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D Altres possibles vies de millorar el mètode 
 
 

D.1 Introducció  
 

L’objectiu de tots el càlculs i les anàlisis fets amb el MEF a través del programa Ansys és 
simular, amb els mínims errors possibles, els valors i comportaments dels perfils assajats al 
laboratori. 

Com s’ha pogut apreciar en el capítol 4, en els assaigs dels perfils existeixen diversos 
factors que poden variar els resultats finals. La forma de fixar el puntal a l’estructura a través 
de les plaques de repartiment  poden causar petites excentricitats El fet de repartir la força 
exercida pels cilindres hidràulics a través d’una bola d’acer o la determinació del centre de 
gravetat de la secció on s’aplicarà la força són aspectes que poden provocar errors.   

Aquests errors provoquen que en comparar els resultats experimentals amb els extrets de 
les simulacions en Ansys a través de les corbes de l’apartat 5, no s’obtinguin els resultats 
esperats. 

Dels factors comentats que poden variar els resultats finals només es pot controlar la 
determinació del centre de gravetat de la secció del perfil.  

Tal com s’ha explicat en l’apartat 4, s’ha determinat el centre de gravetat de les seccions 
dels perfils a través de l’assaig de puntals de columna curta. El procediment que s’ha seguit 
per determinar el centre de gravetat ha consistit en aplicar càrregues en diferents punts de 
l’eix de simetria de la secció del perfil i en el punt on s’han apreciat els millors resultats s’ha 
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considerat el c.d.g experimental de la secció del perfil. 

Per tant el c.d.g experimental s’ha determinat a partir de puntals de longitud petita ( 300mm) 
mentre que els puntals que s’han assajat han estat de longituds majors (1200 mm ). Aquest 
fet pot haver variat els resultats. 

A través del programa Autocad s’ha trobat el c.d.g de l’àrea neta i el c.d.g de l’àrea bruta 
introduint les geometries de la seccions netes i brutes respectivament. 

S’han repetit els càlculs que s’ han efectuat en el present treball pel perfil P7 variant el c.d.g. 
Aquests càlculs repetits han estat: buscar les càrregues elàstiques de vinclament per cada 
mode estudiat amb el mateix procediment que en l’apartat 6, i buscar les càrregues 
elàstiques dels modes desacoblats amb el mateix mètode que en l’apartat 6 per les longituds 
d’assaigs experimentals. 

Posteriorment s’ha estudiat el comportament dels nous valors de càrregues elàstiques 
davant dels resultats experimentals a través de les corbes del capítol 5. S’ha comprovat que 
els valors que provenien d’aplicar la càrrega en  cdg de l’àrea neta milloraven els resultats i 
el comportament davant les corbes. 

En aquest capítol es presenta els resultats i l’estudi mitjançant les corbes del capítol 5, del 
perfil P7 amb el punt d’aplicació de la càrrega en el c.d.g de l’àrea neta de la secció. (yn=  
66.10mm) 

D.2 Els resultats 
 

Com s’ha apuntat a la introducció d’aquest capítol s’han calculat les càrregues elàstiques 
dels modes de vinclament amb el mètode de càlcul exposat al capítol 6 , i les càrregues 
elàstiques dels modes de vinclament desacoblat amb el mètode de càlcul exposat al capítol 
6. Amb aquests resultats i el procediment aplicat a l’apartat 6 es trobaran les càrregues dels 
modes desacoblats corregides. 

A la taula D.1es presenten els resultats obtinguts en Ansys. La nomenclatura és la mateixa 
que en l’apartat 7. 

perfil longitud ( mm) Ncr,t (N) mode Ncr,mod t (N) mode Ncr,modD t (N) mode Ncr,D t (N)
P7 1000 288114 DS 217096 DS 226262 DS 300278.4476
P7 1000 340199 GFT-DA 313140 DA 379346 DA 412125.9815
P7 1500 239939 DS 160738 DS 182657 DS 272658.226
P7 1500 266663 GFT-DA 249628 GFT-DA 315509 DA 337039.8211
P7 2000 196307 DS 147733 DS 162237 DS 215579.8553
P7 2000 214908 GFT-DA 187827 GFT-DA 258535 DA 295810.7183
P7 3000 175763 DS 196452 DS 206067 DS 184365.413
P7 3000 158230 GFT-DA 190167 GFT-DA 238867 DA 198751.2313  

Taula D. 1 Recull dels valors necessaris per trobar els valors de colapse desacoblats del perfil P7. 
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D.3 Determinació de la resistència del perfil P7 amb el punt 
d’aplicació yn=  66.10 mm mitjançant les corbes experimentals  

 

D.3.1. Introducció i el procediment  

Els valors de la taula que s’utilitzaran per la determinació de la resistència del perfil P7 
mitjançant les corbes experimentals són els de la columna Ncr,t que corresponen a les 
càrregues elàstiques dels modes de vinclament sense imposar les condicions del 
desacoblament distorsional i els de la columna Ncr,Dt corresponen als valors de les càrregues 
elàstiques dels modes distorsionals desacoblats. 

Es faran dos estudis per separats comparant els valors de la taula X amb els experimentals 
a través de les corbes.  

En primer lloc s’utilitzaran els valors de la columna de Ncr,t. Tal com s’ha procedit en el 
capítol 5, en treballar amb la corba de T.Höglund se suposaran que els valors provenen de 
modes distorsionals purs. Tot seguit es treballarà amb la corba del vinclament global tenint 
en compte la possible interacció entre el mode global i el distorsional, el DS amb el GF i el 
DA amb el GFT, a través de l’àrea eficaç trobada amb la corba de T.Höglund .Per acabar 
s’efectuarà el mateix procediment amb els valors Ncr,Dt,  
 

D.3.2. Càlcul amb les càrregues elàstiques de vinclament Ncr,t 

Se suposa que els valors de les càrregues elàstiques corresponent a modes distorsionals 
purs, encara que existeixi una interacció amb els modes globals. Es comparen els resultats 
a través de la corba de T.Höglund. Les gràfiques que s’extreuen són les següents: 
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Fig D. 1 Valors DS del perfil P7 amb la corba de T:Höglund. 
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Fig D. 2  Valors DA del perfil P7 amb la corba de T:Höglund 

 

Es comprova que milloren els resultats del perfil P7 en les longituds 1000, 1500 i 2000 mm. 
Mentre que en la longitud 3000 mm no s’aprecien millores. 

A continuació s’estudia la possible interacció entre els modes DS i GF, i DA i GFT. Es fa 
servir la corba del vinclament global aplicant l’àrea eficaç trobada a partir de la corba de 
T.Höglund. A continuació es presenten les gràfiques que s’extreuen. 
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Fig D. 3  Valors del GFT-DA a la corba del vinclament global 
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Fig D. 4  Valors del GF-DS a la corba del vinclament global 

Els resultats pel que fa al comportament tenint en compte el mode global, els resultats 
experimentals entren en zona de seguretat, és a dir el factor reductor teòric es menor a 
l’experimental.  

D.3.3. Càlcul amb les càrregues elàstiques de vinclament  Ncr,Dt del mode 
desacoblat  

S’efectuaran els mateixos càlculs que en l’apartat anterior canviant els valors de les 
càrregues elàstiques de vinclament  Ncr,t per les càrregues elàstiques de vinclament  
desacoblades Ncr,Dt,. 
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Fig D. 5  Valors DS desacoblats del perfil P7 amb la corba de T:Höglund 
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Fig D. 6  Valors DA desacoblats del perfil P7 amb la corba de T:Höglund 

 

Amb els valors desacoblats no milloren els resultats respecte la corba de T.Höglund 

Com en l’apartat anterior, s’estudia la possible interacció entre els modes DS i GF, i DA i 
GFT. Es fa servir la corba del vinclament global aplicant l’àrea eficaç trobada a partir de la 
corba de T.Höglund. A continuació es presenten les gràfiques que s’extreuen. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

ld

cd

fórmula
Perfil P7 l=1000
Perfil P7 l=1500
Perfil P7 l=2000
Perfil P7 l=3000

 



Estudi del comportament i el disseny de perfils de secció oberta sotmesos a compressió                     pàg7 

 
 
 

Fig D. 7  Valors del GF-DS a la corba del vinclament global a partir dels resultats del mode 
DS desacoblat. 
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Fig D. 8  Valors del GFT-DA a la corba del vinclament global a partir dels resultats del mode 
DA desacoblat. 

S’ha comprovat que mitjançant la corba global s’arriba a bons resultats, és a dir s’aproxima 
que els factors reductors teòric i experimental són pràcticament els mateixos.  

D.4 Conclusions 
 

S’ha comprovat que desplaçant el punt d’aplicació al c.d.g de l’àrea neta s’obtenen millors 
resultats en el perfil P7. Els resultats s’aproximen al comportament de les corbes 
experimentals. 

Treballant amb el c.d.g de l’àrea neta com a punt d’aplicació de la força s’aconsegueix que 
els resultats  experimentals siguin majors que els teòrics és a dir s’aconsegueix estar en la 
zona de seguretat els perfils aguanten més del que les corbes prediuen. 

El fet de treballar amb el desacoblament no millora els resultats en el perfil P7 quan es té el 
punt d’aplicació al c.d.g de l’àrea neta. 
 


