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1 Recordatori condicions experimentals 

La mostra sotmesa a estudi és un bloc de resina siliconada provenint d’un projecte 

de fi d’estudis realitzat pel Departament de Resistència de Materials de GMC ( 

Enginyeria Mecànica i Concepció) presentada en la Figura 1.8.1.1. En aquest 

projecte de fi de carrera es van definir les dimensions, mòduls de Young i 

coeficients de Poisson tant del teixit envoltant com del teixit suposadament patògen.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.1 

 

Les característiques d’aquesta mostra són les següents: 

Dimensions del teixit envoltant : 30 x 60 x 60 mm. 

Dimensió de la inclusió : Ф10 x 60 mm. 

Mòdul de Young del teixit envoltant : 75 kPa. 

Mòdul de Young de la inclusió : 135 kPa. 

Coeficient de Poisson dels teixits (envoltant i inclusió) : 0.49. 

Les dimensions de la sonda són aproximadament de 57 x 12 mm. 
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2 Programació de la simulació i anàlisis en Abaqus 

2.1 PRESSIÓ NORMAL 

Cas de l’estudi : Tota la superfície / Superfície sonda. 

Elements : tetràedres de 4 nusos. 

Força / Pressió : 0.045 MPa. 

Cara/Aresta inferior com suport. 

2.2 ESFORÇ TANGENT 

Cas de l’estudi : Superfície sonda. 

Elements : tetràedres de 4 nusos. 

Força / Pressió : 5 N repartits sobre la superfície de la sonda. 

Cara/Aresta inferior com a suport. 

2.3 INCLINACIÓ SONDA 

Cas de l’estudi : Superfície sonda. 

Elements : tetràedres de 4 nusos. 

Força / Pressió 0.045 MPa variable segons la inclinació. 

Cara/Aresta inferior com suport. 



   

 

2.3.1 Paràmetres i reprogramació 

Els canvis ( dins del codi dels arxius .inp) que poden aportar una major precisió en 

els càlculs ABAQUS pels arxius que corresponen a l’estudi de la inclinació de la 

sonda són els següents:  

- Repartició homogènia dels nusos : 

S’ha de treure del codi BIAS=0.8 que es troba a la línia de codi (inclinació de la 

sonda): 

 *NFILL, NSET=PLATE, BIAS=0.8 

 HOLE, OUTER, 12, 1 

- Augment de la densitat dels nusos : 

S’ha de substituir la numeració dels nusos de la cantonada inferior i superior dreta 

així com el de la cantonada superior esquerra per un número determinat a tots el 

arxius, tenint en compte el pas d’assignació de les altres funcions i de l’orientació 

final de certs elements dins dels arxius. 

- Canvi de la càrrega : 

S’ha de canviar el valor que es troba a la línia del codi següent : 

*DLOAD 

 ESONDA, P2, 0.xxxxxx 

** la sonda exerceix segons direcció P3 una pressió de 0.xxxxxx MPa 

Aquests canvis poden clarificar encara més la inclinació màxima crítica de validació 

del model 2D. 
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Nomenclatura  

Els noms dels arxius estan composats de les abreviacions de les condicions / 

tensions de les simulacions: 

Ef*** : Esforç o Pressió. 

***nor*** : normal. 

***tan*** : tangent. 

***long*** : segons la longitud. 

***sect*** : segons la secció transversal. 

***bord*** : als bords del teixit. 

***mili*** : al mig del teixit. 

***(+ res)*** : superfície longitudinal de la sonda. 

*** t *** : superfície total transversal de la sonda.  

***(Números)*** : inclinació, però amb pressió sobre tota la superfície de la sonda. 

***E : gràfica de les deformacions. 

***U : gràfica dels desplaçaments. 

Exemple :  

 EfnorlongbordE : Pressió normal segons la longitud als bords del teixit sobre 

la superfície de la sonda, gràfica de les deformacions. 

 



   

Pressió normal 

EfnorlongbordE : Pressió normal segons la longitud als bords del teixit sobre la 

superfície longitudinal de la sonda, gràfica de les deformacions. 

Figura 1.4.1 

Es pot veure molt bé la superfície on la sonda fa el contacte. El camp de 

deformació és completament normal, vist que no hi ha inclusió als bords del teixit. 

Un camp simètric respecte a la vertical. Es pot veure el principi de l’efecte 

superficial de tensió sobre la cara de contacte sonda – teixit. La deformació més 

intensa no la trobem a la superfície, sinó a partir d’una profunditat. La deformació 

pren una forma de boomerang degut als efectes de bords, la dimensió de la sonda 

és molt més petita que la longitud total del teixit. 
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EfnorlongbordtE : Pressió normal segons la longitud als bords del teixit sobre la 

superfície de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la sonda, gràfica de 

les deformacions. 

Figura 1.4.2 

La superfície on la sonda entra en contacte amb la mostra és transversal a aquesta 

secció, però no arriba fins els bords, per aquesta raó el camp de deformació és 

homogeni. El camp de deformació és completament normal, vist que no hi ha 

inclusió als bords del teixit. Malgrat que el blau sigui el color dominant, la 

deformació no és nul·la, però és molt petita degut a que la dimensió transversal de 

la sonda és més petita que les de la mostra. 

Les condicions als límits establerts donen llibertat a la matèria per poder-se 

deformar a la seva voluntat on la forma final sobre la secció estudiada continuarà 

essent rectangular. 



   

EfnorlongmiliE : Pressió normal segons la longitud de la secció del mig del teixit 

sobre la superfície de la sonda, sobre la superfície longitudinal de la sonda, gràfica 

de les deformacions. 

Figura 1.4.3 

Es pot veure molt bé la superfície on la sonda fa el contacte. El camp de 

deformació és completament normal, tenint en compte que hi ha la inclusió. Un 

camp simètric respecte a la vertical. La deformació més intensa no apareix a la 

superfície, sinó a partir d’una profunditat. La deformació pren una forma de 

boomerang degut als efectes de bords, la dimensió de la sonda és molt més petita 

que la longitud total del teixit i el fet de trobar un material més rígid en la part 

mitjana del teixit. 

Es pot veure aparèixer la inclusió al nivell de la discontinuïtat del camp de 

deformació. Malgrat que el mallatge és continu, la matèria no ho és, fidel al model 

donat al quadern de càrrega. La ruptura de pendent està donada pel mateix teixit 

patògen, el qual ha estat concebut per ésser així. 
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EfnorlongmilitE : Pressió normal segons la longitud de la secció del mig del teixit 

sobre la superfície de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la sonda, 

gràfica de les deformacions. 

 

Figura 1.4.4 

Es pot veure molt bé la superfície on la sonda connecta amb la mostra (color verd 

més intens donant a la superfície superior). El camp de deformació es 

completament normal, tenint en compte que hi ha la inclusió. Un camp simètric 

respecte a la vertical. La deformació més intensa no apareix a la superfície, sinó a 

partir d’una profunditat. La deformació és de compressió per als colors verds, grocs 

clars i blaus clars. La tracció es pot observar amb els colors extrems, blau obscur i 

vermells. 

Es pot veure aparèixer la inclusió al nivell de la discontinuïtat del camp de 

deformació. Malgrat que el mallatge és continu, la matèria no ho és, fidel al model 

donat al quadern de càrrega. La ruptura de pendent està donada pel mateix teixit 

patògen, el qual ha estat concebut per ésser així. Els colors blaus intensos dins de 



   

la inclusió, són deguts a la tracció deguda a la discontinuïtat de la inclusió als bords 

de la mostra. 
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EfnorsectE : Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

sonda, gràfica de les deformacions. 

Figura 1.4.4 

El camp de deformació no és completament simètric, ja que les dimensions de la 

sonda són més petites que la dimensió de la matèria. Tenint en compte que hi ha la 

inclusió. Un camp simètric respecte a la vertical. Sobre la vertical de la inclusió, 

trobem la compressió amb una repartició en forma de pètal de flor que és correcta. 

Segons l’horitzontal de la inclusió, trobem el mateix tipus de deformació, degut a la 

compressió vertical de la inclusió, aquesta s’expandeix segons l’horitzontal, 

sotmetent a la matèria sobre l’horitzontal a la tracció. 

Es pot veure aparèixer anomalies en la part superior dreta, aquests son deguts a un 

mallatge massa gros i degut a que la sonda no cobreix tota la part superior. 

 



   

EfnorsecttE : Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

mostra, gràfica de les deformacions. 

Figura 1.4.5 

El camp de deformació és completament simètric, ja que les dimensions de la 

sonda han estat allargades simulant unes dimensions molt superiors que les de la 

mostra. Aquesta configuració dóna uns resultats que donen més informació i més 

fiable de cara a una posterior validació experimental. Un camp simètric respecte a 

una recta de 45º. Es un dibuix molt més net. Sobre la vertical de la inclusió, es pot 

trobar la compressió amb una repartició en forma de pètal de flor que és correcta. 

Segons l’horitzontal de la inclusió, apareix el mateix tipus de deformació, degut a la 

compressió vertical de la inclusió, aquesta s’expandeix segons l’horitzontal, forçant 

la matèria envoltant en tracció. I sobre la recta a 45º de la inclusió, es troba la 

tracció amb una repartició en forma de pètal de flor que és correcta.  

Després de mostrar els resultats al laboratori Creatis, es va decidir continuar amb 

els estudis per al futur (inclinació de la sonda) amb aquesta configuració 

dimensional sonda – mostra. 



Pág. 14  Annexos 

 

Esforç tangent 

EftanlongbordE : Esforç tangent segons la transversal de la secció longitudinal dels 

contorns del teixit sobre la superfície de la sonda, sobre tota la superfície 

transversal de la sonda, gràfica de les deformacions. 

Figura 1.5.1 

Es pot veure molt bé la superfície on la sonda sol·licita la mostra. El camp de 

deformació és completament normal, vist que no hi ha inclusió als contorns del 

teixit. Un camp simètric respecte a la vertical. La deformació més intensa la trobem 

a la superfície. La deformació pren una forma de boomerang degut a que s’estudia 

l’efecte d’una força tangencial repartida sobre els nusos de contacte entre la sonda i 

la mostra. En vermell es pot comprovar l’efecte de cisalla, i a mesura que s’entra en 

la profunditat del teixit trobem un camp de tensions relatives a la tracció. 

A les puntes inferiors s’observa una anomalia i és que segons el model matemàtic, 

aquestes no poden desvincular-se del fons, ja que estan fixades a ell. En la realitat, 

aquestes puntes, no estan lligades i poden desplaçar-se. 



   

EftanlongmiliE : Esforç tangent segons la transversal de la secció longitudinal al mig 

de la secció del teixit sobre la superfície de la sonda, sobre tota la superfície 

transversal de la sonda, gràfica de les deformacions. 

 

Figura 1.5.2 

Es pot veure molt bé la superfície on la sonda pren contacte amb la mostra. El 

camp de deformació és completament normal, vist que hi ha inclusió. Un camp 

simètric respecte a la vertical. La deformació més intensa la trobem a la superfície. 

La deformació pren una forma de boomerang degut a que estem estudiant l’efecte 

d’una força tangencial repartida sobre els nusos de contacte entre la sonda i la 

mostra. En vermell es troba l’efecte de cisalla, i a mesura que s’entra en la 

profunditat del teixit es pot trobar un camp de tensions relatives a la tracció. 

A les puntes inferiors insisteix el mateix error degut al model teòric. 

S’observa una ruptura del camp de tensions degut a l’aparició de la inclusió. 
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Inclinació de la sonda 

Efnorsect0E : (veure EfnorsecttE ) 

Efnorsect5E : Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

mostra, gràfica de les deformacions amb una inclinació de 5º. 

Figura 1.6.1 

Es continua tenint el mateix resultat: El camp de deformació és completament 

simètric, ja que les dimensions de la sonda han estat allargades simulant unes 

dimensions molt superiors que les de la mostra. Aquesta configuració dóna uns 

resultats que aporten més informació i més fiable de cara a una posterior validació 

experimental. Un camp simètric respecte a una recta de 45º. Es un dibuix molt més 

net. Sobre la vertical de la inclusió, trobem la compressió amb una repartició en 

forma de pètal de flor que és correcta. Segons l’horitzontal de la inclusió, trobem el 

mateix tipus de deformació, degut a la compressió vertical de la inclusió, aquesta 

s’expandeix segons l’horitzontal, forçant la matèria envoltant en tracció. I sobre la 

recta a 45 º de la inclusió, trobem la tracció amb una repartició en forma de pètal de 

flor que és correcta. 



   

Efnorsect10E : Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

mostra, gràfica de les deformacions amb una inclinació de 10º. 

Figura 1.6.2 

Es continua tenint el mateix fet. El pètal comença a prendre una mica més 

d’amplada. 
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Efnorsect15E : Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

mostra, gràfica de les deformacions amb una inclinació de 15º. 

Figura 1.6.3 

Es continua tenint el mateix fenomen. El pètal comença a prendre una mica més 

d’amplada. 



   

Efnorsect20E :Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

mostra, gràfica de les deformacions amb una inclinació de 20º. 

Figura 1.6.4 

Es continua tenint la mateixa manifestació. El pètal comença a prendre una mica 

més d’amplada. 
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Efnorsect25E :Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

mostra, gràfica de les deformacions amb una inclinació de 25º. 

Figura 1.6.5 

Es continua tenint el mateix fet. El pètal comença a prendre una mica més 

d’amplada. Però es pot començar a veure una petita anomalia, deguda a que el 

mallatge és massa gran. 



   

Efnorsect30E :Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

mostra, gràfica de les deformacions amb una inclinació de 30º. 

Figura 1.6.6 

Es continua tenint el mateix fenomen. El pètal comença a prendre una mica més 

d’amplada. Però es pot començar a veure un petit error, degut a que el mallatge és 

massa gran. 
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Efnorsect35E :Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

mostra, gràfica de les deformacions amb una inclinació de 35º. 

Figura 1.6.7 

Es continua tenint la mateixa manifestació. El pètal comença a prendre una mica 

més d’amplada. Però es pot començar a veure una petita anomalia, deguda a que 

el mallatge és massa gran. 



   

Efnorsect40E :Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

mostra, gràfica de les deformacions amb una inclinació de 40º. 

 Figura 1.6.8 

Es continua tenint el mateix fet. El pètal comença a prendre una mica més 

d’amplada. L’anomalia continua i es fa més present, deguda a que el mallatge és 

massa gran. La imatge ja no es pot fer servir per validar els resultats experimentals.
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Efnorsect45E :Pressió normal segons la longitud de la secció transversal del teixit 

sobre la superfície transversal de la sonda, sobre tota la superfície transversal de la 

mostra, gràfica de les deformacions amb una inclinació de 45º. 

 

 

Figura 1.6.9 

Es continua tenint el mateix fenomen. El pètal comença a prendre una mica més 

d’amplada. L’error continua i es fa més present, degut a que el mallatge és massa 

gran. La imatge ja no es pot fer servir per validar els resultats experimentals. 


