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A Llistat dels programes a executar per poder realitzar els 
anàlisis de modes de vinclament de puntals a 
compressió. 

 

A.1 Introducció 

Aquest annex exposa el llistat d’ordres del programa ANSYS 5.4 que s’han estat 
necessàries per calcular els anàlisis de modes de vinclament dels perfils sotmesos a 
compressió. 

Per tal de facilitar la modelització i el càlcul dels perfils el procés s’ha automatitzat. S’ha 
creat un conjunt de programes o “macros” amb el llenguatge APDL (ANSYS Parametric 
Design Lenguage). Amb la seva execució ha permès obtenir els 40 primers modes i 
càrregues elàstiques de vinclament d’un perfil d’una longitud determinada. 

Utilitzant aquestes comandes i variant la longitud, s’ha aconseguit les dades necessàries per 
tal de poder dibuixar els gràfics Ncr – L de l’apartat 3 

Les comandes pels vuit perfils són les mateixes exceptuant les que creen les geometries i 
les perforacions d’aquests. A continuació a través de l’anàlisi del perfil P6, es mostra el 
funcionament d’aquests programes. 

Per tal d’evitar repeticions innecessàries, per la resta de perfils s’exposaran únicament les 
subrutines Geosecció.mac i les per.mac corresponents. La resta seran les mateixes que les 
del P6. L’apartat A.14 conté les comandes per la resta de perfils. 

 

A.2 Programa principal Perfilcalc.mac 

La “macro” Perfilcalc.mac controla tot el procés d’anàlisis: construcció dels models 
geomètrics del perfil i de les plaques de càrrega, mallat, introducció de les condicions 
d’enllaç, càrrega i càlcul. 

El llistat Perfilcalc.mac: 

 
Geosecció.mac 
 

Introdueix la geometria de la secció i de 
les perforacions a través de les macros 
Forat1.mac, Forat2.mac, Forat3.mac i 
Forat4.mac. 
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Generperfil.mac 
 

Construeix el model geomètric del perfil. 

Mallarperfil.mac 
 

Fa el mallat del perfil. 

Generplaca1.mac 
 

Construeix els models geomètrics de les 
plaques de càrrega. 
 

Generplaca2.mac 
 

Construeix els models geomètrics de les 
plaques de càrrega. 
 

Mallarplaques.mac Fa el mallat de les plaques. 
 

Connexions.mac 
 

Connecta el perfil a les plaques de 
càrrega. 
 

Enllaços.mac 
 

Condicions d’enllaç exterior del conjunt 
puntal-plaques de càrrega. 
 

Càlculs.mac 
 

Càlcul de les càrregues i dels modes de 
vinclament. 
 

Mode.mac Anàlisis dels resultats i visualització de 
cada mode de vinclament. 

 

A.3 Subrutina Geosecció.mac 

Aquesta subrutina introdueix la geometria de la secció i la geometria dels forats del perfil. 
Crea la secció a base de línies i arcs a través dels keypoints introduïts prèviament,Fig A. 1. 
Crea un model de perfil de 50 mm de longitud. A partir d’aquest mòdul es podrà crear perfils 
de qualsevol longitud (múltiple de 50). Per acabar crida les subrutines que faran els forats al 
perfil. 

Llistat Geosecció.mac: 

 
/prep7, Iniciació del mode de preprocés d’ANSYS 

 
k,1,0,-3.06 
k,2,2.28,-1.59 
k,3,4.74,0 
k,4,34.5,0 
k,5,37.2,-2.70 
 

Introducció dels punts que defineixen la 
secció.(keypoints) Fig A. 1 
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k,6,37.2,-26.48 
k,7,34.90,-29.15 
k,8,17.17,-31.81 
k,9,14.85,-34.48 
k,10,14.85,-58.11 
k,11,17.55,-60.81 
k,12,22.95,-60.81 
k,13,-22.95,-60.81 
k,14,-17.55,-60.81 
k,15,-14.85,-58.11 
k,16,-14.85,-34.48 
k,17,-17.17,-31.81 
k,18,-34.90,-29.15 
k,19,-37.2,-26.48 
k,20,-37.2,-2.70 
k,21,-34.5,0 
k,22,-4.74,0 
k,23,-2.28,-1.59 
 

 

local,11,1,0,-0.56 
local,12,1,4.74,-2.70 
local,13,1,34.5,-2.70 
local,14,1,34.5,-26.48 
local,15,1,17.55,-34.48 
local,16,1,17.55,-58.11 
local,17,1,-17.55,-58.11 
local,18,1,-17.55,-34.48 
local,19,1,-34.5,-26.48 
local,20,1,-34.5,-2.70 
local,21,1,-4.74,-2.70 
 

Introducció dels centres dels arcs que 
connecten elements de secció. (Fig A. 1) 

csys,11 
l,1,2 
csys,12 
l,2,3 
csys,0 
l,3,4 
csys,13 
l,4,5 
csys,0 
 

Definició de les línies de la secció i dels 
arcs entre elements formats a partir dels 
keypoints corresponents (Fig A. 2). 
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l,5,6 
csys,14 
l,6,7  
csys,0 

 

l,7,8 
csys,15 
l,8,9 
csys,0 
l,9,10 
csys,16 
l,10,11 
csys,0 
l,11,12 
csys,0 
l,13,14 
csys,17 
l,14,15 
csys,0 
l,15,16 
csys,18 
l,16,17 
csys,0 
l,17,18 
csys,19 
l,18,19 
csys,0 
l,19,20 
csys,20 
l,20,21 
csys,0 
l,21,22 
csys,21 
l,22,23 
csys,11 
l,23,1 
 

 

lgen,2,1,23,1,0,0,50,23 
*do,i,1,23, 
l,i,i+23 
*enddo 
 

Copia de la secció a 50 mm de distància. 
Creació de les línies entre les dos 
seccions generades.(Fig A. 3). 
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*do,i,3,11,2 
al,i,i+22,i+44,i+45 
*enddo 
*do,i,12,20,2 
al,i,i+22,i+45,i+46 
*enddo 
csys,11 
al,1,45,46,23 

Definició de les àrees que componen el 
mòdul del perfil a través de les línies que 
les limiten.(Fig A. 4). 
 

csys,12 
al,2,24,46,47 
csys,13 
al,4,26,48,49 
csys,14 
al,6,28,50,51 
csys,15 
al,8,30,52,53 
csys,16 
al,10,32,54,55 
csys,17 
al,13,35,58,59 
csys,18 
al,15,37,60,61 
csys,19 
al,17,39,62,63 
csys,20 
al,19,41,64,65 
csys,21 
al,21,43,66,67 
csys,22 
al,22,44,67,45 
 

 

/view,1,1,1,1 
aplot 
 

Visualització del model del perfil sense 
forats.(Fig A. 4) 

Forat1 
 

Subrutina Forat1, crearà el forat 1. 

Forat2 
 

Subrutina Forat2, crearà el forat 2. 

Forat3 
 

Subrutina Forat3, crearà el forat 3. 
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Fig A. 1 Punts utilitzats per definir la geometria de la secció i els centres dels arcs del perfil P6. 

 

Fig A. 2 Línies i arcs que formen la secció del perfil P6. 
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Fig A. 3 Model geomètric del perfil P6 en línies. 

 

 

.  

Fig A. 4 Model del perfil P6 sense forats. 

 

A.4 Perforacions del perfil 

Els perfils tenen perforacions, a continuació es mostren les subrutines que fan els forats a 
l’ànima i a les ales al model del perfil.  

A.4.1. Subrutina Forat1.mac 

Genera  la perforació a la part superior de les ales del perfil. (Fig A. 5) 
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Fig A. 5. Perforacions amb Forat1.mac d’un model del perfil P6. 

 

 

Fig A. 6 Detall de perforació Forat1a. 

 

 

Forat1a 

Forat1c 

Forat1d 

Forat1b
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Llistat Forat1.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,37.2,-12.85,0 
k,nk+2,37.2,-21.35,0 
k,nk+3,37.2,-17.1,4.25 
 

 
 
Keypoints que defineixen el Forat1a. 

l,nk+1,nk+2 
local,22,1,37.2,-17.1,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Línies que defineixen el Forat1a. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Àrea de la perforació del Forat1a. 
 

asba,2,23 
asel,all 
numcomp,all 
Aplot 
 

Resta l’àrea del Forat1a de l’ala del perfil. 
(Fig A. 6) 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,37.2,-12.85,50 
k,nk+2,37.2,-21.35,50 
k,nk+3,37.2,-17.1,45.75 
 

 
 
Keypoints que defineixen el Forat1b. 

l,nk+1,nk+2 
local,23,1,37.2,-17.1,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Línies que defineixen el Forat1b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Àrea de la perforació del Forat1b. 
 

asba,22,23 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

Resta l’àrea del Forat1b de l’ala del perfil. 
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csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-37.2,-12.85,0 
k,nk+2,-37.2,-21.35,0 
k,nk+3,-37.2,-17.1,4.25 
 

 
 
Keypoints que defineixen el Forat1c. 

l,nk+1,nk+2 
local,24,1,-37.2,-17.1,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Línies que defineixen el Forat1c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Àrea de la perforació del Forat1c.  
 

asba,8,23 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
 

Resta l’àrea del Forat1c de l’ala del perfil. 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-37.2,-12.85,50 
k,nk+2,-37.2,-21.35,50 
k,nk+3,-37.2,-17.1,45.75 
 

 
 
Keypoints que defineixen el Forat1d. 

l,nk+1,nk+2 
local,25,1,-37.2,-17.1,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Línies que defineixen el Forat1d. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Àrea de la perforació del Forat1d. 
 

asba,22,23 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
csys,0 
 

Resta l’àrea del Forat1d de l’ala del perfil. 
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A.4.2. Subrutina Forat2.mac 

Genera  la perforació a la part inferior de les ales del perfil. (Fig A. 7) 

 

 

Fig A. 7 Perforacions amb Forat2.mac d’un model del perfil. 

 

 

Fig A. 8 Detall de la perforació Forat2a. 

 

Forat2a 

Forat2c

Forat2d 

Forat2b
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Llistat Forat2.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,14.85,-41.16,0 
k,nk+2,14.85,-49.66,0 
k,nk+3,14.85,-41.16,2.12 
k,nk+4,14.85,-49.66,2.12 
k,nk+5,14.85,-45.41,4.75 
 

 
 
Keypoints que defineixen el Forat2a. 

l,nk+1,nk+2 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+2,nk+4 
local,26,1,14.85,-45.41,0,,,90 
l,nk+3,nk+5 
l,nk+4,nk+5 
 

Línies que defineixen el Forat2a. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2,nl-3,nl-4 

 
 
Àrea de la perforació del Forat2a. 
 

asba,3,23 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
 

Resta l’àrea del Forat2a de l’ala del perfil. 
(Fig A. 8) 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,14.85,-41.16,50 
k,nk+2,14.85,-49.66,50 
k,nk+3,14.85,-41.16,47.88 
k,nk+4,14.85,-49.66,47.88 
k,nk+5,14.85,-45.41,45.25 
 

 
 
Keypoints que defineixen el Forat2b. 

l,nk+1,nk+2 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+2,nk+4 
local,26,1,14.85,-45.41,50,,,90 
l,nk+3,nk+5 
l,nk+4,nk+5 
 

Línies que defineixen el Forat2b. 
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csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2,nl-3,nl-4 

 
 
Àrea de la perforació del Forat2b. 
 

asba,22,23 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
 

Resta l’àrea del Forat2b de l’ala del perfil. 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-14.85,-41.16,0 
k,nk+2,-14.85,-49.66,0 
k,nk+3,-14.85,-41.16,2.12 
k,nk+4,-14.85,-49.66,2.12 
k,nk+5,-14.85,-45.41,4.75 
 

 
 
Keypoints que defineixen el Forat2c. 

l,nk+1,nk+2 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+2,nk+4 
local,26,1,-14.85,-45.41,0,,,90 
l,nk+3,nk+5 
l,nk+4,nk+5 
 

Línies que defineixen el Forat2c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2,nl-3,nl-4 

 
 
Àrea de la perforació del Forat2c. 
 

asba,5,23 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
 

Resta l’àrea del Forat2c de l’ala del perfil. 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-14.85,-41.16,50 
k,nk+2,-14.85,-49.66,50 
k,nk+3,-14.85,-41.16,47.88 
k,nk+4,-14.85,-49.66,47.88 
k,nk+5,-14.85,-45.41,45.25 
 

 
 
Keypoints que defineixen el Forat2d. 
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l,nk+1,nk+2 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+2,nk+4 
local,26,1,-14.85,-45.41,50,,,90 
l,nk+3,nk+5 
l,nk+4,nk+5 

Línies que defineixen el Forat2d. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2,nl-3,nl-4 

 
 
Àrea de la perforació del Forat2d. 
 

asba,22,23 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
csys,0 

Resta l’àrea del Forat2d de l’ala del perfil. 

 

A.4.3. Subrutina Forat3.mac. 

Genera  la perforació a l’ànima del perfil. (Fig A. 9) 

 

 

Fig A. 9  Perforacions amb Forat3.mac d’un model del perfil i model del perfil amb totes les 
perforacions. 

 

Forat3a

Forat3b
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Fig A. 10 Detall de la perforació Forat3a. 

 

Llistat Forat3.mac 

 
/prep7, 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,25.14,,15 
k,nk+2,26.14,,16 
k,nk+3,25.06,,35 
k,nk+4,24.06,,36 
k,nk+5,23.06,,35 
k,nk+6,15.94,,35 
k,nk+7,14.94,,36 
k,nk+8,13.94,,35 
k,nk+9,12.84,,16 
k,nk+10,13.84,,15 
 

 
 
Keypoints que defineixen el Forat3a. 

csys,0 
l,nk+2,nk+3 
l,nk+5,nk+6 
l,nk+8,nk+9 
l,nk+10,nk+1 
local,27,1,25.14,,16,,90, 
l,nk+1,nk+2 

 
Línies que defineixen el Forat3a 
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local,28,1,24.06,,35,,90, 
l,nk+3,nk+4 
l,nk+4,nk+5 
local,29,1,14.94,,35,,90, 
l,nk+6,nk+7 
l,nk+7,nk+8 
local,30,1,13.84,,16,,90, 
l,nk+9,nk+10 
 

 
 

*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2,nl-3,nl-4,nl-5,nl-6,nl-7,   
nl-8,nl-9,nl-10 
 

 
Àrea de la perforació del Forat3a. 

asba,1,23 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
 

Resta l’àrea del Forat3a a l’ànima del 
perfil. (Fig A. 10) 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-25.14,,15 
k,nk+2,-26.14,,16 
k,nk+3,-25.06,,35 
k,nk+4,-24.06,,36 
k,nk+5,-23.06,,35 
k,nk+6,-15.94,,35 
k,nk+7,-14.94,,36 
k,nk+8,-13.94,,35 
k,nk+9,-12.84,,16 
k,nk+10,-13.84,,15 
 

 
 
Keypoints que defineixen el Forat3b. 

csys,0 
l,nk+2,nk+3 
l,nk+5,nk+6 
l,nk+8,nk+9 
l,nk+10,nk+1 
local,27,1,-25.14,,16,,90, 
l,nk+1,nk+2 
local,28,1,-24.06,,35,,90, 
l,nk+3,nk+4 
 

 
Línies que defineixen el Forat3b. 
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l,nk+4,nk+5 
local,29,1,-14.94,,35,,90, 
l,nk+6,nk+7 
l,nk+7,nk+8 
local,30,1,-13.84,,16,,90, 
l,nk+9,nk+10 
 

 
 

*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2,nl-3,nl-4,nl-5,nl-6,nl-7,nl-8, 
nl-9,nl-10 
 

 
Àrea de la perforació del Forat3b. 

asba,5,23 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

Resta l’àrea del Forat3b a l’ànima del 
perfil. 

 

A.5 Subrutina Generperfil.mac. 

Fins ara Geosecció.mac ha creat un model del perfil de 50 mm. (Fig A. 9). La comanda 
Generperfil.mac permet multiplicar el model de perfil creat tantes vegades com siguin 
necessàries fins arribar a generar el perfil de longitud desitjada. 

Llistat Generperfil.mac: 

 
*ask,lo,longitut,300 Pregunta a l’usuari la longitud del perfil 

desitjat. 
 

nd=lo/50 Calcula quantes vegades cal repetir el 
model del perfil. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
agen,nd,all,,,,,50,nk 

Copia repetitiva del model del perfil 
generat en Geosecció.mac. 
 

nummerg,all 
numcomp,all 
 

Unió dels models.(Fig A. 11) 
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Fig A. 11 Model geomètric d’un perfil de 300 mm. 

 

A.6 Subrutina Mallarperfil.mac. 

Aquest programa selecciona l’element de la biblioteca d’ANSYS que serà usat a l’anàlisi, 
s’introdueix també l’espessor de la xapa i les propietats de l’acer. Finalment es malla la 
geometria de perfil.(Fig A. 12) 

 

Fig A. 12 Perfil mallat de longitud 300mm. 
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Llistat mallarperfil.mac: 

 
et,1,63 Selecció de l’element a utilitzar en el 

perfil. SHELL 63 
 

et,2,45 Selecció de l’element a utilitzar a les 
plaques de càrrega: SOLID 45. 
 

r,1,1.83 Espessor de l’element , és l’espessor de 
la xapa del perfil P6. (Taula 4.2) 
 

mp,ex,1,2.1e5 Mòdul Elàstic de l’acer. 
 

mp,nuxy,1,0.3 
type,1 
eshape,0 
 

Coeficient de l’acer. 

*ask,le,longitud element,6 Pregunta a l’usuari el tamany promig dels 
elements de la malla.  
 

esize,le 
amesh,all 

 
Mallat automàtic del model 
 

eplot Dibuix del model del perfil mallat. (Fig A. 
12) 

 

A.7 Subrutina Generplaca1.mac. 

Construeix els models geomètrics de la placa de la càrrega 1 situada en un dels extrems del 
perfil. (Fig A. 13). 

Llistat Generplaca1.mac: 

 
*ask,prof,punto de aplicación de la 
carga,26 

Pregunta a l’usuari la distància de la cara 
superior de l’ànima al punt d’aplicació de 
la càrrega. Taula 4.2 
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*get,nn,node,,num,max 
nsel,s,loc,z,0 
*dim,nox,,1000 
*dim,noy,,1000 
j=0 
*do,i,1,nn,1 
*get,sel,node,i,nsel 
*if,sel,eq,1,then 
j=j+1 
*get,nx,node,i,loc,x 
*get,ny,node,i,loc,y 
nox(j)=nx 
noy(j)=ny 
*endif 
*enddo 
nno=j 
 

El programa guarda les coordenades x i y 
dels nodes de la secció extrema del perfil 
en contacte amb la placa1. 

esup=100-prof+0.915 
einf=esup-200 
fapl=esup-100 
 

Cal aclarar que 0.915 és la meitat del 
gruix del perfil, introduït en la subrutina 
mallarpefil.mac. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-80,einf 
k,nk+2,80,einf 
k,nk+3,80,esup 
k,nk+4,-80,esup 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*get,na,area,,num,max 
 
k,nk+5,-80,einf,-30 
k,nk+6,80,einf,-30 
k,nk+7,80,esup,-30 
k,nk+8,-80,esup,-30 
a,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
hptcreate,area,na+1,nk+9,coor,0,fapl,-30 
 

Introdueix els punts que defineixen la 
geometria de la placa1. 

*do,i,1,3 
a,nk+i,nk+i+4,nk+i+4+1,nk+i+1 
*enddo 
a,nk+4,nk+4+4,nk+1+4,nk+1 
 

Genera les àrees que defineixen la 
placa1. 
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va,na,na+1,na+2,na+3,na+4,na+5 
 

Crea el volum de la placa1 a partir de les 
àrees. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
*do,i,1,nno,1 
hptcreate,area,na,nk+i,coor,nox(i),noy(i) 
*enddo 
 
aplot 

Especifica els punts de la placa1 on el 
programa ha de generar els nodes que 
l’unirà amb el puntal. Aquests punts han 
de coincidir amb els nodes en els extrems 
del model del perfil, 

 

 

Fig A. 13 Construcció de la placa de càrrega en un extrem del perfil. 

 

 

A.8 Subrutina Generplaca2.mac 

Construeix els models geomètrics de la placa de la càrrega 2 situada en un dels extrems del 
perfil. (Fig A. 14) 

 

Placa1
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Fig A. 14 Vista de perfil de les dues plaques de càrrega creades. 

 

Llistat Generplaca2.mac: 

 
local,100,0,0,0,lo Crea un sistema de coordenades de 

treball local situada a l’extrem del perfil on 
està situada la placa2. 
 

nsel,s,loc,z,0 
*dim,nfx,,1000 
*dim,nfy,,1000 
j=0 
*do,i,1,nn,1 
*get,sel,node,i,nsel 
*if,sel,eq,1,then 
j=j+1 
*get,nx,node,i,loc,x 
*get,ny,node,i,loc,y 
nfx(j)=nx 
nfy(j)=ny 
*endif 
*enddo 
nnf=j 
 

El programa guarda les coordenades x i y 
dels nodes de la secció extrema del perfil 
en contacte amb la placa2. 

Placa1 

Placa2 
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*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-80,einf,0 
k,nk+2,80,einf,0 
k,nk+3,80,esup,0 
k,nk+4,-80,esup,0 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*get,na,area,,num,max 
 
k,nk+5,-80,einf,0+30 
k,nk+6,80,einf,0+30 
k,nk+7,80,esup,0+30 
k,nk+8,-80,esup,0+30 
a,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
hptcreate,area,na+1,nk+9,coor,0,fapl,0+30
 

Introdueix els punts que defineixen la 
geometria de la placa2. 

*do,i,1,3 
a,nk+i,nk+i+4,nk+i+4+1,nk+i+1 
*enddo 
a,nk+4,nk+4+4,nk+1+4,nk+1 
 

Genera les àrees que defineixen la 
placa2. 

va,na,na+1,na+2,na+3,na+4,na+5 Crea el volum de la placa1 a partir de les 
àrees. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
*do,i,1,nnf,1 
hptcreate,area,na,nk+i,coor,nfx(i),nfy(i),0 
*enddo 
csys,0 
aplot 

Especifica els punts de la placa2 on el 
programa ha de generar els nodes que 
l’unirà amb el perfil. Aquests punts han de 
coincidir amb els nodes en els extrems 
del model del perfil, 

 

A.9 Subrutina Mallarplaques.mac. 

Aquest  programa inclou les ordres per mallar les plaques. (Fig A. 15). 

Llistat Mallarplaques.mac: 

 
type,2 Selecció de l’element finit SOLID 45. 

(número 2 en aquest anàlisis, veure 
mallarperfil.mac). 
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eshape,1 Mallat només amb tetràedres. 
 

lesize,all,20 Arestes del tetràedres de 20 mm de 
longitud promig. 
 

vmesh,all 
eplot 

Dibuix de les plaques i el perfil mallat. 
(Fig A. 15). 
 

fini Surt del mòdul de preprocés. 
 

 

 

Fig A. 15  El perfil i les plaques de càrrega mallats. 

 

A.10 Subrutina Connexions.mac. 

La funció d’aquest programa és unir el perfil a les plaques de càrrega imposant que els 
desplaçaments dels nodes coincidents situats en els extrems del primers i de les cares en 
contacte amb les segones siguin iguals. 

 



Estudi del comportament i el disseny de perfils de secció oberta sotmesos a compressió                     pàg29 

 
 
 

L’enllaç distorcional imposat és el d’empotrament. 

Llistat connexions.mac: 

 
/solu, Iniciació del mòdul de solució d’ANSYS. 

 
j=0 
*do,i,1,nno,1 
nsel,s,loc,z,0 
nsel,r,loc,x,nox(i) 
nsel,r,loc,y,noy(i) 
nplot 
j=j+1 
 

 
 
Selecció de cada un dels nodes 
coincidents (placa1). 
 

cp,j,uz,all 
j=j+1 
cp,j,uy,all 
j=j+1 
cp,j,ux,all 
*enddo 
csys,100 
 

Acoblament dels desplaçaments dels 
nodes. 

*do,i,1,nnf,1 
nsel,s,loc,z,0 
nsel,r,loc,x,nfx(i) 
nsel,r,loc,y,nfy(i) 
nplot 
j=j+1 
 

Selecció de cada un dels nodes 
coincidents (placa2). 

cp,j,uz,all 
j=j+1 
cp,j,uy,all 
j=j+1 
cp,j,ux,all 
*enddo 
csys,0  
eplot 

Acoblament dels desplaçaments dels 
nodes. 
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A.11 Subrutina Enllaços.mac. 

 

Introdueix les condicions d’enllaç del conjunt perfil plaques i la càrrega puntual unitària. 

La condició d’enllaç exterior imposada als modes de flexió es l’articulació i al de torsió és 
l’empotrament. A la Fig A. 16 es pot observar les plaques i el perfil amb els enllaços 
corresponents. Mentre que a la Fig A. 17 s’observa més en detall dels enllaços entre el perfil 
i la placa1. 

Llistat Enllaços.mac: 

 
nsel,s,loc,x,0 
 

Selecció del node de la placa 1 on 
s’apliquen les condicions d’enllaç de 
desplaçament i la càrrega unitària. 

nsel,r,loc,y,fapl 
nsel,r,loc,z,-30 

 

d,all,ux,,,,,uy, Condicions d’enllaç:ux=0 i uy=0. 
f,all,fz,1 
nsel,all 

Càrrega unitària. 

csys,100 
nsel,s,loc,x,0 
nsel,r,loc,y,fapl 
nsel,r,loc,z,30 

 
Selecció del node de la placa 2 on 
s’apliquen les condicions d’enllaç. 

d,all,ux,,,,,uy,uz, 
 

Condicions d’enllaç:ux=0, uy=0 i uz=0. 

csys,0  
nsel,s,loc,x,0 
nsel,r,loc,y,esup 
nsel,r,loc,z,-30 
nsel,all 

Selecció del node situat a la cara superior 
de la placa 1. 

!d,all,ux Imposa desplaçament nul a la direcció x: 
ux=0. 

nsel, s, loc,x,0 
nsel, r, loc,y, einf 
nsel,r,loc,z,-30 

 
Selecció del node situat a la cara inferior 
de la placa1. 

!d,all,ux Imposa desplaçament nul a la direcció x: 
ux=0 ⇒ θz=0 
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Csys,100 
nsel,s,loc,x,0 
nsel,r,loc,y,esup 
nsel,r,loc,z,30 

 
 
Selecció del node situat a la cara superior 
de la placa 2. 

d,all,ux Imposa desplaçament nul en la direcció x: 
ux=0. 
 

nsel,all 
nsel,s,loc,x,0 
nsel,r,loc,y,einf 
nsel,r,loc,z,30 
 

 
 
Selecció del node situat a la cara inferior 
de la placa 2. 

d,all,ux 
csys,0 
nsel,all 

Imposa desplaçament nul a la direcció x: 
ux=0 ⇒ θz=0 

eplot 
 

Dibuixa el puntal i les plaques amb les 
condicions d’enllaç i de càrrega. (Fig A. 
16) 

La comanda en groc està desactivada amb el caràcter “!” davant de les comandes,  significa 
que només hi ha una placa coaccionada, mentre que quan s’esborra el signe d’admiració hi 
ha dos plaques coaccionades. 

 

 

Fig A. 16 El perfil i les plaques amb els enllaços corresponents. 
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Fig A. 17 Detall dels enllaços entre el perfil i la placa1. 

 

A.12 Subrutina Càlculs.mac. 
 

L’objectiu d’aquest programa és calcular les càrregues i els modes de vinclament. 

El procés de càlcul es divideix en dues etapes. A la primera s’obté, resolent el model sotmès 
a la càrrega puntual unitària de compressió, l’estat de tensió necessari per construir la matriu 
de rigidesa geomètrica; i a la segona, es determina els valors propis (càrregues elàstiques 
de vinclament) i els vectors propis ( modes de vinclament) de la matriu de rigidesa global.  

Llistat Càlculs.mac: 

 
antype,static Selecció d’anàlisis tipus estàtic. 

 
pstress,on Indica al programa que ha 

d’emmagatzemar els resultats  d’aquesta 
anàlisis per després poder calcular la 
matriu de rigidesa geomètrica. 
 

solve 
fini 
/solu 

Selecciona el model. 
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antype,buckle, Selecció d’anàlisis del tipus vinclament 
lineal. 
 

bucopt,subs,40  
subopt 

Mètode d’extracció de valors propis (subs 
= iteració del subespai), i nombre de 
valors propis a calcular. En aquest cas 
se’n demanen 40. 
 

Solve Càlcul dels valors propis. 
fini Sortida del mode de solució. 

 
/post1, Iniciació del mode postprocés. 

 
set,list 
i=0 

Llistat dels valors propis calculats 
(càrregues elàstiques de vinclament). 

 

A.13 Subrutina Mode.mac. 

Programa que permet visualitzar els modes de vinclament calculats. Cada vegada que 
aquesta subruitina  és executada, apareix per pantalla la deformada corresponent a un 
mode de vinclament. L’ordre d’aparició és de més a menys crític.  Les Fig A. 18 i Fig A. 19 
representen els modes 1 i 3 de vinclament. 

Llistat mode.mac: 

i=i+1 

set,1,i 

asel,all 

asel,u,area,,na-11,na,1 

esla 

pldisp 

set,list, 
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Fig A. 18 1er mode de vinclament. Es pot observar  que  correspon al mode L. 

 

 
Fig A. 19 3er mode de vinclament. En aquests cas és un mode DS. 
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A.14  Geometries i perforacions de la resta dels perfils 
 

A.14.1. Subrutines pel perfil P1 
 

A continuació s’exposen les subrutines que fan referència a la geometria i les perforacions 
del perfil P1. La subrutina geosecció.mac introdueix la geometria de la secció i la geometria 
dels forats del perfil. Crea la secció a base de línies i arcs a través dels keypoints introduïts 
prèviament, (Fig A. 20). Crea un model de perfil de 50 mm de longitud. A partir d’aquest 
mòdul es podrà crear perfil de qualsevol longitud (múltiple de 50). Per acabar crida les 
subrutines que faran els forats al perfil. 

Llistat Geosecció.mac: 

 
/prep7, Iniciació del mode de preprocés d’ANSYS 

 
k,1,-37.5,-67.20 
k,2,-30.8,-67.20 
k,3,-26.4,-62.8 
k,4,-26.4,-38.3 
k,5,-28.4687,-34.5684 
k,6,-37.3313,-29.0316 
k,7,-39.40,-25.30 
k,8,-39.40,-4.40 
k,9,-35,0 
k,10,-5.3151,0 
k,11,0,-2.5 
k,12,5.3151,0 
k,13,35,0 
k,14,39.40,-4.40 
k,15,39.40,-25.30 
k,16,37.3313,-29.0316 
k,17,28.4687,-34.5684 
k,18,26.40,-38.3 
k,19,26.40,-62.8 
k,20,30.80,-67.20 
k,21,37.50,-67.20 

Introducció dels punts que defineixen la 
secció.(keypoints) (Fig A. 20). 
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local,11,1,-30.80,-62.80 
local,12,1,-30.80,-38.3 
local,13,1,-35,-25.3 
local,14,1,-35,-4.4 
local,15,1,0,4.4 
local,16,1,35,-4.4 
local,17,1,35,-25.30 
local,18,1,30.8,-38.3 
local,19,1,30.8,-62.8 
 

Introducció dels centres dels arcs que 
connecten elements de secció (Fig A. 20). 

csys,0 
l,1,2 
csys,11 
l,2,3 
csys,0 
l,3,4 
csys,12, 
l,4,5 
csys,0 
l,5,6 
csys,13 
l,6,7 
csys,0 
l,7,8 
csys,14 
l,8,9 
csys,0 
l,9,10 
csys,15 
l,10,11 
l,11,12 
csys,0 
l,12,13 
csys,16 
l,13,14 
csys,0 
l,14,15 
csys,17, 
l,15,16 
csys,0 
l,16,17 
 

Definició de les línies de la secció i dels 
arcs entre elements formats a partir dels 
keypoints corresponents (Fig A. 21). 



Estudi del comportament i el disseny de perfils de secció oberta sotmesos a compressió                     pàg37 

 
 
 

csys,18 
l,17,18 
csys,0 
l,18,19 
csys,19 
l,19,20 
csys,0 
l,20,21 
 

 

lgen,2,1,20,1,0,0,50,30 
*do,i,1,21, 
l,i,i+30 
*enddo 

Copia de la secció a 50 mm de distància. 
Creació de les línies entre les dos 
seccions generades.(Fig A. 22). 

j=0 
*do,i,1,10,2 
al,i,40+i,20+i,40+1+i 
csys,11+j 
al,i+1,40+i+1,20+i+1,40+2+i 
csys,0 
j=j+1 
*enddo 
j=j+1 
csys,15 
al,11,51,31,52 
csys,0 
j=0 
*do,i,12,18,2 
al,i,40+i,20+i,40+1+i 
csys,16+j 
al,i+1,40+i+1,20+i+1,40+2+i 
csys,0 
j=j+1 
*enddo 
al,20,60,40,61 

Definició de les àrees que componen el 
mòdul del perfil a través de les línies que 
les limiten.(Fig A. 23). 
 

/view,1,1,1,1 
aplot 
 

Visualització del model del perfil sense 
forats.(Fig A. 23) 

Forat1 Subrutina Forat1, crearà el forat 1. 
Forat2 Subrutina Forat2, crearà el forat 2. 
Forat3 Subrutina Forat3, crearà el forat 3. 
Forat4  Subrutina Forat4, crearà el forat 4. 



pàg38                                                                                                                            Annexos                          

 
 
 

 

 

Fig A. 20 Punts utilitzats per definir la geometria de la secció i els centres dels arcs en el perfil P1. 

 

Fig A. 21 Línies i arcs que formen la secció del perfil P1. 
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Fig A. 22  Model geomètric del perfil en línies del P1. 

 

 

Fig A. 23  Model del perfil sense forats. 

El perfil té perforacions, a continuació es mostren les subrutines que fan els forats a l’ànima i 
a les ales al model del perfil. A Fig A. 24, que es presenta el perfil perforat es pot identificar 
cada un dels forats. 
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Fig A. 24 Model de Perfil P1 amb les perforacions forat1.mac, forat2.mac, forat3.mac i forat4.mac 
executades. 

La subrutina Forat1.mac conté les ordres per crear el forat1 de l’ànima del perfil. (Fig A. 24) 

Llistat Forat1.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=8 
*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=0 
cor(1,2)=0 
cor(2,1)=0.5 
cor(2,2)=17.5 
cor(3,1)=3.8 
cor(3,2)=18 
cor(4,1)=4.6 
cor(4,2)=30.5 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat1. 
 
Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars x’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’) 

Forat3b 

Forat2 

Forat4c 

Forat1

Forat4a 

Forat4b 

Forat3c 

Forat3a 

Forat4d 

Forat3d

O’

O’’
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cor(5,1)=11.4 
cor(5,2)=30.50 
cor(6,1)=12.20 
cor(6,2)=18.00 
cor(7,1)=15.50 
cor(7,2)=17.50 
cor(8,1)=16 
cor(8,2)=0 
 

 

xo=-28.5 
yo=0 
zo=10 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo+cor(m,1),yo,zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*elseif,nc,eq,5,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5 
*elseif,nc,eq,6,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6 
*elseif,nc,eq,7,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7 
*elseif,nc,eq,8,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
*elseif,nc,eq,9,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9 
*elseif 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9,nk+10
*endif 
nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=9 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 
numcomp,area 

 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 
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La subrutina Forat2.mac conté les ordres per crear el forat2 de l’ànima del perfil. (Fig A. 24). 

Llistat Forat2.mac: 

 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=8 

Keypoints que defineixen el 
Forat2. 
 

*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=0 
cor(1,2)=0 
cor(2,1)=0.5 
cor(2,2)=17.5 
cor(3,1)=3.8 
cor(3,2)=18 
cor(4,1)=4.6 
cor(4,2)=30.5 
cor(5,1)=11.4 
cor(5,2)=30.50 
cor(6,1)=12.20 
cor(6,2)=18.00 
cor(7,1)=15.50 
cor(7,2)=17.50 
cor(8,1)=16 
cor(8,2)=0 
 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars x’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’’) 

xo=12.5 
yo=0 
zo=10 
 

Coordenades del punt O’’ 
referides als eixos principals. 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo+cor(m,1),yo,zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació en el 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*elseif,nc,eq,5,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5 
*elseif,nc,eq,6,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6 
*elseif,nc,eq,7,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7 

A partir dels introduïts crea 
l’àrea de la perforació. 
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*elseif,nc,eq,8,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
*elseif,nc,eq,9,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9 
*elseif    
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9,nk+10
*endif 
 

 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=11 
*get,na,area,,num,max 
 

. 

asba,afo,na 
aplot 
numcomp,area 
 

Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

La subrutina Forat3.mac conté les ordres per crear els forat3 a la part inferior de les ales del 
perfil. (Fig A. 24). 

Llistat Forat3.mac: 

 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-26.4,-44.2,0 
k,nk+2,-26.4,-52.6,0 
k,nk+3,-26.4,-48.4,4.2 
 

Keypoints que defineixen el Forat3a. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,-26.4,-48.4,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3a. 
 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3a a partir de les 
línies. 
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*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-26.4,-44.2,50 
k,nk+2,-26.4,-52.6,50 
k,nk+3,-26.4,-48.4,45.8 
 

Keypoints que defineixen el Forat3b. 

l,nk+1,nk+2 
local,21,1,-26.4,-48.4,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 
 

 
 
Crea l’àrea del Forat3b a partir de les 
línies. 

*get,na,area,,num,max 
asel,s,area,,na-1,na 
asel,a,area,,3 
asba,3,all 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

 
 
 
Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,26.4,-44.2,0 
k,nk+2,26.4,-52.6,0 
k,nk+3,26.4,-48.4,4.2 
 

Keypoints que defineixen el Forat3c. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,26.4,-48.4,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3c a partir de les 
línies. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,26.4,-44.2,50 
k,nk+2,26.4,-52.6,50 
k,nk+3,26.4,-48.4,45.8 
 

Keypoints que defineixen el Forat3d. 
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l,nk+1,nk+2 
local,21,1,26.4,-48.4,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3d. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3d a partir de les 
línies. 

*get,na,area,,num,max 
asel,s,area,,na-1,na 
asel,a,area,,15 
asba,15,all 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

 
 
 
Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
 

 
La subrutina Forat4.mac conté les ordres per crear els forat4 a la part superior de les ales 
del perfil. (Fig A. 24). 

 

Llistat Forat4.mac: 

 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-39.40,-12.65,0 
k,nk+2,-39.40,-23.15,0 
k,nk+3,-39.40,-17.9,5.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat4a. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,-49.75,-17.9,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4a. 
 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat4a a partir de les 
línies. 
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*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-39.40,-12.65,50 
k,nk+2,-39.40,-23.15,50 
k,nk+3,-39.40,-17.9,44.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat4b. 

l,nk+1,nk+2 
local,21,1,-49.75,-17.9,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 
 

 
 
Crea l’àrea del Forat4b a partir de les 
línies. 

*get,na,area,,num,max 
asel,s,area,,na-1,na 
asel,a,area,,6 
asba,6,all 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

 
 
 
Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,39.40,-12.65,0 
k,nk+2,39.40,-23.15,0 
k,nk+3,39.40,-17.9,5.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat4c. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,49.75,-17.9,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat4c a partir de les 
línies. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,39.40,-12.65,50 
k,nk+2,39.40,-23.15,50 
k,nk+3,39.40,-17.9,44.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat4d. 
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l,nk+1,nk+2 
local,21,1,49.75,-17.9,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4d. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat4d a partir de les 
línies. 

*get,na,area,,num,max 
asel,s,area,,na-1,na 
asel,a,area,,10 
asba,10,all 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

 
 
 
Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
 

 

A.14.2. Subrutines pel perfil P2 

A continuació s’exposen les subrutines que fan referència a la geometria i les perforacions 
del perfil P2. La subrutina geosecció.mac introdueix la geometria de la secció i la geometria 
dels forats del perfil. Crea la secció a base de línies i arcs a través dels keypoints introduïts 
prèviament, (Fig A. 25). Crea un model de perfil de 25 mm de longitud. A partir d’aquest 
mòdul es podrà crear perfil de qualsevol longitud (múltiple de 50). Per acabar crida les 
subrutines que faran els forats al perfil. 

Llistat Geosecció.mac: 

 
/prep7, Iniciació del mode de preprocés d’ANSYS 

 
k,1,13,0 
k,2,14.5,-1.5 
k,3,14.5,-25.5 
k,4,13,-27 
k,5,4,-27 
k,6,2.5,-28.5 
k,7,2.5,-49.5 
k,8,4,-51 
k,9,12,-51 
k,10,13.5,-52.5 

Introducció dels punts que defineixen la 
secció.(keypoints) (Fig A. 25). 
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k,11,13.5,-57.5 
k,12,12,-59 
k,13,6,-59 
k,14,-6,-59 
k,15,-12,-59 
k,16,-13.5,-57.5 
k,17,-13.5,-52.5 
k,18,-12,-51 
k,19,-4,-51 
k,20,-2.5,-49.5 
k,21,-2.5,-28.5 
k,22,-4,-27 
k,23,-13,-27 
k,24,-14.5,-25.5 
k,25,-14.5,-1.5 
k,26,-13,0 
 

 

local,11,1,13,-1.5 
local,12,1,13,-25.5 
local,13,1,4,-28.5 
local,14,1,4,-49.5 
local,15,1,12,-52.5 
local,16,1,12,-57.5 
local,17,1,-12.-57.5 
local,18,1,-12,-52.5 
local,19,1,-4,-49.5 
local,20,1,-4,-28.5 
local,21,1,-13,-25.5 
local,22,1,-13,-1.5 
 

Introducció dels centres dels arcs que 
connecten elements de secció (Fig A. 25). 

csys,11 
l,1,2 
csys,0 
l,2,3 
csys,12 
l,3,4 
csys,0 
l,4,5 
csys,13 
l,5,6 
csys,0 

Definició de les línies de la secció i dels 
arcs entre elements formats a partir dels 
keypoints corresponents (Fig A. 26). 
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l,6,7 
csys,14 
l,7,8 
csys,0 
l,8,9 
csys,15 
l,9,10 
csys,0 
l,10,11 
csys,16 
l,11,12 
csys,0 
l,12,13 
l,14,15 
csys,17 
l,15,16 
csys,0 
l,16,17 
csys,18 
l,17,18 
csys,0  
l,18,19 
csys,19 
l,19,20 
csys,0 
l,20,21 
csys,20 
l,21,22 
csys,0 
l,22,23 
csys,21 
l,23,24 
csys,0 
l,24,25 
csys,22 
l,25,26 
csys,0 
l,26,1 
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lgen,2,1,25,1,0,0,25,30 
*do,i,1,26 
l,i,i+30 
*enddo 
 

Copia de la secció a 25 mm de distància. 
Creació de les línies entre les dos 
seccions generades.(Fig A. 27). 

*do,i,2,12,2 
al,i,25+i,i+50,i+50+1 
*enddo 
*do,i,13,23,2 
al,i,25+i,i+50+1,i+50+2 
*enddo 
al,50,51,25,76 
csys,11  
al,1,26,51,52 
csys,12 

Definició de les àrees que componen el 
mòdul del perfil a través de les línies que 
les limiten.(Fig A. 28). 

al,3,28,53,54 
csys,13 
al,5,30,55,56 
csys,14 
al,7,32,57,58 
csys,15 
al,9,34,59,60 
csys,16 
al,11,36,61,62 
csys,17 
al,14,39,65,66 
csys,18 
al,16,41,67,68 
csys,19 
al,18,43,69,70 
csys,20 
al,20,45,71,72 
csys,21 
al,22,47,73,74 
csys,22 
al,24,49,75,76 
csys,0 
 

 

/view,1,1,1,1 
aplot 
 

Visualització del model del perfil sense 
forats.(Fig A. 28) 
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Forat1 
 

Subrutina Forat1, crearà el forat 1. 

Forat2 
 

Subrutina Forat2, crearà el forat 2. 

Forat3 
 

Subrutina Forat3, crearà el forat 3. 

 

 

 

 

 

Fig A. 25 Punts utilitzats per definir la geometria de la secció i els centres dels arcs en el perfil P2. 
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Fig A. 26 Línies i arcs que formen la secció. 

 

Fig A. 27  Model geomètric del perfil en línies. 
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Fig A. 28 Model del perfil sense forats. 

El perfil té perforacions, a continuació es mostren les subrutines que fan els forats a l’ànima i 
a les ales al model del perfil. A la Fig A. 29, que es presenta el perfil perforat es pot 
identificar cada un dels forats. 

 

Fig A. 29 Model de Perfil P2 amb les perforacions forat1.mac, forat2.mac i forat3.mac executades. 

 

Forat1 
Forat2 

Forat3a 

Forat3c 

Forat3d

Forat3b

’

O’
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La subrutina Forat1.mac conté les ordres per crear el forat1 de l’ànima del perfil. (Fig A. 29) 

Llistat Forat1.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 
*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=4.5 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=4.5 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-4.5 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-4.5 
cor(4,2)=4.5 
 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat1. 
 
Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 

xo=14.5 
yo=-13.5 
zo=12.5 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,1),zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=1 
*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 

 
 
 
 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

La subrutina Forat2.mac conté les ordres per crear el forat2 de l’ànima del perfil. (Fig A. 29). 

Llistat Forat2.mac: 
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csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 
*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=4.5 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=4.5 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-4.5 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-4.5 
cor(4,2)=4.5 
 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat1. 
 
Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 

xo=-14.5 
yo=-13.5 
zo=12.5 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,1),zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=12 
*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 
 

 
 
 
 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

La subrutina Forat3.mac conté les ordres per crear els forat3 a la part inferior de les ales del 
perfil. (Fig A. 29). 

Llistat Forat3.mac: 
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*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,2.5,-35.9,0 
k,nk+2,2.5,-42.1,0 
k,nk+3,2.5,-39,3.1 
 

Keypoints que defineixen el Forat3a. 

l,nk+1,nk+2 
local,23,1,2.5,-39,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3a. 
 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3a a partir de les 
línies. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,2.5,-35.9,25 
k,nk+2,2.5,-42.1,25 
k,nk+3,2.5,-39,21.9 
 

Keypoints que defineixen el Forat3b. 

l,nk+1,nk+2 
local,24,1,2.5,-39,25,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 
 

 
 
Crea l’àrea del Forat3b a partir de les 
línies. 
 

asba,3,1 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
asba,26,10 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
 

Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
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*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-2.5,-35.9,0 
k,nk+2,-2.5,-42.1,0 
k,nk+3,-2.5,-39,3.1 
 

Keypoints que defineixen el Forat3c. 

l,nk+1,nk+2 
local,25,1,-2.5,-39,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3c a partir de les 
línies. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-2.5,-35.9,25 
k,nk+2,-2.5,-42.1,25 
k,nk+3,-2.5,-39,21.9 
 

Keypoints que defineixen el Forat3d. 

l,nk+1,nk+2 
local,26,1,-2.5,-39,25,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3d. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3d a partir de les 
línies. 

asba,8,26 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
asba,26,25 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
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A.14.3. Subrutines pel perfil P3 

A continuació s’exposen les subrutines que fan referència a la geometria i les perforacions 
del perfil P3. La subrutina geosecció.mac introdueix la geometria de la secció i la geometria 
dels forats del perfil. Crea la secció a base de línies i arcs a través dels keypoints introduïts 
prèviament, (Fig A. 30). Crea un model de perfil de 25 mm de longitud. A partir d’aquest 
mòdul es podrà crear perfil de qualsevol longitud (múltiple de 50). Per acabar crida les 
subrutines que faran els forats al perfil. 

Llistat Geosecció.mac: 

 
/prep7, Iniciació del mode de preprocés d’ANSYS 

 
k,1,13,0 
k,2,14.5,-1.5 

Introducció dels punts que defineixen la 
secció.(keypoints) (Fig A. 30). 

k,3,14.5,-25.5 
k,4,13,-27 
k,5,4,-27 
k,6,2.5,-28.5 
k,7,2.5,-44.5 
k,8,4,-46 
k,9,12,-46 
k,10,13.5,-47.5 
k,11,13.5,-52.5 
k,12,12,-54 
k,13,6,-54 
k,14,-6,-54 
k,15,-12,-54 
k,16,-13.5,-52.5 
k,17,-13.5,-47.5 
k,18,-12,-46 
k,19,-4,-46 
k,20,-2.5,-44.5 
k,21,-2.5,-28.5 
k,22,-4,-27 
k,23,-13,-27 
k,24,-14.5,-25.5 
k,25,-14.5,-1.5 
k,26,-13,0 
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local,11,1,13,-1.5 
local,12,1,13,-25.5 
local,13,1,4,-28.5 
local,14,1,4,-44.5 
local,15,1,12,-47.5 
local,16,1,12,-52.5 
local,17,1,-12.-52.5 
local,18,1,-12,-47.5 
local,19,1,-4,-44.5 
local,20,1,-4,-28.5 
local,21,1,-13,-25.5 
local,22,1,-13,-1.5 
 

Introducció dels centres dels arcs que 
connecten elements de secció (Fig A. 30). 

csys,11 
l,1,2 
csys,0 
l,2,3 
csys,12 
l,3,4 
csys,0 
l,4,5 
csys,13 
l,5,6 
csys,0 
l,6,7 
csys,14 
l,7,8 
csys,0 
l,8,9 
csys,15 
l,9,10 
csys,0 
l,10,11 
csys,16 
l,11,12 
csys,0 
l,12,13 
l,14,15 
csys,17 
l,15,16 

Definició de les línies de la secció i dels 
arcs entre elements formats a partir dels 
keypoints corresponents (Fig A. 31). 
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csys,0 
l,16,17 
csys,18 
l,17,18 
csys,0 
l,18,19 
csys,19 
l,19,20 
csys,0 
l,20,21 
csys,20 
l,21,22 
csys,0 
l,22,23 
csys,21 
l,23,24  
csys,0 
l,24,25 
csys,22 
l,25,26 
csys,0 
l,26,1  
 

 

lgen,2,1,25,1,0,0,25,30 
*do,i,1,26 
l,i,i+30 
*enddo 
 

Copia de la secció a 25 mm de distància. 
Creació de les línies entre les dos 
seccions generades.(Fig A. 32). 

*do,i,2,12,2 
al,i,25+i,i+50,i+50+1 
*enddo 
*do,i,13,23,2 
al,i,25+i,i+50+1,i+50+2 
*enddo 
al,50,51,25,76 
csys,11 
al,1,26,51,52 
csys,12 
al,3,28,53,54 
 

Definició de les àrees que componen el 
mòdul del perfil a través de les línies que 
les limiten.(Fig A. 33). 
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csys,13 
al,5,30,55,56 
csys,14 
al,7,32,57,58 
csys,15 
al,9,34,59,60 
csys,16 
al,11,36,61,62 
sys,17 
al,14,39,65,66 
csys,18 
al,16,41,67,68 
csys,19 
al,18,43,69,70 
csys,20 
al,20,45,71,72 
csys,21 
al,22,47,73,74  
csys,22 
al,24,49,75,76 
csys,0 
 

 

/view,1,1,1,1 
aplot 
 

Visualització del model del perfil sense 
forats.(Fig A. 33) 

Forat1 
 

Subrutina Forat1, crearà el forat 1. 

Forat2 
 

Subrutina Forat2, crearà el forat 2. 

Forat3 
 

Subrutina Forat3, crearà el forat 3. 
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Fig A. 30  Punts utilitzats per definir la geometria de la secció i els centres dels arcs en el perfil P3. 

 

Fig A. 31 Línies i arcs que formen la secció. 
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Fig A. 32 Model geomètric del perfil en línies. 

 

 

Fig A. 33 Model del perfil sense forats. 

 

El perfil té perforacions, a continuació es mostren les subrutines que fan els forats a l’ànima i 
a les ales al model del perfil. A la Fig A. 34, que es presenta el perfil perforat es pot 
identificar cada un dels forats. 
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Fig A. 34  Model de Perfil P3 amb les perforacions forat1.mac, forat2.mac i forat3.mac executades. 

 

La subrutina Forat1.mac conté les ordres per crear el forat1 de l’ànima del perfil. (Fig A. 34) 

Llistat Forat1.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 
*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=4.5 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=4.5 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-4.5 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-4.5 
cor(4,2)=4.5 
 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat1. 
 
Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 

Forat1Forat2 

Forat3a 

Forat3c

Forat3d 

Forat3b 

’

O’
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xo=14.5 
yo=-13.5 
zo=12.5 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,1),zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=1 
*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 

 
 
 
 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

 

La subrutina Forat2.mac conté les ordres per crear el forat2 de l’ànima del perfil. (Fig A. 34). 

Llistat Forat2.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 
*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=4.5 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=4.5 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-4.5 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-4.5 
cor(4,2)=4.5 
 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat1. 
 
Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 
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xo=-14.5 
yo=-13.5 
zo=12.5 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,1),zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=12 
*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 
 

 
 
 
 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

La subrutina Forat3.mac conté les ordres per crear els forat3 a la part inferior de les ales del 
perfil. (Fig A. 34). 

Llistat Forat3.mac: 

 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,2.5,-33.4,0 
k,nk+2,2.5,-39.6,0 
k,nk+3,2.5,-36.5,3.1 
 

Keypoints que defineixen el Forat3a. 

l,nk+1,nk+2 
local,23,1,2.5,-36.5,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3a. 
 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3a a partir de les 
línies. 
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*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,2.5,-33.4,25 
k,nk+2,2.5,-39.6,25 
k,nk+3,2.5,-36.5,21.9 
 

Keypoints que defineixen el Forat3b. 

l,nk+1,nk+2 
local,24,1,2.5,-36.5,25,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 
 

 
 
Crea l’àrea del Forat3b a partir de les 
línies. 
 

asba,3,1 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
asba,26,10 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
 

Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-2.5,-33.4,0 
k,nk+2,-2.5,-39.6,0 
k,nk+3,-2.5,-36.5,3.1 
 

Keypoints que defineixen el Forat3c. 

l,nk+1,nk+2 
local,25,1,-2.5,-36.5,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3c a partir de les 
línies. 
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*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-2.5,-33.4,25 
k,nk+2,-2.5,-39.6,25 
k,nk+3,-2.5,-36.5,21.9 
 

Keypoints que defineixen el Forat3d. 

l,nk+1,nk+2 
local,26,1,-2.5,-36.5,25,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3d. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3d a partir de les 
línies. 

asba,8,26 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
asba,26,25 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
 

 
A.14.4. Subrutines pel perfil P4 

A continuació s’exposen les subrutines que fan referència a la geometria i les perforacions 
del perfil P4. La subrutina geosecció.mac introdueix la geometria de la secció i la geometria 
dels forats del perfil. Crea la secció a base de línies i arcs a través dels keypoints introduïts 
prèviament, (Fig A. 35). Crea un model de perfil de 25 mm de longitud. A partir d’aquest 
mòdul es podrà crear perfil de qualsevol longitud (múltiple de 50). Per acabar crida les 
subrutines que faran els forats al perfil. 

Llistat Geosecció.mac: 

 
/prep7, Iniciació del mode de preprocés d’ANSYS 

 
k,1,14.5,0 
k,2,16,-1.5 
k,3,16,-25.5 
 

Introducció dels punts que defineixen la 
secció.(keypoints) (Fig A. 35). 
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k,4,14.5,-27 
k,5,4,-27 
k,6,2.5,-28.5 
k,7,2.5,-49.5 
k,8,4,-51 
k,9,13.5,-51 
k,10,15,-52.5 
k,11,15,-57.5 
k,12,13.5,-59 
k,13,6,-59 
k,14,-6,-59 
k,15,-13.5,-59  
k,16,-15,-57.5 
k,17,-15,-52.5 
k,18,-13.5,-51 
k,19,-4,-51 
k,20,-2.5,-49.5 
k,21,-2.5,-28.5 
k,22,-4,-27 
k,23,-14.5,-27 
k,24,-16,-25.5 
k,25,-16,-1.5 
k,26,-14.5,0 
 

 

local,11,1,14.5,-1.5 
local,12,1,14.5,-25.5 
local,13,1,4,-28.5 
local,14,1,4,-49.5 
local,15,1,13.5,-52.5 
local,16,1,13.5,-57.5 
local,17,1,-13.5,-57.5 
local,18,1,-13.5,-52.5 
local,19,1,-4,-49.5 
local,20,1,-4,-28.5 
local,21,1,-14.5,-25.5 
local,22,1,-14.5,-1.5 
 

Introducció dels centres dels arcs que 
connecten elements de secció (Fig A. 35). 

csys,11 
l,1,2 
csys,0 
 

Definició de les línies de la secció i dels 
arcs entre elements formats a partir dels 
keypoints corresponents (Fig A. 36). 
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l,2,3 
csys,12 
l,3,4 
csys,0 
l,4,5 
csys,13 
l,5,6 
csys,0 
l,6,7 
csys,14 
l,7,8 
csys,0 
l,8,9 
csys,15 
l,9,10 
csys,0 
l,10,11 
csys,16 
l,11,12 
csys,0 
l,12,13 
l,14,15 
csys,17 
l,15,16 
csys,0 
l,16,17 
csys,18 
l,17,18 
csys,0 
l,18,19 
csys,19 
l,19,20 
csys,0 
l,20,21 
csys,20 
l,21,22 
csys,0 
l,21,22 
csys,0 
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l,22,23 
csys,21 
l,23,24 
csys,0 
l,24,25 
csys,22 
l,25,26 
csys,0 
l,26,1   
 

 

lgen,2,1,25,1,0,0,25,30 
*do,i,1,26 
l,i,i+30 
*enddo 
 

Copia de la secció a 25 mm de distància. 
Creació de les línies entre les dos 
seccions generades.(Fig A. 37). 

*do,i,2,12,2 
al,i,25+i,i+50,i+50+1 
*enddo 
*do,i,13,23,2 
al,i,25+i,i+50+1,i+50+2 
*enddo 
al,50,51,25,76 
csys,11 
al,1,26,51,52 
csys,12 
al,3,28,53,54 
csys,13 
al,5,30,55,56 
csys,14 
al,7,32,57,58 
csys,15 
al,9,34,59,60 
csys,16 
al,11,36,61,62 
csys,17 
al,14,39,65,66 
csys,18 
al,16,41,67,68 
csys,19 
al,18,43,69,70 

Definició de les àrees que componen el 
mòdul del perfil a través de les línies que 
les limiten.(Fig A. 38). 
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csys,20 
al,20,45,71,72 
csys,21 
al,22,47,73,74 
csys,22 
al,24,49,75,76 
csys,0 
 

 

/view,1,1,1,1 
aplot 
 

Visualització del model del perfil sense 
forats.(Fig A. 38) 

Forat1 
 

Subrutina Forat1, crearà el forat 1. 

Forat2 
 

Subrutina Forat2, crearà el forat 2. 

Forat3 
 

Subrutina Forat3, crearà el forat 3. 

 

 

Fig A. 35 Punts utilitzats per definir la geometria de la secció i els centres dels arcs en el perfil P4. 
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Fig A. 36  Línies i arcs que formen la secció. 

 

 

Fig A. 37  Model geomètric del perfil en línies. 
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Fig A. 38 Model del perfil sense forats. 

El perfil té perforacions, a continuació es mostren les subrutines que fan els forats a l’ànima i 
a les ales al model del perfil. A la Fig A. 39, que es presenta el perfil perforat es pot 
identificar cada un dels forats. 

 

Fig A. 39  Model de Perfil P4 amb les perforacions forat1.mac, forat2.mac i forat3.mac executades. 

 

Forat1
Forat2 

Forat3a

Forat3c

Forat3d 

Forat3b 

’

O’
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La subrutina Forat1.mac conté les ordres per crear el forat1 de l’ànima del perfil. (Fig A. 39) 

Llistat Forat1.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 
*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=4.5 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=4.5 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-4.5 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-4.5 
cor(4,2)=4.5 
 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat1. 
 
Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 

xo=16 
yo=-13.5 
zo=12.5 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,1),zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=1 
*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 

 
 
 
 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

La subrutina Forat2.mac conté les ordres per crear el forat2 de l’ànima del perfil. (Fig A. 39). 

Llistat Forat2.mac: 
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csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 
*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=4.5 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=4.5 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-4.5 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-4.5 
cor(4,2)=4.5 
 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat1. 
 
Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 

xo=-16 
yo=-13.5 
zo=12.5 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,1),zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=12 
*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 
 

 
 
 
 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

La subrutina Forat3.mac conté les ordres per crear els forat3 a la part inferior de les ales del 
perfil. (Fig A. 39). 

Llistat Forat3.mac: 
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*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,2.5,-35.9,0 
k,nk+2,2.5,-42.1,0 
k,nk+3,2.5,-39,3.1 
 

Keypoints que defineixen el Forat3a. 

l,nk+1,nk+2 
local,23,1,2.5,-39,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
csys,0 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3a. 
 

*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
Crea l’àrea del Forat3a a partir de les 
línies. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,2.5,-35.9,25 
k,nk+2,2.5,-42.1,25 
k,nk+3,2.5,-39,21.9 
 

Keypoints que defineixen el Forat3b. 

l,nk+1,nk+2 
local,24,1,2.5,-39,25,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 
 

 
 
Crea l’àrea del Forat3b a partir de les 
línies. 
 

asba,3,1 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
asba,26,10 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
 

Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
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*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-2.5,-35.9,0 
k,nk+2,-2.5,-42.1,0 
k,nk+3,-2.5,-39,3.1 
 

Keypoints que defineixen el Forat3c. 

l,nk+1,nk+2 
local,25,1,-2.5,-39,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3c a partir de les 
línies. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-2.5,-35.9,25 
k,nk+2,-2.5,-42.1,25 
k,nk+3,-2.5,-39,21.9 
 

Keypoints que defineixen el Forat3d. 

l,nk+1,nk+2 
local,26,1,-2.5,-39,25,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3d. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3d a partir de les 
línies. 

asba,8,26 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
asba,26,25 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
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A.14.5. Subrutines pel perfil P5 

A continuació s’exposen les subrutines que fan referència a la geometria i les perforacions 
del perfil P5. La subrutina geosecció.mac introdueix la geometria de la secció i la geometria 
dels forats del perfil. Crea la secció a base de línies i arcs a través dels keypoints introduïts 
prèviament, (Fig A. 40). Crea un model de perfil de 50 mm de longitud. A partir d’aquest 
mòdul es podrà crear perfil de qualsevol longitud (múltiple de 50). Per acabar crida les 
subrutines que faran els forats al perfil. 

Llistat Geosecció.mac: 

 
/prep7, Iniciació del mode de preprocés d’ANSYS 
k,1,20.62,0 
k,2,23.5,-2.88 
k,3,23.5,-18.62 
k,4,22.19,-21.11 
k,5,14.81,-25.5 
k,6,13.5,-27.74 
k,7,13.5,-52 
k,8,-13.5,-52 
k,9,-13.5,-27.74 
k,10,-14.81,-25.5 
k,11,-22.19,-21.11 
k,12,-23.5,-18.62 
k,13,-23.5,-2.88 
k,14,-20.62,0 
 

Introducció dels punts que defineixen la 
secció.(keypoints) (Fig A. 40). 

local,11,1,20.62,-2.88 
local,12,1,20.75,-18.62 
local,13,1,15.71,-27.74 
local,14,1,-15.71,-27.74 
local,15,1,-20.75,-18.62 
local,16,1,-20.62,-2.88 
 

Introducció dels centres dels arcs que 
connecten elements de secció.( Fig A. 40) 

csys,0 
l,14,1 
csys,11 
l,1,2 
csys,0 
l,2,3 
 

Definició de les línies de la secció i dels 
arcs entre elements formats a partir dels 
keypoints corresponents.(Fig A. 41). 
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csys,12, 
l,3,4 
csys,0 
l,4,5 
csys,13 
l,5,6 
csys,0 
l,6,7 
csys,0 
l,8,9 
csys,14 
l,9,10 
csys,0 
l,10,11 
csys,15 
l,11,12 
csys,0 
l,12,13 
csys,16 
l,13,14 
 

 

lgen,2,1,13,1,0,0,50,15 
*do,i,1,14, 
l,i,i+15 
*enddo 
 

Copia de la secció a 50 mm de distància. 
Creació de les línies entre les dos seccions 
generades.(Fig A. 42) 

*do,i,8,13,2 
al,i,i+13,i+26,i+27 
*enddo 
al,1,27,14,40 
csys,14 
al,9,22,36,35 
csys,15 
al,11,24,37,38 
csys,16 
al,13,26,39,40 
csys,0 
*do,i,3,7,2 
al,i,i+13,i+25,i+26 
*enddo 
 

Definició de les àrees que componen el 
mòdul del perfil a través de les línies que 
les limiten.(Fig A. 43) 
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csys,11 
al,2,15,27,28 
csys,12 
al,4,17,29,30 
csys,13 
al,6,19,31,32 

 

/view,1,1,1,1 
aplot 
 

Visualització del model del perfil sense 
forats.( Fig A. 43) 

Forat1 Subrutina Forat1, crearà el forat 1. 
Forat2 Subrutina Forat2, crearà el forat 2. 
Forat3 Subrutina Forat3, crearà el forat 3. 
Forat4 
 

Subrutina Forat4, crearà el forat 4. 

 

 

 

Fig A. 40 Punts utilitzats per definir la geometria de la secció i els centres dels arcs en el perfil P4. 
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Fig A. 41 Línies i arcs que formen la secció. 

 
 
 

 

Fig A. 42 Model geomètric del perfil en línies. 
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Fig A. 43 Model del perfil sense forats. 

El perfil té perforacions, a continuació es mostren les subrutines que fan els forats a l’ànima i 
a les ales al model del perfil. A la Fig A. 44, que es presenta el perfil perforat es pot 
identificar cada un dels forats. 

 

 

Fig A. 44 Model de Perfil P5 amb les perforacions forat1.mac, forat2.mac, forat3.mac i forat4.mac 
executades. 

Forat4a 
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La subrutina Forat1.mac conté les ordres per crear el forat1 de l’ànima del perfil. (Fig A. 44) 

Llistat Forat1.mac: 

 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,13.5,-36.25,0 
k,nk+2,13.5,-44.75,0 
k,nk+3,13.5,-40.5,4.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat1a. 

l,nk+1,nk+2 
local,17,1,13.5,-40.5,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
csys,0 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat1a. 
 

*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
Crea l’àrea del Forat1b a partir de les 
línies. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,13.5,-36.25,50 
k,nk+2,13.5,-44.75,50 
k,nk+3,13.5,-40.5,45.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat1b. 

l,nk+1,nk+2 
local,18,1,13.5,-40.5,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat1b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 
 

 
 
Crea l’àrea del Forat1b a partir de les 
línies. 
 

asba,10,14 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
asba,13,14 
asel,all 
 

Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
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numcomp,all 
aplot 
 

 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-13.5,-36.25,0 
k,nk+2,-13.5,-44.75,0 
k,nk+3,-13.5,-40.5,4.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat1c. 

l,nk+1,nk+2 
local,19,1,-13.5,-40.5,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat1c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat1c a partir de les 
línies. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-13.5,-36.25,50 
k,nk+2,-13.5,-44.75,50 
k,nk+3,-13.5,-40.5,45.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat1d. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,-13.5,-40.5,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat1d. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat1d a partir de les 
línies. 
 

asba,1,14 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
 

asba,13,14 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
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La subrutina Forat2.mac conté les ordres per crear el forat2 de l’ànima del perfil. (Fig A. 44). 

Llistat Forat2.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 
 

Keypoints que defineixen el 
Forat2. 

*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=4.5 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=4.5 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-4.5 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-4.5 
cor(4,2)=4.5 
 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 

xo=23.5 
yo=-10.77 
zo=25 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,1),zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=7 
 

 

*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 

 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 

Keypoints que defineixen el 
Forat2b. 
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*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=4.5 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=4.5 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-4.5 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-4.5 
cor(4,2)=4.5 
 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 

xo=-23.5 
yo=-10.77 
zo=25 
 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,1),zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
 

 

asba,2,7 
aplot 
 

Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

La subrutina Forat3.mac conté les ordres per crear els forat3 a la part inferior de les ales del 
perfil. (Fig A. 44). 

Llistat Forat3.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 
 

Keypoints que defineixen el 
Forat3a. 
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*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=2.25 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=2.25 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-2.25 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-2.25 
cor(4,2)=4.5 
 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 

xo=23.5 
yo=-10.77 
zo=2.25 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,1),zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=2 
 

 

*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 
 

 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 

Keypoints que defineixen el 
Forat3b. 

*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=2.25 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=2.25 
cor(2,2)=-4.5 
 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 
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cor(3,1)=-2.25 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-2.25 
cor(4,2)=4.5 
 

 

xo=-23.5 
yo=-10.77 
zo=2.25 
 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,2),zo+cor(m,1) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=2 

 

asba,14,afo 
aplot 
 

Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 
 

Keypoints que defineixen el 
Forat3c. 

*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=2.25 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=2.25 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-2.25 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-2.25 
cor(4,2)=4.5 
 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 

xo=-23.5 
yo=-10.77 
zo=47.75 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
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*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,2),zo+cor(m,1) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=2 

 

asba,15,afo 
aplot 
 

Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=4 
 

Keypoints que defineixen el 
Forat3d. 

*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=2.25 
cor(1,2)=4.5 
cor(2,1)=2.25 
cor(2,2)=-4.5 
cor(3,1)=-2.25 
cor(3,2)=-4.5 
cor(4,1)=-2.25 
cor(4,2)=4.5 
 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars y’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’ al centre 
geomètric de la perforació). 

xo=23.5 
yo=-10.77 
zo=47.75 
 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo,yo+cor(m,2),zo+cor(m,1) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
 a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*endif 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 
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nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=2 

 

asba,7,afo 
aplot 
 

Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

La subrutina Forat4.mac conté les ordres per crear els forat3 a la part inferior de les ales del 
perfil. (Fig A. 44). 

Llistat Forat4.mac 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=8 
 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat4a. 

*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=0 
cor(1,2)=0 
cor(2,1)=8.75 
cor(2,2)=0 
cor(3,1)=8.75 
cor(3,2)=12.6 
cor(4,1)=8.4 
cor(4,2)=16.6 
cor(5,1)=4.95 
cor(5,2)=18.6 
cor(6,1)=4 
cor(6,2)=29.5 
cor(7,1)=0 
cor(7,2)=29.25 
cor(8,1)=0 
cor(8,2)=10 
 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars x’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’’) 

xo=4.5 
yo=0 
zo=10.25 

Coordenades del punt O’’ 
referides als eixos principals. 
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*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo+cor(m,1),yo,zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

*elseif,nc,eq,5,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5 
*elseif,nc,eq,6,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6 
*elseif,nc,eq,7,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7 
*elseif,nc,eq,8,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
*elseif,nc,eq,9,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9 
*elseif 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9,nk+10
*endif 
 

 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=2 

 

asba,3,afo 
aplot 
numcomp,area 
 

Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=8 
 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat4b. 

*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=0 
cor(1,2)=0 
cor(2,1)=8.75 
cor(2,2)=0 
cor(3,1)=8.75 
cor(3,2)=12.6 
cor(4,1)=8.4 
cor(4,2)=16.6 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars x’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’’’) 
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cor(5,1)=4.95 
cor(5,2)=18.6 
cor(6,1)=4 
cor(6,2)=29.5 
cor(7,1)=0 
cor(7,2)=29.25 
cor(8,1)=0 
cor(8,2)=10 
 

 

xo=-4.5 
yo=0 
zo=10.25 

Coordenades del punt O’’’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo+cor(m,1),yo,zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*elseif,nc,eq,5,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5 
*elseif,nc,eq,6,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6 
*elseif,nc,eq,7,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7 
*elseif,nc,eq,8,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
*elseif,nc,eq,9,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9 
*elseif 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9,nk+10
*endif 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=14 
 

 

asba,5,afo 
aplot 
numcomp,area 

Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 
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A.14.6. Subrutines pel perfil P7 

A continuació s’exposen les subrutines que fan referència a la geometria i les perforacions 
del perfil P7. La subrutina geosecció.mac introdueix la geometria de la secció i la geometria 
dels forats del perfil. Crea la secció a base de línies i arcs a través dels keypoints introduïts 
prèviament, (Fig A. 45). Crea un model de perfil de 50 mm de longitud. A partir d’aquest 
mòdul es podrà crear perfil de qualsevol longitud (múltiple de 50). Per acabar crida les 
subrutines que faran els forats al perfil. 

Llistat Geosecció.mac: 

 
/prep7, Iniciació del mode de preprocés d’ANSYS 

 
k,1,-51,-142.5 
k,2,-39.5,-142.5 
k,3,-36.75,-139.75 
k,4,-36.75,-103.018 
k,5,-39.3896,-98.4629 
k,6,-48.3673,-93.3180 
k,7,-49.75,-90.932 
k,8,-49.75,-2.75 
k,9,-47,0 
k,10,-6.57,0 
k,11,0,-2.25 
k,12,6.57,0 
k,13,47,0 
k,14,49.75,-2.75 
k,15,49.75,-90.932 
k,16,48.3673,-93.3180 
k,17,39.3896,-98.4629 
k,18,36.75,-103.018 
k,19,36.75,-139.75 
k,20,39.5,-142.5 
k,21,51,-142.5 
 

Introducció dels punts que defineixen la 
secció.(keypoints) (Fig A. 45). 
 

local,11,1,-30.80,-62.80 
local,12,1,-30.80,-38.3 
local,13,1,-35,-25.3 
local,14,1,-35,-4.4 
local,15,1,0,4.4 
local,16,1,35,-4.4 

Introducció dels centres dels arcs que 
connecten elements de secció (Fig A. 45). 
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local,17,1,35,-25.30 
local,18,1,30.8,-38.3 
local,19,1,30.8,-62.8 
 

 

csys,0 
l,1,2 
csys,11 
l,2,3 
csys,0 
l,3,4 
csys,12, 
l,4,5 
csys,0 
l,5,6 
csys,13 
l,6,7 
csys,0 
l,7,8 
csys,14 
l,8,9 
csys,0 
l,9,10 
csys,15 
l,10,11 
l,11,12 
csys,0 
l,12,13 
csys,16 
l,13,14 
csys,0 
l,14,15 
csys,17, 
l,15,16 
csys,0 
l,16,17 
csys,18 
l,17,18 
csys,0 
l,18,19  
csys,19 
l,19,20 

Definició de les línies de la secció i dels 
arcs entre elements formats a partir dels 
keypoints corresponents (Fig A. 46). 
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csys,0 
l,20,2 
 

 

lgen,2,1,20,1,0,0,50,30 
*do,i,1,21, 
l,i,i+30 
*enddo 

Copia de la secció a 50 mm de distància. 
Creació de les línies entre les dos 
seccions generades.(Fig A. 47) 

j=0 
*do,i,1,10,2 
al,i,40+i,20+i,40+1+i 
csys,11+j 
al,i+1,40+i+1,20+i+1,40+2+i 
csys,0 
j=j+1 
*enddo 
j=j+1 
csys,15 
al,11,51,31,52 
csys,0 
j=0 
*do,i,12,18,2 
al,i,40+i,20+i,40+1+i 
csys,16+j 
al,i+1,40+i+1,20+i+1,40+2+i 
csys,0 
j=j+1 
*enddo 
al,20,60,40,61 

Definició de les àrees que componen el 
mòdul del perfil a través de les línies que 
les limiten.(Fig A. 48) 
 

/view,1,1,1,1 
aplot 
 

Visualització del model del perfil sense 
forats.( Fig A. 48) 

Forat1 Subrutina Forat1, crearà el forat 1. 
Forat2 Subrutina Forat2, crearà el forat 2. 
Forat3 Subrutina Forat3, crearà el forat 3. 
Forat4  Subrutina Forat4, crearà el forat 4. 
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Fig A. 45 Punts utilitzats per definir la geometria de la secció i els centres dels arcs en el perfil P7. 

 

Fig A. 46  Línies i arcs que formen la secció. 
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Fig A. 47  Model geomètric del perfil en línies. 

 

 

Fig A. 48 Model del perfil sense forats. 

 

El perfil té perforacions, a continuació es mostren les subrutines que fan els forats a l’ànima i 
a les ales al model del perfil. A la Fig A. 49, que es presenta el perfil perforat es pot 
identificar cada un dels forats. 
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Fig A. 49 Model de Perfil P7 amb les perforacions forat1.mac, forat2.mac, forat3.mac i forat4.mac 

executades. 

 

La subrutina Forat1.mac conté les ordres per crear el forat1 de l’ànima del perfil. (Fig A. 49). 

Llistat Forat1.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=8 
*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=0 
cor(1,2)=0 
cor(2,1)=0.5 
cor(2,2)=17.5 
cor(3,1)=3.8 
cor(3,2)=18 
cor(4,1)=4.6 
cor(4,2)=30.5 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat1. 
 
Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars x’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’) 

Forat3c 

Forat2 

Forat4a Forat1

Forat3d

Forat4c Forat4b 

Forat3b 

Forat4d 

O’

Forat3a

O’’
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cor(5,1)=11.4 
cor(5,2)=30.50 
cor(6,1)=12.20 
cor(6,2)=18.00 
cor(7,1)=15.50 
cor(7,2)=17.50 
cor(8,1)=16 
cor(8,2)=0 
 

 

xo=-38.5 
yo=0 
zo=10 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo+cor(m,1),yo,zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*elseif,nc,eq,5,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5 
*elseif,nc,eq,6,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6 
*elseif,nc,eq,7,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7 
*elseif,nc,eq,8,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
*elseif,nc,eq,9,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9 
*elseif 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9,nk+10
*endif 
nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=9 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 

*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 
numcomp,area 

 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 
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La subrutina Forat2.mac conté les ordres per crear el forat2 de l’ànima del perfil. (Fig A. 49). 

Llistat Forat2.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=8 
*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=0 
cor(1,2)=0 
cor(2,1)=0.5 
cor(2,2)=17.5 
cor(3,1)=3.8 
cor(3,2)=18 
cor(4,1)=4.6 
cor(4,2)=30.5 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat2. 
 
Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars x’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’’) 

cor(5,1)=11.4 
cor(5,2)=30.50 
cor(6,1)=12.20 
cor(6,2)=18.00 
cor(7,1)=15.50 
cor(7,2)=17.50 
cor(8,1)=16 
cor(8,2)=0 
 

 

xo=22.5 
yo=0 
zo=10 

Coordenades del punt O’’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo+cor(m,1),yo,zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*elseif,nc,eq,5,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5 
*elseif,nc,eq,6,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6 
*elseif,nc,eq,7,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 
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*elseif,nc,eq,8,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
*elseif,nc,eq,9,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9 
*elseif 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9,nk+10
*endif 
nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
aplot 
afo=11 

 

*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 
numcomp,area 

 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

La subrutina Forat3.mac conté les ordres per crear els forat3 a la part inferior de les ales del 
perfil. (Fig A. 49). 

Llistat Forat3.mac: 

 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-36.75,-110.5,0 
k,nk+2,-36.75,-121,0 
k,nk+3,-36.75,-115.75,5.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat3a. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,-36.75,-115.75,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3a. 
 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3a a partir de les 
línies. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-36.75,-110.5,50 
k,nk+2,-36.75,-121,50 
k,nk+3,-36.75,-115.75,44.75 

Keypoints que defineixen el Forat3b. 
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l,nk+1,nk+2 
local,21,1,-36.75,-115.75,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 
 

 
 
Crea l’àrea del Forat3b a partir de les 
línies. 

*get,na,area,,num,max 
asel,s,area,,na-1,na 
asel,a,area,,3 
asba,3,all 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

 
 
 
Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,36.75,-110.5,0 
k,nk+2,36.75,-121,0 
k,nk+3,36.75,-115.75,5.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat3c. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,36.75,-115.75,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3c a partir de les 
línies. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,36.75,-110.5,50 
k,nk+2,36.75,-121,50 
k,nk+3,36.75,-115.75,44.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat3d. 

l,nk+1,nk+2 
local,21,1,36.75,-115.75,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat3d. 



pàg104                                                                                                                            Annexos                          

 
 
 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat3d a partir de les 
línies. 

*get,na,area,,num,max 
asel,s,area,,na-1,na 
asel,a,area,,15 
asba,15,all 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

 
 
 
Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
 

 
 

La subrutina Forat4.mac conté les ordres per crear els forat4 a la part superior de les ales 
del perfil. (Fig A. 49). 

Llistat Forat4.mac: 

 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-49.75,-12.65,0 
k,nk+2,-49.75,-23.15,0 
k,nk+3,-49.75,-17.9,5.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat4a. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,-49.75,-17.9,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4a. 
 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat4a a partir de les 
línies. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-49.75,-12.65,50 
k,nk+2,-49.75,-23.15,50 
k,nk+3,-49.75,-17.9,44.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat4b. 
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l,nk+1,nk+2 
local,21,1,-49.75,-17.9,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 
 

 
 
Crea l’àrea del Forat4b a partir de les 
línies. 

*get,na,area,,num,max 
asel,s,area,,na-1,na 
asel,a,area,,6 
asba,6,all 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 
 

 
 
 
Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,49.75,-12.65,0 
k,nk+2,49.75,-23.15,0 
k,nk+3,49.75,-17.9,5.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat4c. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,49.75,-17.9,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat4c a partir de les 
línies. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,49.75,-12.65,50 
k,nk+2,49.75,-23.15,50 
k,nk+3,49.75,-17.9,44.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat4d. 

l,nk+1,nk+2 
local,21,1,49.75,-17.9,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4d. 
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csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat4d a partir de les 
línies. 

*get,na,area,,num,max 
asel,s,area,,na-1,na 
asel,a,area,,10 
asba,10,all 
asel,all 
numcomp,all 
aplot 

 
 
 
Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
 

 

A.14.7. Subrutines pel perfil P8 

A continuació s’exposen les subrutines que fan referència a la geometria i les perforacions 
del perfil P8. La subrutina geosecció.mac introdueix la geometria de la secció i la geometria 
dels forats del perfil. Crea la secció a base de línies i arcs a través dels keypoints introduïts 
prèviament, (Fig A. 50). Crea un model de perfil de 50 mm de longitud. A partir d’aquest 
mòdul es podrà crear perfil de qualsevol longitud (múltiple de 50). Per acabar crida les 
subrutines que faran els forats al perfil. 

Llistat Geosecció.mac: 

 
/prep7, Iniciació del mode de preprocés d’ANSYS 

 
k,1,0,-10 
k,2,2.6303,-10 
k,3,6.0676,-7.42345 
k,4,9.9194,-2.125 
k,5,13.6,0 
k,6,45.5,0 
k,7,49.75,-4.25 
k,8,49.75,-57.75 
k,9,47.695,-61.3893 
k,10,29.9027,-72.0535 
k,11,26.75,-75.75 
k,12,26.75,-116.45 
k,13,31,-120.7 
k,14,51,-120.7 

Introducció dels punts que defineixen la 
secció.(keypoints) (Fig A. 50). 
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k,15,-2.6303,-10 
k,16,-6.0676,-7.42345 
k,17,-9.9194,-2.125 
k,18,-13.6,0 
k,19,-45.5,0 
k,20,-49.75,-4.25 
k,21,-49.75,-57.75 
k,22,-47.695,-61.3893 
k,23,-29.9027,-72.0535 
k,24,-26.75,-75.75 
k,25,-26.75,-116.45 
k,26,-31,-120.7 
k,27,-51,-120.7 
 

 

local,11,1,2.6303,-5.25 
local,12,1,13.6,-4.25 
local,13,1,45.5,-4.25 
local,14,1,45.5,-57.75 
local,15,1,31,-75.75 
local,16,1,31,-116.45 
local,17,1,-2.6303,-5.25 
local,18,1,-13.6,-4.25 
local,19,1,-45.5,-4.25 
local,20,1,-45.5,-57.75 
local,21,1,-31,-75.75 
local,22,1,-31,-116.45 
 

Introducció dels centres dels arcs que 
connecten elements de secció (Fig A. 50). 

csys,0 
l,1,2 
csys,11 
l,2,3 
csys,0 
l,3,4 
csys,12 
l,4,5 
csys,0 
l,5,6 
csys,13 
l,6,7 
csys,0 

Definició de les línies de la secció i dels 
arcs entre elements formats a partir dels 
keypoints corresponents (Fig A. 51). 
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l,7,8 
csys,14 
l,8,9 
csys,0 
l,9,10 
csys,15 
l,10,11 
csys,0 
l,11,12 
csys,16 
l,12,13 
csys,0 
l,13,14 
csys,0 
l,1,15 
csys,17 
l,15,16 
csys,0 
l,16,17 
csys,18 
l,17,18 
csys,0 
l,18,19 
csys,19 
l,19,20 
csys,0 
l,20,21 
csys,20 
l,21,22 
csys,0 
l,22,23 
csys,21 
l,23,24 
csys,0 
l,24,25 
csys,22 
l,25,26 
csys,0 
l,26,27 
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lgen,2,1,27,1,0,0,50,27 
*do,i,1,27, 
l,i,i+27 
*enddo 
 

Copia de la secció a 50 mm de distància. 
Creació de les línies entre les dos 
seccions generades.(Fig A. 52). 

*do,i,1,13,2 
al,i,i+26,i+52,i+53 
*enddo 
*do,i,16,26,2 
al,i,i+26,i+52,i+53 
*enddo 
csys,0 
al,14,40,53,67 
csys,11 
al,2,28,54,55 
csys,12 
al,4,30,56,57 
csys,13 
al,6,32,58,59 
csys,14 
al,8,34,60,61 
csys,15 
al,10,36,62,63 
csys,16 
al,12,38,64,65 
csys,17 
al,15,41,67,68 
csys,18 
al,17,43,69,70 
csys,19 
al,19,45,71,72 
csys,20 
al,21,47,73,74 
csys,21 
al,23,49,75,76 
csys,22 
al,25,51,77,78 
csys,0 
/view,1,1,1,1 
aplot 
 

Definició de les àrees que componen el 
mòdul del perfil a través de les línies que 
les limiten.(Fig A. 53). 
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Forat1 
 

Subrutina Forat1, crearà el forat 1. 

Forat2 
 

Subrutina Forat2, crearà el forat 2. 

Forat3 
 

Subrutina Forat3, crearà el forat 3. 

Forat4  
 

Subrutina Forat4, crearà el forat 4. 

 

 

 

 

Fig A. 50 Punts utilitzats per definir la geometria de la secció i els centres dels arcs en el perfil P8. 
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Fig A. 51 Línies i arcs que formen la secció. 

 

Fig A. 52  Model geomètric del perfil en línies. 
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Fig A. 53 Model del perfil sense forats. 

El perfil té perforacions, a continuació es mostren les subrutines que fan els forats a l’ànima i 
a les ales al model del perfil. A la Fig A. 54, que es presenta el perfil perforat es pot 
identificar cada un dels forats. 

 

Fig A. 54  Model de Perfil P8 amb les perforacions forat1.mac, forat2.mac, forat3.mac i forat4.mac 
executades. 

 

Forat4c 

Forat3 

Forat1a 
Forat2

Forat4d 

Forat1c Forat1b 

Forat4b 

Forat1d 

O’

Forat4a 

O’’
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La subrutina Forat1.mac conté les ordres per crear el forat1 de l’ànima del perfil. (Fig A. 54). 

Llistat Forat1.mac: 

 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-49.75,-12.65,0 
k,nk+2,-49.75,-23.15,0 
k,nk+3,-49.75,-17.9,5.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat1a. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,-49.75,-17.9,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat1a. 
 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat1a a partir de les 
línies. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-49.75,-12.65,50 
k,nk+2,-49.75,-23.15,50 
k,nk+3,-49.75,-17.9,44.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat1b. 

l,nk+1,nk+2 
local,21,1,-49.75,-17.9,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat1b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 
 

 
 
Crea l’àrea del Forat1b a partir de les 
línies. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,49.75,-12.65,0 
k,nk+2,49.75,-23.15,0 
k,nk+3,49.75,-17.9,5.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat1c. 



pàg114                                                                                                                            Annexos                          

 
 
 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,49.75,-17.9,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat1c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat1c a partir de les 
línies. 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,49.75,-12.65,50 
k,nk+2,49.75,-23.15,50 
k,nk+3,49.75,-17.9,44.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat1d. 

l,nk+1,nk+2 
local,21,1,49.75,-17.9,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat1d. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat1d a partir de les 
línies. 

asba,10,27 
asba,31,28 
asba,4,29 
asba,27,30 

Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
 

 

La subrutina Forat2.mac conté les ordres per crear el forat2 de l’ànima del perfil. (Fig A. 54). 

Llistat Forat2.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=8 
 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat2. 

*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=0 
cor(1,2)=0 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segons 
els eixos auxiliars x’,z’. ( Eixos  
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cor(2,1)=0.5 
cor(2,2)=17.5 
cor(3,1)=3.8 
cor(3,2)=18 
cor(4,1)=4.6 
cor(4,2)=30.5 
cor(5,1)=11.4 
cor(5,2)=30.50 
cor(6,1)=12.20 
cor(6,2)=18.00 
cor(7,1)=15.50 
cor(7,2)=17.50 
cor(8,1)=16 
cor(8,2)=0 
 

paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’). 

xo=-38.5 
yo=0 
zo=10 

Coordenades del punt O’ 
referides als eixos principals. 
 
 

*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo+cor(m,1),yo,zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*elseif,nc,eq,5,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5 
*elseif,nc,eq,6,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6 
*elseif,nc,eq,7,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7 
*elseif,nc,eq,8,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
*elseif,nc,eq,9,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9 
*elseif 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9,nk+10
*endif 
nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 
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aplot 
afo=9 

 

*get,na,area,,num,max 
asba,afo,na 
aplot 
numcomp,area 

 
Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

La subrutina Forat3.mac conté les ordres per crear els forat3 a la part inferior de les ales del 
perfil. (Fig A. 54). 

Llistat Forat3.mac: 

 
csys,0 
*get,nk,kp,,num,max 
nc=8 
 

 
Keypoints que defineixen el 
Forat3. 

*dim,cor,,nc,nc 
cor(1,1)=0 
cor(1,2)=0 
cor(2,1)=0.5 
cor(2,2)=17.5 
cor(3,1)=3.8 
cor(3,2)=18 
cor(4,1)=4.6 
cor(4,2)=30.5 
cor(5,1)=11.4 
cor(5,2)=30.50 
cor(6,1)=12.20 
cor(6,2)=18.00 
cor(7,1)=15.50 
cor(7,2)=17.50 
cor(8,1)=16 
cor(8,2)=0 
 

Coordenades dels punts que 
defineixen la perforació segon 
els eixos auxiliars x’,z’. ( Eixos 
paral·lels als eixos principals 
però amb l’origen O’’). 

xo=22.5 
yo=0 
zo=10 

Coordenades del punt O’’ 
referides als eixos principals. 
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*do,m,1,nc 
k,nk+m,xo+cor(m,1),yo,zo+cor(m,2) 
*enddo 
 

Genera els punts que 
defineixen la perforació al 
model. 

*if,nc,eq,4,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4 
*elseif,nc,eq,5,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5 
*elseif,nc,eq,6,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6 
*elseif,nc,eq,7,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7 
*elseif,nc,eq,8,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+7,nk+8 
*elseif,nc,eq,9,then 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9 
*elseif 
a,nk+1,nk+2,nk+3,nk+4,nk+5,nk+6,nk+6,nk+8,nk+9,nk+10
*endif 
nk=nk+nc 
/pnum,kp,1 
 

A partir dels punts introduïts 
crea l’àrea de la perforació. 
 

asba,3,27 
aplot 
numcomp,area 

Resta l’àrea del forat a l’ànima 
del puntal. 

 

 
La subrutina Forat4.mac conté les ordres per crear els forat4 a la part superior de les ales 
del perfil. (Fig A. 54). 

Llistat Forat4.mac: 

 
*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-26.75,-91.75,0 
k,nk+2,-26.75,-102.25,0 
k,nk+3,-26.75,-97,5.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat4a. 



pàg118                                                                                                                            Annexos                          

 
 
 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,-26.75,-97,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4a. 
 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat4a a partir de les 
línies. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,-26.75,-91.75,50 
k,nk+2,-26.75,-102.25,50 
k,nk+3,-26.75,-97,44.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat4b. 

l,nk+1,nk+2 
local,21,1,-26.75,-97,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4b. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 
 

 
 
Crea l’àrea del Forat4b a partir de les 
línies. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,26.75,-91.75,0 
k,nk+2,26.75,-102.25,0 
k,nk+3,26.75,-97,5.25 
 

Keypoints que defineixen el Forat4c. 

l,nk+1,nk+2 
local,20,1,-26.75,-97,0,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4c. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat4c a partir de les 
línies. 
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*get,nk,kp,,num,max 
k,nk+1,26.75,-91.75,50 
k,nk+2,26.75,-102.25,50 
k,nk+3,26.75,-97,44.75 
 

Keypoints que defineixen el Forat4d. 

l,nk+1,nk+2 
local,21,1,-26.75,-97,50,,,90 
l,nk+1,nk+3 
l,nk+3,nk+2 
 

Genera les línies que defineixen el 
Forat4d. 

csys,0 
*get,nl,line,,num,max 
al,nl,nl-1,nl-2 

 
 
Crea l’àrea del Forat4d a partir de les 
línies. 
 

asba,10,27 
asba,31,28 
asba,5,29 
asba,27,30 

Resta les àrees de la perforació a les 
ales. 
 

 

A.15 Comandes utilitzades en el desacoblament amb MEF 

 

A.15.1. Comandes del perfil P1 utilitzades en l’aplicació d’estudi pel 
mode DS. 

 

El càlcul del mode DS desacoblat pel perfil P1 es simula a través de la macro 
Perfilcalcds.mac. Aquesta macro controla tot el procés d’anàlisis: construcció dels models 
geomètrics del perfil, mallat, introducció de les condicions d’enllaç, càrrega i càlcul. 

El llistat Perfilcalc.mac: 

 
Geoseccióds.mac 
 

Introdueix la geometria de la secció tenint 
en compte els punts de desplaçament nul 
en el mode DS. 
 

Generperfil.mac 
 

Construeix el model geomètric del perfil. 
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Mallarperfil.mac 
 

Fa el mallat del perfil. 

Enllaços.mac 
 

Condicions d’enllaç per simular el 
desacoblament. 
 

Càrrega.mac Carrega seqüencialment el perfil. 
 

Càlculs.mac 
 

Càlcul de les càrregues i dels modes de 
vinclament. 
 

Mode.mac Anàlisis dels resultats i visualització de 
cada mode de vinclament. 

 

La subrutina Geosecciods.mac introdueix la geometria de la secció. Crea la secció a base 
de línies i arcs a través dels keypoints introduïts prèviament Fig A. 56. Crea un model de 
perfil de  25 mm de longitud.Fig2. A partir d’aquest mòdul es podrà crear un perfil de 
qualsevol longitud (múltiple de 25). 

 

Fig A. 55 Punts utilitzats per definir la geometria del perfil P1 per simular el mode DS desacoblat. 

 

 



Estudi del comportament i el disseny de perfils de secció oberta sotmesos a compressió                     pàg121 

 
 
 

 

Fig A. 56 Línies que formen la secció del perfil P1 per simular el desacoblament del mode DS 

 

Fig A. 57 model geomètric del perfil P1 per desacoblar el mode DS. 

 

Llistat Geosecciods.mac: 

 
/prep7, Iniciació del mode de preprocés d’ANSYS 
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k,1,0,-2.5 
k,2,2.6575,-1.25 
k,3,5.3151,0 
k,4,22.3575,0 
k,5,39.4,0 
k,6,39.4,-19.865 
k,7,39.4,-26.4441 
k,8,39.4,-27.7392 
k,9,26.40,-35.8608 
k,10,26.40,-51.5304 
k,11,26.40,-67.2 
k,12,32.9,-67.2 
k,13,39.40,-67.2 
k,14,-39.40,-67.2 
k,15,-32.9,-67.2 
k,16,-26.40,-67.2 
k,17,-26.40,-51.5304 
k,18,-26.40,-35.8608 
k,19,-39.4,-27.7392 
k,20,-39.4,-26.4441 
k,21,-39.4,-19.865 
k,22,-39.4,0 
k,23,-22.3575,0 
k,24,-5.3151,0 
k,25,-2.6575,-1.25 
 

Introducció dels punts que defineixen la 
secció.(keypoints) (Fig.A.55). 
 
 
 
 
Posició del centre de gravetat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posició del centre de gravetat. 

l,1,2 
l,2,3 
l,3,4 
l,4,5 
l,5,6 
l,6,7 
l,7,8 
l,8,9 
l,9,10 
l,10,11 
l,11,12 
l,12,13 
l,14,15 
l,15,16 
 
 

Definició de les línies de la secció 
formades a partir dels keypoints 
corresponents (Fig.A.56). 
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l,16,17 
l,17,18 
l,18,19 
l,19,20 
l,20,21 
l,21,22 
l,22,23 
l,23,24 
l,24,25 
l,25,1 
 

 

lgen,2,1,25,1,0,0,25,25 
*do,i,1,25 
l,i,i+25 
*enddo 

Copia de la secció a 25 mm de distància. 
Creació de les línies entre les dos 
seccions generades.(Fig.A.57). 

*do,i,1,12 
al,i,24+i,i+48,i+49 
*enddo 
*do,i,13,23 
al,i,24+i,i+49,i+50 
*enddo 
al,73,24,49,48 
 

Definició de les àrees que componen el 
mòdul del perfil a través de les línies que 
les limiten.(Fig.A.58). 
 

/view,1,1,1,1 
aplot 

Visualització del model del perfil sense 
forats.(Fig.A.58) 

 

 

Fig A. 58 Model del perfil P1 per poder desacoblar el mode DS 
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Fins ara Geoseccióds.mac ha creat un model del perfil de 25 mm. (Fig.A.58). La comanda 
Generperfil25.mac permet multiplicar el model de perfil creat tantes vegades com siguin 
necessàries fins arribar a generar el perfil de longitud desitjada. 

Llistat Generperfil25.mac: 

 
*ask,lo,longitut,300 Pregunta a l’usuari la longitud del perfil 

desitjat. 
 

nd=lo/25 Calcula quantes vegades cal repetir el 
model del perfil. 
 

*get,nk,kp,,num,max 
agen,nd,all,,,,,25,nk 

Copia repetitiva del model del perfil 
generat en Geosecció.mac. 
 

nummerg,all 
numcomp,all 
 

Unió dels models.(Fig.A.59) 

 

 

Fig A. 59 Model geomètric del perfil P1 de longitud 300 mm per poder simular el desacoblament del 
mode DS. 

La comanda Mallaperfil.mac selecciona l’element de la biblioteca d’ANSYS que serà usat a 
l’anàlisi, s’introdueix també l’espessor de la xapa i les propietats de l’acer. Finalment es 
malla la geometria de perfil.(Fig.A.60) 

Llistat Mallaperfil.mac: 
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et,1,63 Selecció de l’element a utilitzar en el 

perfil. SHELL 63 
 

et,2,45 Selecció de l’element a utilitzar a les 
plaques de càrrega: SOLID 45. 
 

r,1,1.782 Espessor de l’element , és l’espessor de 
la xapa del perfil P1. (Taula 4.2) 
 

mp,ex,1,2.1e5 Mòdul Elàstic de l’acer. 
 

mp,nuxy,1,0.3 
type,1 
eshape,0 
 

Coeficient de l’acer. 

*ask,le,longitud element,6 Pregunta a l’usuari el tamany promig dels 
elements de la malla.  
 

esize,le 
amesh,all 

 
Mallat automàtic del model 
 

eplot Dibuix del model del perfil mallat. 
(Fig.A.60) 

 

 

Fig A. 60 Perfil P1 mallat de longitud 300 mm. 
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La macro enllaços.mac crea els enllaços d’articulació respecte el mode distorsional i 
enllaços de simetria a les seccions z=0 i z corresponent a la meitat de la longitud del perfil 
respectivament. (fig.A.61) 

Llistat enllaços.mac: 

 
nsel,s,loc,y,-26.4441 
nsel,r,loc,z,0 
d,all,uy 
 

Coacció al desplaçament en la direcció  y 
a l'alçada del centre de gravetat en la 
secció del perfil de z=0. Fig.A.62 a). 

nsel,s,loc,x,-39.4 
nsel,a,loc,x,39.4 
nsel,r,loc,z,0 
d,all,ux 
 

Coacció al moviment de les ales en la 
direcció x. Fig.A.62 b) 

nsel,s,loc,y,0 
nsel,r,loc,z,0 
cp,1,uy,all, 
nsel,s,loc,y,-67.2 
nsel,r,loc,z,0 
cp,2,uy,all, 
 

Acoplament del moviment de l'ànima per 
evitar abonyegament local. Fig.A.62 c) 

local,100,0,0,0,lo 
nsel,s,loc,z,0 
d,all,uz 
d,all,roty 
d,all,rotx 
 

Enllaç a l'extrem de simetria. Fig.A.63 

csys,0 
nsel,all 
eplot 
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Fig A. 61 Vista general del perfil P1 coaccionat pels enllaços. 

 

Fig A. 62 Secció del perfil P1 de z=0, es poden observar els diferents enllaços.  

 

Fig A. 63. Secció del perfil P1 corresponent als enllaçs de simetria 

a) 

c)

b) 

c)
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La subrutina càrrega.mac serveix per simular la càrrega en el perfil. 

Llistat càrrega.mac: 

 
lsel,s,loc,z,0 
 

 

sfl,all,pres,1 
 

 

lsel,all  

L’objectiu de la subrutina càlculs.mac és calcular les càrregues i els modes de vinclament. 

Llistat càlculo.mac: 

 
antype,static Selecció d’anàlisis tipus estàtic. 

 
pstress,on Indica al programa que ha 

d’emmagatzemar els resultats  d’aquesta 
anàlisis per després poder calcular la 
matriu de rigidesa geomètrica. 
 

solve 
fini 
/solu 

Selecciona el model. 

antype,buckle, Selecció d’anàlisis del tipus vinclament 
lineal. 
 

ortods Crida la subrutina ortods.mac. (Fig.A.64) 
bucopt,subs,40  
 

Mètode d’extracció de valors propis (subs 
= iteració del subespai), i nombre de 
valors propis a calcular. En aquest cas 
se’n demanen 40. 
 

Solve Càlcul dels valors propis. 
fini Sortida del mode de solució. 

 
/post1, Iniciació del mode postprocés. 
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set,list 
i=0 

Llistat dels valors propis calculats 
(càrregues elàstiques de vinclament). 

 

La subrutina Ortods.mac coacciona els desplaçaments longitudinals dels nodes coincidents 
amb punts on s’anul·la la deformada deduïda en l’adaptació de la MEF al TBG. (Fig A.64.) 

Llistat Ortods.mac: 

 
fini 
/solu 

 

nsel,s,loc,y,-19.865 
 
d,all,uz 

Coacció en la direcció z dels punts de la 
secció que tenen coordenada y indicada. 

nsel,s,loc,y,-67.2 
nsel,r,loc,x,26.4 
 
d,all,uz 

Coacció en la direcció z del punt de la 
secció que té per coordenada x, y 
indicades. 

nsel,s,loc,y,-67.2 
nsel,r,loc,x,-26.4 
 
d,all,uz 

Coacció en la direcció z del punt de la 
secció que té per coordenada x, y 
indicades. 

nsel,all  

 

 

Fig A. 64 Vista general del perfil P1 coaccionat amb la comanda ortods. 
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Fig A. 65 Detall del perfil on s’observa les coaccions de la macro ortods.mac en la direcció z en els 
punts trobats a l’apartat 6.4 

Per visualitzar els mode de vinclament s’utilitzen els mateixes macros que s’han utilitzat en 
l’Annex A.13. mode.mac. 

 

A.15.2. Comandes del perfil P1 utilitzades en l’aplicació d’estudi pel 
mode DA 

 

El càlcul del mode DA desacoblat pel perfil P1 es simula a través de la macro 
Perfilcalcda.mac. Aquesta macro només es diferencia de Perfilcalcds.mac pel canvi de nom. 
Les comandes per fer l’estudi del mode DA desacoblat pel perfil P1 són les mateixes que pel 
mode DS amb algunes macros modificades. Les macros que es modifiquen són  
Geoseccióds.mac que passa a nomenar-se Geoseccióda.mac i ortods.mac que passa a 
denominar-se ortoda.mac. A La macro ortoda.mac s’afegeix una coacció en els cantells 
superiors per impedir el moviment d’aquesta. Les altres macros no es modifiquen exceptuant 
les crides d’aquestes últimes.  

A continuació es poden observar les macros modificades.  

A la macro Geoseccióda.mac han estat modificats els keypoints  intermedis per poder ubicar 
els punts obtinguts a l’apartat 6.4  

Llistat Geoseccióda.mac: 

 
/prep7, Iniciació del mode de preprocés d’ANSYS 
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k,1,0,-2.5 
k,2,2.6575,-1.25 
k,3,5.3151,0 
k,4,8.8626,0 
k,5,39.4,0 
k,6,39.4,-2.2774 
k,7,39.4,-26.4441 
k,8,39.4,-27.7392 
k,9,26.40,-35.8608 
k,10,26.40,-62.4833 
k,11,26.40,-67.2 
k,12,32.90,-67.2 
k,13,39.40,-67.2 
k,14,-39.40,-67.2 
k,15,-32.90,-67.2 
k,16,-26.40,-67.2 
k,17,-26.40,-62.4833 
k,18,-26.40,-35.8608 
k,19,-39.4,-27.7392 
k,20,-39.4,-26.4441 
k,21,-39.4,-2.2774 
k,22,-39.4,0 
k,23,-8.8626,0 
k,24,-5.3151,0 
k,25,-2.6575,-1.25 
 

Introducció dels punts que defineixen la 
secció.(keypoints)(Fig.A.66). 
 
 
 
 
Posició del centre de gravetat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posició del centre de gravetat. 

l,1,2 
l,2,3 
l,3,4 
l,4,5 
l,5,6 
l,6,7 
l,7,8 
l,8,9 
l,9,10 
l,10,11 
l,11,12 
l,12,13 
l,14,15 
 

Definició de les línies de la secció 
formades a partir dels keypoints 
corresponents. 
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l,15,16 
l,16,17 
l,17,18 
l,18,19 
l,19,20 
l,20,21 
l,21,22 
l,22,23 
l,23,24 
l,24,25 
l,25,1 
 

 

lgen,2,1,25,1,0,0,25,25 
*do,i,1,25 
l,i,i+25 
*enddo 
 

Copia de la secció a 25 mm de distància. 
Creació de les línies entre les dos 
seccions generades. 

*do,i,1,12 
al,i,24+i,i+48,i+49 
*enddo 
*do,i,13,23 
al,i,24+i,i+49,i+50 
*enddo 
al,73,24,49,48 
 

Definició de les àrees que componen el 
mòdul del perfil a través de les línies que 
les limiten. 

/view,1,1,1,1 
aplot 
 

Visualització del model del perfil sense 
forats. 
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Fig A. 66 Punts utilitzats per definir la geometria del perfil P1 per simular el mode DA desacoblat. Es 
pot observar comporant amb la Fig A. 55 que han canviat alguns keypoints intermedis. 

Llistat Ortoda.mac: 

 
fini 
/solu 

 

nsel,s,loc,y,0 
nsel,r,loc,x,39.40 
d,all,ux 
 

Coacció en la direcció x del punt del 
cantell superior de la secció. Fig.A.67 a). 

nsel,s,loc,y,0 
nsel,r,loc,x,-39.40 
d,all,ux 
 

Coacció en la direcció x del punt del 
cantell superior de la secció. Fig.A.67 a). 

nsel,s,loc,y,-62.4833 
d,all,uz 

Coacció en la direcció z dels punts de la 
secció que tenen coordenada y indicada. 

nsel,s,loc,y,-2.2774 
d,all,uz 

Coacció en la direcció z dels punts de la 
secció que tenen coordenada y indicada. 
Fig.A.67 b) 



pàg134                                                                                                                            Annexos                          

 
 
 

nsel,s,loc,y,-2.5 
nsel,r,loc,x,0 
d,all,uz 

Coacció en la direcció z del punt de la 
secció que té per coordenada x, y 
indicades. 

nsel,s,loc,y,0 
nsel,r,loc,x,8.8626 
d,all,uz 

Coacció en la direcció z del punt de la 
secció que té per coordenada x, y 
indicades. 

nsel,s,loc,y,0 
nsel,r,loc,x,-8.8626 
d,all,uz 

Coacció en la direcció z del punt de la 
secció que té per coordenada x, y 
indicades. 

nsel,all  
 

 
Fig A. 67 Detall de les coaccions creades per la macro ortoda.mac.  

A part de les coaccions degudes als punts de desplaçament nul s’observen als cantells de la part 
superior la coacció que impedeix el desplaçament en l’eix x a). Les altres coaccions són les mateixes 
que a la imatge b)  Fig.A.65. 

 

 

 

a)

b)
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A.15.3. Comandes del perfil P1 utilitzades en l’aplicació d’estudi pel 
mode L 

El càlcul del mode L desacoblat pel perfil P1 es simula a través de la macro Perfilcalcl.mac. 
Aquesta macro només es diferencia de Perfilcalcds.mac pel canvi de nom. 

Les comandes per fer l’estudi del mode L desacoblat pel perfil P1 són les mateixes que pel 
mode DS amb algunes macros modificades. La macro Geoseccióds.mac no sofreix cap 
modificació excepte el canvi de nom per Geosecciól.mac, ja que la posició dels keypoints 
intermedis no influencia en la simulació del mode Local desacoblat. La macro ortods.mac es 
modifica i passa a denominar-se ortol.mac.  

A La macro ortol.mac per tal de simular el desacoblament del mode local es coaccionen tots 
els nodes corresponents als cantells de la secció del perfil en les direccions x i y. En la 
secció inicial, secció a la coordenada z=0, els nodes corresponents a les ales i als 
rigiditzadors corresponents a elements barres verticals quedaran coaccionats en la direcció 
x. Les altres macros no es modifiquen exceptuant les crides d’aquestes últimes. Fig.A.68 i 
Fig.A.69. 

Llistat Ortol.mac: 

 
fini 
/solu 
 

 

nsel,s,loc,y,-2.5 
nsel,r,loc,x,0 
d,all,ux 
d,all,uy 
 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (0, -2.5).  

nsel,s,loc,y,0 
nsel,r,loc,x,5.3151 
d,all,ux 
d,all,uy 
 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (5.3151, 0). 

nsel,s,loc,y,0 
nsel,r,loc,x,-5.3151 
d,all,ux 
d,all,uy 
 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (5.3151, 0). 
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nsel,s,loc,y,0 
nsel,r,loc,x,39.4 
d,all,ux 
d,all,uy 
 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (39.4, 0). 

nsel,s,loc,y,0 
nsel,r,loc,x,-39.4 
d,all,ux 
d,all,uy 
 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (-39.4,0). 

nsel,s,loc,y,-27.7392 
nsel,r,loc,x,39.4 
d,all,ux 
d,all,uy 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (39.4, -27.7392). 

nsel,s,loc,y,-27.7392 
nsel,r,loc,x,-39.4 
d,all,ux 
d,all,uy 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (-39.4, -27.7392). 

nsel,s,loc,y,-35.8608 
nsel,r,loc,x,26.4 
d,all,ux 
d,all,uy 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (26.4, -35.8608). 

nsel,s,loc,y,-35.8608 
nsel,r,loc,x,-26.4 
d,all,ux 
d,all,uy 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (-26.4, -35.8608). 

nsel,s,loc,y,-67.20 
nsel,r,loc,x,26.4 
d,all,ux 
d,all,uy 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (26.4, -67.20). 

nsel,s,loc,y,-67.20 
nsel,r,loc,x,-26.4 
d,all,ux 
d,all,uy 

Coacciona els desplaçaments en les 
direccions x i y, en el cantell de 
coordenades (-26.4, -67.20). 

nsel,s,loc,x,39.40 
nsel,r,loc,z,0 
d,all,ux 

Coacciona el desplaçament en la direcció 
x , a l’ala del perfil. 

nsel,s,loc,x,-39.40 
nsel,r,loc,z,0 
d,all,ux 

Coacciona el desplaçament en la direcció 
x , a l’ala del perfil. 
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nsel,s,loc,x,26.40 
nsel,r,loc,z,0 
d,all,ux 

Coacciona el desplaçament en la direcció 
x , al rigiditzadors del perfil. 

nsel,s,loc,x,-26.40 
nsel,r,loc,z,0 
d,all,ux 

Coacciona el desplaçament en la direcció 
x , al rigiditzadors del perfil. 

nsel,all  

 

 
 

Fig A. 68. Vista general del perfil P1 coaccionat amb la comanda ortol.mac i la comanda 
enllaços.mac.  

Es poden observar les coaccions als cantells de la secció del perfil en les direccions x i y. I Les 
coaccions en la direcció x a les ales i els rigiditzadors. 
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Fig A. 69 Secció del perfil P1 per simular el desacoblament en el mode L.  

Es pot observar clarament les coaccions dels cantells en les direccions x i y, i de les ales i 
rigiditzadors en la direcció x. 

 

 

 

 


