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A la natura trobem molt processos on els materials es deformen degut a accions externes 
(càrregues, temperatura, pas de fluids,etc). Però l’àmbit d’aquest treball es centra en la 
mecànica de roques i com es trenquen i/o evolucionen aquestes quan són sotmeses a  
variacions de càrregues. Per tant, ens fixarem en la relació entre aquestes càrregues o 
tensions i les deformacions que presenten. 
 
Per fer-ho haurem de conèixer els fonaments de la mecànica del medi continu, haurem 
d’establir i desenvolupar una sèrie d’equacions que ens caracteritzin el tipus de material 
i la seva resposta davant excitacions externes. 
 
L’objectiu és establir les lleis matemàtiques que representen, modelen i poden arribar a 
predir el comportament tenso-deformacional del medi, les roques. Es pretén que el 
model utilitzat pugui llavors ser aplicat en tècniques d’anàlisi numèrica com ara el 
mètode dels elements finits. Mitjançant aquesta tècnica s’intentarà modelar un cas real 
d’excavació subterrània. 
 
Des d’un punt de vista formal, el marc de treball en què es formulen els diversos 
conceptes teòrics és el de la mecànica de medi continu infinitesimal. Dins d’aquest marc 
es fan diverses hipòtesis sobre les característiques dels materials, com l’homogeneïtat, 
la continuïtat, l’isotropia, etc. 
 
Cal dir, que la realitat és molt més complexa i rarament es treballa amb un material tal i 
com se suposa en el marc teoric. El material real és un material no homogeni, són uns 
materials on sempre hi trobarem defectes (porus, cavitats, microfisures, etc). Això 
provoca que les deformacions es localitzin en aquests punts febles i, per tant, la seva 
aparició no sigui un fenomen arbitrari. 
 
L’estudi de la mecànica del medi continu portarà a veure les equacions de 
compatibilitat, les d’equilibri, les lleis de comportament dels materials, etc. 
 
Finalment, es desenvoluparà un dels models elastoplàstics que existeixen a la literatura 
de mecànica de roques (model de  Hoek i Brown) i que ens permetrà estudiar els 
materials i preveure el seu comportament.  En ocasions, també el relacionarem amb 
altres models, com ara el de Mohr-Coulomb. 
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