques, que alhora generen els corresponents moments hiperestàtics. 
L’efecte total produït pel tendó en llums contínues és la suma dels moments primaris o 
isostàtics i els moments hiperestàtics.Tal i com s’ha comentat en el capítol 3, l’obtenció 
de la llei de moments equivalents permet trobar automàticament la llei de moments 
hiperestàtics simplement restant-li els moments isostàtics. A continuació es presenta la 
llei de moments hiperestàtics per a la biga de dos vans simètrics: 
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Figura 6.7: Llei de moments hiperestàtics per a la biga de dos vans simètrics. 
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6.2.3.Biga hiperestàtica de dos vans asimètrics 
 
En el cas anterior hem comprovat que per a una biga hiperestàtica de vans simètrics el 
fet de restringir o no restringir el moviment horitzontal del cable en els recolzaments 
intermitjos no afecta a la solució, de tal manera que l’anàlisi de cada un dels vans es pot 
fer per separat com si no hi hagués interacció entre vans adjacents.  
Tal i com s’ha explicat amb anterioritat, la metodologia emprada habitualment sota el 
nom de Mètode de Compensació de les Càrregues analitza cadascun dels vans per 
separat sense tenir en compte cap tipus d’interacció. Ara bé, el dubte sorgeix quan es 
tracta de vans asimètrics en els que és d’esperar que les reaccions horitzontals en els 
recolzaments intermitjos no estiguin compensades i, per tant, la reacció total no sigui 
exclusivament vertical. 
 
Aquest exemple tracta d’analitzar què passa realment en models asimètrics i ho fa 
comparant els resultats obtinguts mitjançant el programa Net Test en dos models que es 
diferencien per la restricció o no restricció del moviment horitzontal de cable en el 
recolzament intermig. L’exemple analitzat consisteix en una biga de dos vans de 25 i 
12.5 m: de llum, les dades de la qual es mostren a la taula 6.10 
 

Dada Notació Valor Unitats 
Cantell h 1.25 m 
Llum gran L1 25 m 
Llum petita L2 12.5 m 
Area de formigó Ac 0.34 m2 
Pes propi p 8.5 kN/m 
Area d’acer Ap 28 cm2 
Modul elàstic de l’acer Ep 200000 MPa 
Recobriment r 0.04 m 

 
Taula 6.10: Dades del problema 

 
En primer lloc observem els resultats obtinguts en el cas de restringir el moviment 
horitzontal del cable en el recolzament intermig: 
 

 1a Iteració Resultats finals 
Fact_long 1 1.001696 

T. recolzament intermig 1023.93 kN 787.73 kN 

T. en ancoratge L1 1018.97 kN 782.77 kN 

?zmax  cable L1 -39.34 cm -58.5 cm 

T. en ancoratge L2 640.08 kN 435.7 kN 

?zmax  cable L2 -4.92 cm -14.52 cm 

Reacció vertical rec. intermig 213.32 kN 198.21 kN 

Reacció horitz. rec. intermig 375.96 kN 343.33 kN 

 
Taula 6.11: Resultats amb restricció de moviment horitzontal al recolzament intermig 

 
Es comprova que la reacció en el recolzament intermig no és exclusivament vertical, 
perquè les forces horitzontals no estan compensades (Fig.6.8).  
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Figura 6.8:. Traccions i reaccions per a la biga asimètrica amb restricció del moviment horitzontal  
 
Quant a màxima fletxa i màxima tracció en la llum de 25 m. els resultats són els 
mateixos que en la biga simètrica, perquè els dos vans es comporten com bigues 
separades, tal i com haviem previst. La màxima fletxa i la màxima tracció es donen en 
el tram de 25 m. 
 
En segon lloc observem els resultats obtinguts en el cas de no restringir el moviment 
horitzontal del cable en el recolzament intermig.  
 
Amb aquesta condició de vinculament cal crear un tipus de material per a cada cable, 
amb les mateixes característiques d’àrea, mòdul d’elasticitat i càrregues aplicades, però 
que permeti aplicar diferents allargaments a cada cable per tal que la posició en l’eix x 
del recolzament intermig sigui la original, situada a 25 m. En cas contrari, es podria 
donar el cas que la posició final del recolzament intermig es desplacés. Aquesta qüestió 
es pot entendre més clarament amb el següent exemple en el que la variable fact_long és 
la mateixa per als dos cables. Els resultats es mostren a la taula 6.12 i a la figura 6.9 
 

 Valors Net Test 
Fact_long L1 1.0 

T. recolzament intermig  931.18 kN 

T. en ancoratge L1  926.21 kN 

?zmax  cable L1 -45.6 cm 

Fact_long L1 1.0 

T. en ancoratge L2  922.41 kN 

?zmax  cable L2 -14.52 cm 

Reacció vertical rec. intermig 224.32 kN 

Reacció horitz. rec. intermig 0 kN 

Posició recolzament intermig xi 24.98 m. 

 
Taula 6.12: Resultats en els dos cables per a  fact_long =1 
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Es comprova que la reacció al recolzament intermig és exclusivament vertical, és a dir, 
les forces horitzontals estan compensades.  
 

 
 

Figura 6.9:. Reaccions per a la biga asimètrica sense restricció del moviment horitzontal  
 
Comparant aquest resultats amb els de la primera iteració amb restricció de moviment 
en el recolzament intermig, mostrats a la taula 6.11, es comprova que la tracció en el 
recolzament intermig i la tracció en l’ancoratge del cable llarg L1 és inferior en el cas 
que estem analitzant que en el cas anterior, tot i que l’allargament de cable permès és el 
mateix (fact_long =1 en els dos casos). En canvi, la tracció en l’ancoratge del cable més 
curt L2, si permetem el moviment horitzontal del cable, és superior, la qual cosa 
demostra que sí que hi ha interacció entre els cables de vans adjacents, de manera que el 
cable més curt s’endú part de la càrrega del cable més llarg i per tant la seva tracció 
augmenta. 
Ara bé, en aquesta primera iteració en la que la variable fact_long dels dos cables és 
igual a la unitat, la posició del recolzament intermig s’ha desplaçat 2 cm respecte a la 
posició original situada en x= 25 m. (Taula 6.12). Per posició del recolzament intermig 
s’entén aquell valor de l’abscissa x en el que la posició del cable se sitúa a +58.5 cm en 
l’eix z, que és el punt de fletxa màxima positiva que hem establert a priori amb els 
criteris esmentats amb anterioritat. Però, per altra banda, la posició del recolzament 
intermig és una dada geomètrica de partida i per tant aquest desplaçament és fictici i no 
es pot donar en la realitat. Per aquesta raó haurem d’iterar la variable fact_long dels dos 
cables fins que la posició x del recolzament quedi a la posició original i fins que, tal i 
com haviem fet fins ara, la fletxa màxima negativa en el cable més llarg sigui -58.5 cm. 
Els resultats finals ajustats als requisits esmentats es mostren a continuació: 
 

 Valors Net Test 
Fact_long L1 1.001696 

T. recolzament intermig  787.04 kN 

T. en ancoratge L1  782.08 kN 

?zmax  cable L1 -58.5 cm 

Fact_long L1 0.994 

T. en ancoratge L2  777.3 kN 

?zmax  cable L2 - 2.12cm 

Reacció vertical rec. intermig 214.18 kN 

Reacció horitz. rec. intermig 0 kN 

Posició recolzament intermig xi 25 m. 

 
Taula 6.13: Resultats finals  
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Figura 6.10:. Traccions i reaccions per a la biga asimètrica en la configuració final  
 
Els resultats indiquen i confirmen que si no restringim el moviment horitzontal del 
cable, les forces horitzontals es compensen, la qual cosa implica que la reacció al 
recolzament intermig és exclusivament vertical i que la tracció en l’ancoratge més curt 
augmenta considerablement respecte al model en que els dos cables s’analitzen per 
separat, en el que el moviment horitzontal del cable en el recolzament està impedit. 
De fet si es compara la llei de moments equivalents dels dos models analitzats mostrada 
en la figura 6.11, s’observen diferencies significatives en el va més curt provocades pel  
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Figura 6.11:. Comparativa de moments equivalents entre els dos models analitzats  

 
fet que les càrregues horitzontal no estiguin compensades en el cas del primer model, la 
qual cosa comporta un salt en la llei de moments. Aquests resultats indiquen que la 
suposició feta, que existeix interacció entre els vans adjacents, és correcta i que el camí 
usual per a la modelització d’aquest tipus d’estructures consistent en l’aplicació de les 
fórmules derivades del mètode de compensació de les càrregues és una simplificació 
que posa de manifest la utilitat de l’eina d’anàlisi numèric que estem emprant. 
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Les conseqüències de cara a l’anàlisi d’estructures postesades d’aquesta simplificació 
que es realitza habitualment, es resumeixen en que, a l’hora de calcular, es troba la força 
de pretensat necessària, amb màxima excentricitat, per a cada va per separat. Després, 
s’aplica la màxima força de pretensat trobada a tots els vans, de manera que en el va de 
menys llum, que en realitat necessita menys força de pretensat per compensar la 
càrrega, es compensa una càrrega superior a la del pes propi.  
De fet, si es vol compensar la mateixa càrrega a tots el vans es pot deduir l’excentricitat 
necessària en el va de menys llum de la següent manera: 
 
Sigui P la força de pretensat necessària per compensar la càrrega en el va de més llum, 
deduïda a partir de l’expressió ja coneguda   
 

P = p  l1
2 / 8· f1 (6.1) 

 
on p és la càrrega que volem compensar en tots els vans. 
 
Si P ha de ser igual per a tots els vans, la fletxa f2 en el va de menys llum haurà de ser la 
següent: 
 

f2= f1·l22 /l12 (6.2) 
 
Si comparem els resultats d’aplicació d’aquesta fórmula en el model que estem 
analitzant amb els resultats obtinguts amb el programa Net Test (Taula 6.14), es pot 
comprovar que el resultats coincideixen en gran manera i que Net Test es mostra com 
una eina molt útil per trobar aquell perfil longitudinal del cable que compensa 
automàticament una determinada càrrega aplicada, sigui quin sigui els nombre de vans. 
 

VALORS MÈTODE 
COMPENSACIÓ CÀRREGUES 
   
f1 0.852407467 m 
L1 25 m 
L2 12.5 m 
   
f2 0.213101867 m 
   
VALORS NET TEST  
   
ec arch roof 0.0226 m 
em 0.2925 m 
fo 0.3151 m 
? -0.0468  
   
f2 Net Test 0.216141296 m 
   
Error -0.00303943  
Error relatiu 1.43%  

 
Taula 6.14: Valor de f2 segons els dos mètodes de càlcul 

 
D’altra banda, si no volem compensar la mateixa càrrega en tots el vans, s’ha de tenir en 
compte en les comprovacions tensionals i en el disseny d’armadura passiva. 
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6.2.4.Bigues ortogonals  
 
Es tracta de modelar dues bigues de 25 m de llum que es creuen ortogonalment. Volem 
compensar la totalitat del pes propi mitjançant el cables de pretensat. No es tenen en 
compte les pèrdues per fregament. 
Tal i com hem fet fins ara, fixarem ? zmax, és a dir, fixem la fletxa màxima del cable 
tenint en compte que el seu cantell és 1.25 m. i que el recobriment és 0.04 m. Aleshores, 
? zmax=0.585. En aquest cas es tracta de veure cóm interaccionen els dos cables com a 
pas previ abans de modelar una llosa postesada. Trobarem la tensió en el cable que ens 
dóna Net Test i veurem si s’assembla a la que tindriem amb una sola biga. Veurem 
també, quin comportament té el punt de creuament dels cables. 
Les dades necessàries a introduir en el programa són les mateixes que les mostrades en 
la taula 6.1. 
 
En el cas que en el punt de creuament dels cables no s’hi creï cap node d’unió, els 
resultats esdevindran els mateixos que si s’analitzés cada biga per separat, doncs no hi 
haurà cap tipus d’interacció entre els cables. Per tant, analitzem els resultats obtinguts 
en un model en el que en el punt de creuament dels cables existeix un node d’unió sense 
cap tipus de restricció en el seu moviment, és a dir, un node lliure. 
Els resultats es mostren a continuació, junt amb els resultats obtinguts en l’apartat 6.2.1 
per a la biga birecolzada 
 

MODEL AMB NODE LLIURE EN EL CREUAMENT DE CABLES 
    
 Fact_long ?zmax (cm) Tracció màxima (kN) 

CABLE 1 0.99942 -58.5 1147.63 
CABLE 2 0.99942 -58.5 1144.07 

 
MODEL SENSE NODE EN EL CREUAMENT DE CABLES 
    
 Fact_long ?zmax (cm) Tracció màxima (kN) 

CABLE 0.9994385 -58.5 1137.75 
 

Taula 6.15: Resultats bigues ortogonals 
 

 
Figura 6.12: Resultats bigues ortogonals 
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El fet de crear un nus en el creuament dels cables, suposa un augment de la tracció en 
els dos cables respecte al model en que no hi ha cap unió en el creuament. Aquests 
resultats mostren una altra diferència amb l’anàlisi convencional d’aquestes estructures, 
doncs mostren que hi ha interacció entre els cables que es creuen, cosa que el Mètode de 
Compensació de les Càrregues no contempla. 
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6.2.5.Forjat de lloses postesades  
 
Un cop analitzats els casos presentats fins ara, ja es tenen els elements necessaris per tal 
de poder realitzar la modelització d’un cas real de forjat de lloses postesades amb 
tendons no adherents. 
 
Per tal de poder establir comparacions amb el càlcul que es du a terme habitualment, 
analitzarem l’exemple número 16 de la Guía de aplicación de la EHE [33]. 
 
En l’exemple esmentat es fa el disseny complet del forjat incloent els següents passos: 
 

• Predimensionament geomètric de la llosa 
• Predimensionament i traçat del pretensat 
• Anàlisi estructural 
• Comprovació de tensions en servei del formigó 
• Comprovació dels estats límits últims 
• Estats límits de servei 
• Disposició d’armadures i detalls 

 
L’anàlisi i comparació de resultats que es realitza en aquest apartat inclou únicament els 
dos primers punts del disseny de l’estructura, perquè són els que s’inscriuen dins 
l’àmbit de l’estudi desenvolupat en la present Tesina Final de Carrera. 
 
Es tracta de la planta d’un centre comercial situat en una ciutat interior de la Península. 
La geometria en planta del forjat és la indicada en la figura 6.13. La quadrícula principal 
de pilars és de 8 x 8 m2 , amb pilars de secció 0.5 x 0.5 m. L’alçada lliure entre plantes 
és de 4.5 m. 
 

 
Figura 6.13: Geometria del forjat 
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A efectes del que interessa analitzar, es considera en el càlcul que únicament actúa el 
pes de la llosa. 
Els materials emprats són: 
 

 Designació EHE 
Formigó HP-35/B/20/I 

Acer actiu Y1860 S7 
  

Taula 6.16: Materials emprats 
 
Seguint el càlcul desenvolupat en l’exemple es té que per a llums entre suports de 8 m. 
un cantell de 25 cm. proporciona una relació cantell/llum 1/32, que per a les càrregues 
actuants, es considera un valor adequat. 
El pes propi de la llosa és: 
 

0.25·1.0·1.0·25=6.25 kN/m2 
 
El pretensat de la llosa està format per un conjunt de cables diposats en planta segons 
dos direccions ortogonals (X i Y), agrupats en bandes que tenen per eixos les línies 
entre pilars. Es decideix diposar els tendons fent un repartiment uniforme en la direcció 
Y, mantenint el 50% dels tendons necessaris concentrats entre pilars. En la direcció X, 
tots els tendons es concentren sobre les alineacions de suports.  
Aquesta disposició de tendons facilita el procediment constructiu, però el comportament 
de la llosa passa a tenir un caràcter eminentment unidireccional, de manera que els 
tendons concentrats sobre pilars es comporten com jàsseres sobre les que recolzen els 
tendons de la direcció ortogonal. 
 
El predimensionament de la força de pretensat necessària es realitza mitjançant el 
Mètode Compensació de les Càrregues compensant la totalitat del pes propi. 
 
D’acord amb l’ EHE [3] es determinen els recobriments mínims d’armadura passiva i, a 
partir d’aquests, els recobriments de les dues famílies de pretensat, tenint en compte que 
sobre les pilars es produeix el creuament de les mateixes. Els recobriments mecànics 
necessaris es resumeixen a la següent taula: 
 

 Recobriment superior (sobre pilars) Recobriment inferior (centre de llum) 
Direcció X 55 mm 75 mm 

Direcció Y 75 mm 75 mm 
 

Taula 6.17: Recobriments mecànics 
 
Coneixent els recobriments, queda determinat el traçat del tendó i cal avaluar la força de 
pretensat necessària amb les fórmules ja conegudes derivades del Mètode de 
Compensació de les Càrregues. Tal i com s’ha esmentat en reiterades ocasions, com 
que el vans tenen diferent llum, es comprova la força de pretensat per a cada va per 
separat. 
En el cas del forjat analitzat, es distingeix entre vans interiors i vans extrems per a cada 
una de les famílies de pretensat. En els vans interiors, el traçat és simètric i, per tant, la 
fórmula emprada és (6.1)la següent: 
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P = p·l2 / 8·f 
 
En el cas dels vans extrems, el traçat és asimètric i, per tant, f és calcula com: 
 

f = ½·fo·[1+(1- ? 2L2 / 4·fo2)1/2] (6.3) 
 
En total es valoren quatre possibilitats el resultats dels quals es presenten a continuació. 
 

 Direcció X Direcció Y 
 Llum interior Llum extrema Llum interior Llum extrema 

Longitud 8.0  6.8  8.0  6.0  

f (m) 0.120 0.081 0.100  0.073 

P (kN) 416.70 446.00 500.00  385.27  
 

Taula 6.18: Resultats de l’ exemple número 16 de Guía de Aplicación de la EHE [33 
 
S’estableix que la força de pretensat necessària en la direcció X és la major de les 
obtingudes en les llums en direcció X i s’aplica el mateix criteri en la direcció Y. Per 
tant, la força de pretensat necessària en direcció X, en un metre d’ample de llosa, és de 
446 kN/m  i de 500 kN/m en direcció Y. 
 
Considerant un conjunt de pèrdues de pretensat del 20 %, la tensió efectiva màxima en 
els cables serà: 
 

s p8  = (1-? )·s pi = 0.8·0.75 fpu = 1116.0 N/mm2 (6.4) 
 
i, per tant, l’area de pretensat necessària i el número de de tendons seran els mostrats a 
la taula 6.19. 
 

 Direcció X Direcció Y 

 Sobre pilars Sobre pilars Repartiment 
uniforme 

 Àrea de pret nº de tendons Àrea de pret*.  nº de tendons nº de tendons 

Pilars 
interiors 

3200 mm2 23 3584 mm2 13 1 tendó a 
0.5m. 

Pilars de 
vora 

1200 mm2 9 1523 mm2 6 1 tendó a 
0.45m. 

*Indica l’àrea de pretensat total a repartir entre tendons concentrats i distribuïts 
 

Taula 6.19: Distribució de tendons en planta segons l’ exemple número 16 de [33] 
 
Un cop desenvolupat el càlcul convencional de lloses postesades recollit a l’exemple 
número 16 de la Guía de Aplicación de la EHE [33], s’analitzen els resultats obtinguts 
amb l’aplicació numèrica per al càlcul de xarxes funiculars amb dues metodologies 
diferenciades.  
La primera metodologia consisteix en analitzar els cables en les dues direccions 
principals per separat, tal i com es realitza habitualment i tal i com s’ha mostrat en 
aquest apartat en referència al càlcul de l’exemple número 16 de [33]. 
 
La segona metodologia consisteix en analitzar la totalitat del forjat com una xarxa de 
cables. 
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Anàlisi de cada cable per separat 
 
La metodologia d’anàlisi que es du a terme en aquest cas és anàloga a la desenvolupada 
en els apartats 6.2.2 i 6.2.3.  
 
S’analitzen en primer lloc els cables disposats en la direcció X. L’esquema de la 
disposició dels cables en els vans en direcció X, determinada per la geometria de la llosa 
i els recobriments pertinents, es mostra a la figura 6.14. 
 

 
 

Figura 6.14: Geometria dels vans en direcció X  
 
 
Els resultats obtinguts amb el programa en la última iteració en la que s’ha ajustat la 
màxima fletxa del cable al valor màxim de -0.05 m. es mostren a la taula 6.20 i a la 
figura 6.15. 
 

 Resultats finals 
Fact_long 0.985 

T. recolzament intermig 440.932 kN  

T.ancoratge va extrem (L=6.8m) 440.495 kN 

?zmax  cable extrem -0.05 m 

?zmax  cable interior -0.0435 m 

Reacció vertical rec. intermig 50 kN 

Reacció horitz. rec. intermig 0 kN 

 
Taula 6.20: Traccions i fletxes en la direcció X 
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Figura 6.15: Traccions en direcció X segons Net Test 
 
Cal dir, que en tractar-se d’una estructura simètrica, les reaccions en els recolzaments 
intermitjos són exclusivament verticals i les forces horitzontals estan compensades, de 
manera que no existeixen discontinuitats en la llei de moments. Una de les aportacions 
importants que incorpora l’anàlisi d’aquestes estructures mitjançant l’aplicació 
numèrica de càlcul de formes funiculars és que de manera molt senzilla es pot trobar la 
llei de moments equivalents del pretensat (fig. 6.16). 
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Figura 6.16: Llei de moments equivalents en direcció X  

 
Amb la llei de moments s’han de dur a teme les comprovacions tensionals. El càlcul de 
tensions en la secció es realitza a partir de l’envolupant en servei mitjançant un càlcul 
elàstic a partir dels valors d’àrea i inèrcia bruta de la secció. En servei, les tensions 
s’obtenen amb la força de pretensat final, després de pèrdues instantànies i diferides. 
Habitualment s’obté la precompressió mitja de manera conservadora amb la tensió final 
mínima de cada alineació de tendons. 
En la comprovació de les tensions en buit es consideren les accions degudes al pretensat 
i al pes propi de la llosa. De forma conservadora s’acostuma a emprar la tensió màxima, 
després de les pèrdues instantànies. 
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En les comprovacions d’estats límits últims, com per exemple la comprovació a 
solicitacions normals, s’obté l’armadura passiva necessària imposant les equacions 
d’equilibri de la secció[3] i, per tant, és necessari conèixer el moment de càlcul 
ponderat, produït per les accions exteriors, més el moment hiperestàtic de pretensat. Per 
calcular el moment hiperestàtic, primer s’han de calcular les reaccions de l’estructura 
vers les càrregues totals equivalents introduïdes pel pretensat, Com que el pretensat és 
un sistema autoequilibrat de forces, la llei lineal d’esforços flectors en equilibri amb les 
esmentades reaccions, serà la llei de moments hiperestàtics de càlcul. 
Amb l’aplicació numèrica emprada el procés de càlcul de la llei de moments se 
simplifica i, a més, és possible avaluar les pèrdues i la força de pretensat en cada punt 
de manera exacta, de tal forma que es poden evitar, si així es vol, simplificacions 
conservadores en el càlcul de les tensions i, per altra banda, es pot trobar el traçat òptim 
dels cordons de manera automàtica tal i com s’ha explicat amb anterioritat. 
 
Comparant els resultats obtinguts mitjançant Net Test amb els resultats de l’exemple 16 
de la Guía de Aplicación de la EHE [33], es pot comprovar que en ambdós casos, la 
màxima força de pretensat necessària es dóna en el va més curt i la magnitud d’aquesta 
força té un valor molt semblant, 440.93 kN vers 446.0 kN. Ara bé, mitjançant el 
programa de càlcul de models funiculars es pot observar que, degut a la interacció entre 
vans adjacents, la força de pretensat necessària per compensar la càrrega en tots els vans 
és molt similar, amb una diferència de dècimes de kN, tot i que la màxima excentricitat 
de -0.05 m. només és necessària en els vans extrems. En canvi, l’excentricitat necessària 
en els vans interiors és de -0.043m.  
En l’anàlisi per separat dels vans que es fa amb el mètode de compensació de les 
càrregues, la força de pretensat necessària per compensar la càrrega en cadascun dels 
vans difereix de l’ordre d’uns 30 kN, però en canvi, s’assumeix que s’aplica la màxima 
força de pretensat obtinguda en tots els vans. D’aquesta manera, la càrrega que es 
compensa en els vans interiors és superior al pes propi, la qual cosa hauria de tenir-se en 
compte en les comprovacions tensionals.  
Per altra banda, amb el programa numèric s’obté automàticament el binomi força de 
pretensat i excentricitat necessàries per compensar la càrrega en cadascun dels vans, i 
com a conseqüència, la llei de moments adequada per al càlcul acurat de les tensions. 
Observant la llei de moments presentada a la figura 6.16 es comprova clarament la 
diferència quant als moments màxims que es dóna entre els vans interiors i els vans 
extrems. 
 
En la direcció Y, l’esquema de la disposició dels cables en els vans, determinada per la 
geometria de la llosa i els recobriments pertinents, es mostra a la figura 6.17. 
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Figura 6.17: Geometria dels vans en direcció Y  
 
Els resultats obtinguts amb el programa en la última iteració, en la que s’ha ajustat la 
màxima fletxa del cable al valor màxim de -0.05 m, es mostren a la taula 6.21 i a la 
figura 6.18. 
 

 Resultats finals 
Fact_long 0.98282 

T. recolzament intermig 500.046kN 

T.ancoratge va extrem (L=6.8m) 499.634 kN 

?zmax  cable extrem -0.034 m 

?zmax  cable interior -0.05 m 

Reacció vertical rec. intermig kN 

Reacció horitz. rec. intermig 0 kN 

 
Taula 6.21: Traccions i fletxes en la direcció Y 

 

 
 

Figura 6.18: Traccions en direcció Y segons Net Test 
 
Anàlogament a com s’ha fet en la direcció X, es poden trobar el moments equivalents en 
la direcció Y (fig 6.19) 
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Figura 6.19: Llei de moments equivalents en direcció Y  

 
Comparant els resultats obtinguts mitjançant Net Test amb els resultats de l’exemple 16 
de la Guía de Aplicación de la EHE, es pot comprovar que en ambdós casos, la màxima 
força de pretensat necessària és dóna en els vans interiors. Segons el programa numèric 
en els vans extrems no és necessari assolir la màxima excentricitat per tal de compensar 
la càrrega, perquè la interacció entre vans adjacents provoca que la força de pretensat en 
el va extrem augmenti respecte al valor obtingut de l’aplicació del mètode de 
compensació de les càrregues.  
En la direcció Y es poden fer disquisicions anàlogues a les realitzades en la direcció X 
respecte a la càrrega que realment s’està compensant i respecte a la llei de moments 
equivalents, amb l’afegit que en aquest cas les diferències quant a moments màxims 
entre vans interiors i vans extrems és més important.  
 
A continuació es mostra la taula resum de comparació de resultats entre l’exemple de 
[33] i l’anàlisi cable a cable realitzat amb Net Test. 
 
 

 Valors Net Test M.Compensació 
de les càrregues Diferència Error 

relatiu 
Direcció X     

P (kN) va interior  (L=8 m) 440.932 416.7 24.232 5.50% 

? zmax  cable interior (m)  -0.0435 -0.05 0.0065 14.94% 

Moment va interior (c.d.l) 
(kN·m) 19.17 20.835 -1.665 8.69% 

P (kN) ancoratge.va extrem 
(L=6.8 m) 440.495 446.0 -5.505 1.25% 

? zmax  cable extrem (m) -0.05 -0.05 0 0.00% 

Moment va extrem c.d.l (kN·m) 22.35 22.3 0.05 0.22% 
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Direcció Y     

P (kN) va interior  (L=8 m) 500.046 500.0 0.046 0.01% 

? zmax  cable interior (8m)  -0.05 -0.05 0 0.0% 

Moment va interior c.d.l 
(kN·m) 25.016 25.0 0.016 0.06% 

P (kN) ancoratge va extrem 
(L=6m) 499.634 385.27 114.364 22.89% 

? zmax  cable extrem (m) -0.034 -0.05 0.016 47.06% 

Moment va extrem c.d.l  
(kN·m) 17.012 19.26 -2.248 13.21% 

 
Taula 6.22: Comparativa de resultats 

 
 
Anàlisi com a xarxa de cables 
 
L’anàlisi com a xarxa de cables del forjat de lloses postesades amb tendons no adherents 
que estem estudiant és un procés molt més laboriós que el procés que requereix l’anàlisi 
per separat de cada cable.  
En primer lloc, cal introduir la geometria del forjat en el programa de preprocés i, per 
fer-ho, és necessari conèixer la disposició i número de cables. Per tant, és necessari fer 
un predimensionament utilitzant el mètode compensació de les càrregues. En el cas 
analitzat, el número de cables i la seva disposició són els mostrats en la taula 6.19. 
 
La distribució de cables escollida, repartiment de tendons uniforme en una direcció, 
mantenint un percentatge concentrat sobre pilars, i concentració de tots els tendons 
sobre pilars en l’altra direcció, malgrat facilita el procediment constructiu, suposa que el 
comportament estructural de la llosa sigui bàsicament unidireccional. El tendons 
concentrats sobre pilars es comporten com jàsseres sobre les que recolzen els tendons de 
la direcció ortogonal que, en aquest cas, és la direcció Y. Aquest comportament 
unidireccional del forjat té unes implicacions crítiques a l’hora de decidir cóm plantejar 
la modelització del forjat. La distribució de càrregues sobre les diverses famílies de 
tendons està condicionada per aquest comportament, de manera que tota la càrrega del 
forjat s’aplica als tendons en la direcció Y. Aquests tendons recolzen sobre els pilars, en 
el cas de tractar-se de tendons concentrats i sobre els tendons en direcció X, que actúen 
com a jàsseres, en el cas dels tendons distribuïts. La càrrega que suporten els tendons en 
direcció X és el pes propi del tendó i la que li transmeten els tendons en direcció Y.  
Per a la llosa de l’exemple, tal i com consta en l’exemple número 16 de la Guía 
d’aplicación de la EHE [33], el 50% dels tendons necessaris en la direcció Y es 
concentren sobre pilars i la resta es reparteixen uniformement. 
 
D’aquesta manera, segons la càrrega que li pertoca a cada tendó, condicionada per 
l’àrea tributària de càrrega que suporta, s’han classificat els cables segons les famílies 
que es mostren en la figura 6.20. 
 
 



Capítol 6. Aplicació de models funiculars a les lloses postesades 85 

Dimensionat i càlcul de lloses postesades mitjançant models funiculars 

 
 

Figura 6.20: Classificació del tendons segons les característiques mecàniques i de càrrega aplicada  
 
La càrrega aplicada a cada cable i les seves característiques mecàniques es mostren a la 
taula 6.23. 
 
Cal dir que, en el cas dels tendons concentrats sobre pilars, s’han modelat com un únic 
tendó d’àrea equivalent 
 

CÀRREGUES PER CABLE   EA 

  VALOR UNITATS     VALOR UNITATS 
Cable 1 10.63 kN/m   Cable 1 168000 kN 
Cable 2 1.77 kN/m   Cable 2 28000 kN 
Cable 3 23.13 kN/m   Cable 3 364000 kN 
Cable 5 25 kN/m   Cable 5 364000 kN 
Cable 6 1.79 kN/m   Cable 6 28000 kN 
Cable B 0.25 kN/m   Cable B 644000 kN 

 
Taula 6.23: Característiques mecàniques i càrregues aplicades a cada cable 

 
Quant a les condicions de vinculament en els nodes, se n’han establert de tres tipus. En 
el contorn de la llosa, on se situen els ancoratges, s’impedeix el moviment dels cables 
en les tres direccions coordenades. En els pilars interiors, s’impedeix el moviment del 
cable en la direcció Z, per tal de poder fixar correctament la fletxa positiva del cable 
sobre el recolzament, però no es restringeix el moviment en les altres dues direccions, 
per tal de poder simular la interacció entre els vans adjacents, tal i com s’ha explicat en 
l’apartat 6.2.3. En els nodes d’intersecció entre els cables en direcció X i els cables 
uniformement distribuïts en direcció Y, la condició de vinculament és de llivertat de 
moviments en les tres direccions. La creació d’un node en aquest punts d’intersecció 
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respon a la necessitat de vincular els tendons en direcció X, que actuen com a jàsseres, 
amb els tendons en direcció Y, que recolzen sobre els anteriors, per a que hi hagi 
interacció entre els mateixos, tal i com s’ha explicat en l’apartat 6.2.4, en el que s’ha 
exposat el cas de dues bigues ortogonals. 
 
Les condicions de vinculament per a cadascun dels nodes es mostren a la següent figura: 
 

 
 

Figura 6.21: Condicions de vinculament per a cada node.  
 
 
Tal i com s’ha explicat en el capítol 5, el valor 1 en la condició de vinculament en un 
determinat eix significa moviment impedit. El valor 2 significa moviment lliure en 
aquest direcció. 
 
De manera similar a com s’ha fet en l’anàlisi cable a cable, un cop definides les 
característiques geomètriques, mecàniques, les càrregues aplicades i les condicions de 
vinculament, cal ajustar el valor de la variable fact_long de cada família de cable per tal 
que la fletxa màxima negativa s’ajusti al valor de -0.05 m. Aquest valor s’ha prefixat 
tenint en compte els recobriments i el cantell de la llosa. Es tracta d’un procés llarg, que 
en el cas de forjats complexes requereix un gran nombre d’iteracions, de manera que 
seria molt convenient que en una futura versió del programa de càlcul de formes 
funiculars, específica per al càlcul de lloses postesades, s’implementés de manera 
numèrica, mitjançant algún mètode de resolució de zeros de funcions. 
 
Els resultats finals de totes les iteracions per a cadascun dels cables es mostren a la taula 
6.24. 
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 Fact_long ? zmax   (m) Tracció màx.(kN) 

CABLE 1 0.99565 -0.0506 811.226 

CABLE 2 0.9855 -0.0502 413.233 

CABLE 3 0.9963 -0.0500 1542.21 

CABLE 5 0.9960 -0.0509 1655.42 

CABLE 6 0.948 -0.0485 1535.39 

CABLE B 0.998 -0.0509 1587.17 

 
Taula 6.24: Resultats finals de l’anàlisi com a xarxa de cables 

 
 

 

 
 

Figura 6.22: Traccions i reaccions per al forjat de lloses postesades.  
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Per tal de poder comparar els resultats amb l’anàlisi realitzat mitjançant el Mètode de 
Compensació de les Càrregues i amb l’anàlisi realitzat cable a cable, no es pot establir la 
relació directa amb la força de pretensat necessària per compensar la càrrega, tal i com 
s’havia fet fins ara, sinó que cal fixar-se en el nivell de tensions obtingut en cada cable, 
perquè hi ha interacció entre els mateixos i, per tant, la càrrega que suportin dependrà 
d’aquesta interacció.  
 
El nivell de tensió admissible en un tendó de 0.6”, s’ha establert en el 
predimensionament realitzat amb anterioritat (6.4) mitjançant el Mètode de 
Compensació de les Càrregues com: 
 

s p8  = (1-? )·s pi = 0.8·0.75 fpu = 1116.0 N/mm2 
 
i, considerant que la secció de cada tendó és de 140 mm2, la màxima tracció admissible 
en un tendó serà: 
 

Tmax, tendó = 1116·140 = 156.24 kN (6.5) 
 
Per tant, per comprovar els resultats obtinguts en l’anàlisi del forjat com a xarxa de 
cables cal comprovar que la tracció obtinguda mitjançant el programa sigui iguual o 
inferior al valor anterior. Ara bé, degut a que els tendons concentrats sobre pilars s’han 
modelat com un únic tendó d’àrea equivalent, la tracció admissible per cada família de 
cables serà proporcional a la seva àrea o, dit d’una altra manera, al nombre de tendons. 
Les traccions admissibles en cada família de cables i els resultats obtinguts mitjançant el 
programa es mostren a la següent taula: 
 

 Tracció admissible.(kN) Tracció màx.(kN) 
CABLE 1 937.44 811.226 

CABLE 2 156.22 413.233 

CABLE 3 2031.12 1542.21 

CABLE 5 2031.12 1655.42 

CABLE 6 156.24 1535.39 

CABLE B 3593.52 1587.17 
 

Taula 6.25: Màximes traccions admissibles i màximes traccions obtingudes per a cada família de cables 
 
La taula 6.25 mostra que les màximes traccions són inferiors a les traccions admissibles 
en totes les famílies de cables, exceptuant les famílies 2 i 6. Aquestes famílies modelen 
els cables distribuïts uniformement en la direcció Y, i l’explicació de perquè registren 
traccions més elevades que les admissibles cal buscar-la en la seva disposició 
geomètrica. En modelar el forjat com a xarxa de cables, la disposició geomètrica dels 
tendons és la real, en el sentit que els cables en direcció Y, que no es troben alineats 
entre suports, recolzen sobre els tendons en direcció X, que actuen com a jàsseres. Ara 
bé, els tendons en direcció X tenen la seva pròpia fletxa negativa i, per tant, el tendó en 
direcció Y, que es troba repartit uniformement en l’interior del va, recolza sobre un punt 
situat per sota del punt teòric de recolzament, en base al qual s’ha realitzat el 
predimensionament. De manera més senzilla, l’excentricitat positiva en el punt de 
recolzament dels tendons distribuïts, és inferior a l’excentricitat considerada en el càlcul 
cable a cable o en el càlcul mitjançant el Mètode de Compensació de les Càrregues. Si 
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l’excentricitat i, per tant la fletxa total, és inferior, forçosament la força de pretensat 
necessària que compensi la càrrega haurà de ser superior. 
De fet, si en l’ajust de la fletxa màxima del tendons distribuïts (valor que s’ha prefixat 
en -0.05m.) ens fixem en els tendons més propers a les alineacions de pilars i que, per 
tant, tenen menys desviació respecte a la fletxa del punt de recolzamet teòrica (valor 
prefixat en +0.07m.), els resultats que s’obtenen amb el programa posen de manifest 
una disminució radical de la tracció en els cables distribuïts(fig 6.23), que passa d’un 
valor de 1535.39 kN, a un valor de 161.83 kN, molt proper a la màxima tracció 
admissible. 
En la figura 6.23 s’ha ajustat la variable fact_long de la família de cables 6, per tal que 
el cable més proper d’aquest família a l’alineació de pilars tingui una fletxa de -0.05m. 
Cal recordar, que en el model anterior s’havia ajustat la variable fact_long per a que en 
qualsevol cable de la família 6 no se superés la fletxa de -0.05 m. 
 
 

 
 

Figura 6.23: Traccions en el segon ajust de cables distribuïts.  
 
El comentari és vàlid si s’accepta el postulat fet en l’exemple número 16 de [33], en el 
que s’afirma que el forjat té un comportament unidireccional en el que els tendons en 
direcció X actuen com a jàsseres. Si no fos així, els cables en direcció Y no caldria que 
recolzessin sobre els cables en direcció X per tal de transmetre’ls-hi la càrrega, i podrien 
adoptar el perfil requerit en alçat mitjançant la utilització de cavallets de recolzament. 
En aquest cas, la distribució de càrregues sobre els cables no seria tant senzilla i caldria 
parar especial atenció a la distribució d’àrees tributàries de càrrega, en funció de la 
posició dels cables en les dues direccions. En forjats que treballin bidireccionalment, 
aquesta distribució d’àrees de càrrega és crítica per tal d’aconseguir uns resultats 
correctes. 
 
Aquest últim resultat posa de manifest un dels punts forts de l’anàlisi com a xarxa de 
cables. El fet de poder modelar la geometria real dels cables permet trobar la tracció en 
cadascún d’ells, sigui quina sigui la geometria del forjat. En canvi, en l’anàlisi 
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convencional es calcula un únic tendó per a cada direcció del forjat i se’n generalitza el 
resultat per a tots els tendons en aquella direcció. 
 
Per altra banda, també es posa de manifest que en aquest tipus d’estructures com són els 
forjats de lloses postesades amb tendons no adherents, que tenen cantells reduïts amb 
llums elevades, petites variacions en les excentricitats dels tendons, provoquen grans 
diferències en la força de pretensat necessària. Aquest fet, recalca l’especial cura que 
s’ha de tenir en les toleràncies d’execució d’aquest tipus de forjats, en els que, de 
manera general, no s’accepten desviacions en la posició vertical dels tendons superiors a 
5 mm, en lloses de cantell superior a 20 cm. i, del 2.5% del cantell, en lloses de cantell 
inferior [1]. 
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6.3.Exemples de possibilitats 
 
En el capítol 5 s’ha presentat la formulació general de l’element de catenària que 
serveix per modelar el comportament de xarxes de cables i la metodologia analítica que 
permet la simulació numèrica de models funiculars.  
 
Com s’ha dit, aquesta metodologia, que inicialment sorgeix per a l’estudi de l’estabilitat 
d’obres de fàbrica, pot ser aplicable a diversos tipus estructurals, com per exemple, les 
lloses postesades. De fet, el disseny d’arcs de fàbrica per a la construcció de ponts va ser 
la primera aplicació pràctica de l’analogia antifunicular, però, posteriorment, l’aplicació 
es va extrendre a d’altres tipus d’estructures tridimensionals, com ara cúpules i torres. 
Amb l’afany de mostrar les múltiples possibilitats i el potencial de l’eina 
desenvolupada, es mostra, a tall d’exemple, la modelització d’una estructura 
tridimensional pretensada, l’anàlisi de la qual no es pot fer amb mètodes convencionals. 
 

6.3.1.Hiperboloide d’una sola fulla  
 
En aquest exemple es mostrarà la modelització d’una coberta tridimensional que pren la 
forma geomètrica de mig hiperboloide d’una sola fulla. L’hiperboloide d’una sola fulla  
és una superfície reglada, la qual cosa implica que té unes propietats geomètriques molt 
interessants, que la fan especialment adequada per a conformar una estructura 
pretensada. 
 
L’hiperboloide de revolució és genera girant una recta al voltant d’una altra, de manera 
que la superfície queda conformada per uns anells circulars units per rectes inclinades 
que en tot moment discorren per la superfície. Per tant, els anells i les rectes poden ser 
modelats com a cables de pretensat. 
 
Per tal de generar l’hiperboloide es defineixen els següents punts, les coordenades dels 
qual estan expressades en metres: 
 
A (-10, 15, 0)   M (0, 15 0) 
B ( 10, 15, 0)   N (0, -15,0) 
C (10, -15, 0)   P (0, 15, 10) 
D (-10, -15, 0) 
 
L’hiperboloide es genera quan la recta PC gira al voltant de MN. La coberta està 
limitada pel pla horitzontal de cota zero, pel pla vertical que passa per AB i pel pla 
vertical que passa per CD. 
 
S’ha suposat que la superfície té un cantell de 0.30 m. a efectes d’aplicació de 
càrregues. La superficie generada se subdivideix en sis anells circulars a mode de 
dovelles, en cada una de les quals hi ha cinc cables. A cada cable interior se l’hi ha 
assignat una quarta part de la càrrega de cada dovella i als cables del contorn la meitat 
de la càrrega dels cables interiors, doncs se suposa que els hi pertoca la meitat d’àrea 
tributària.  
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Quant a condicions de vinculament, s’ha suposat que tots els nodes situats en el pla 
horitzontal de cota zero tenen tots els moviments restringits, perquè són els punts de 
recolzament. Tots els altres nodes són lliures. 
Com a condició de disseny per a trobar la tracció en els cables, s’ha establert que 
l’alçada de la cúpula no superi els 10 m. com analogia amb la metodologia emprada en 
apartats anteriors, en que es fixava una fletxa màxima dels cables, per tal de trobar la 
força de pretensat necessària per compensar la càrrega aplicada. 
Amb aquest supòsits, els resultats de la modelització es mostren a la figura 6.24 
 

 
 

Figura 6.24: Traccions en els cables de la cúpula  
 
Com es pot observar a la figura, aquest exemple se sitúa en la tradició històrica de 
l’analogia antifunicular, doncs en realitat, el que s’ha modelat és el mirall de la cúpula 
que realment estem calculant. Aplicant l’antifunicular de la càrrega podem trobar la 
geometria de la cúpula que es volia modelar: 
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Figura 6.25: Aplicació de l’analogia antifunicular.  
 
 
 




