
Capítol1.Introducció. 
 

1.1 Plantejament. 
 
El procés de disseny en el món de l’enginyeria és força complicat, sovint es 
tracta amb problemes dels que no es disposa de tota la informació necessària, o 
bé, es té informació poc precisa. Generalment cal trobar una llei física o 
unateoria que modeli el comportament del problema a resoldre per tal 
d’entendre’l i arribar a un disseny òptim. Aquesta tasca és la que requereix un 
major esforç, i l’èxit de les solucions projectades depèn del grau de validesa del 
model teòric considerat.  
 
En la recerca d’eines de disseny efectives, és molt freqüent combinar els models 
teòrics amb l’experiència de casos reals. Partint de la base  teòrica, es calibren 
alguns dels paràmetres del model a partir d’anàlisis estadístics per tal que la 
predicció del model s’ajusti al màxim a la realitat. Com alternativa a aquest 
tipus de models, apareixen les eines computacionals. Actualment, les principals 
aplicacions computacionals es centren en els camps amb lleis de govern 
definides i conegudes. El mètode dels elements finits n’és un clar exemple. Però 
de nou apareix l’entrebanc de la necessitat d’ús d’una base teòrica robusta per a 
solucionar el problema.  
 
Per tant, sembla lògic un canvi en la direcció de les línies d’investigació, de tal 
forma que es prescindeixi de la dependència amb els models teòrics.  En aquest 
sentit apareixen les xarxes neuronals artificials, una eina computacional basada 
en la intel·ligència artificial. La seva estructura interna pretén emular els 
funcionament del cervell humà, i està constituïda per una sèrie d’unitats de 
processament (neurones) disposades en capes i interconnectades entre si. La 
característica principal de les xarxes neruronals és la seva capacitat 
d’aprenentatge a partir de l’experiència. L’aprenentatge es fonamenta en 
l’entrenament, que consisteix en un calibratge de les connexions internes entre 
neurones per tal que la xarxa reprodueixi una sèrie de fenòmens coneguts. Un 
cop la xarxa ha estat entrenada, aquesta és capaç de donar resposta als 
fenòmens desconeguts, dins del domini d’entrenament. Les xarxes més 
complexes, són capaces de realitzar un aprenentatge ininterromput actualitzant 
les connexions internes en funció de les últimes respostes generades o segons la 
freqüència d’aparició de cada cas.   
 
Un cas particular que reflexa tota la problemàtica associada al procés de disseny 
són les bigues armades, molt freqüents en el món de l’enginyeria civil i de 
l’edificació. Aquestes bigues són el resultat de la unió de pannells metàl·lics 
formant un secció de tipus I. Les bigues armades sorgeixen en certes condicions 
de disseny, en les que l’ús dels perfils laminats en calent no ofereixen prou 
resistència o no resulten rentables econòmicament. Aquestes situacions es 
donen quan cal salvar llums molt grans o bé cal suportar càrregues elevades.  
 



Seguint criteris de minimització del pes propi, es solen projectar bigues 
armades amb pannells d’ànima molt esvelts. Per aquesta raó, poden aparèixer 
fenòmens d’inestabilitat al pannell de l’ànima per a valors petits de tallant, 
respecte de la capacitat d’esgotament plàstic a tallant de la secció. Generalment, 
la inestabilitat que pateix l’ànima, redueix considerablement la resistència 
potencial de les bigues armades.  
 
De fet, gran part de la dificultat durant el disseny de les bigues armades recau 
en la determinació del tallant últim. El problema de la resistència a tallant  de 
les bigues armades d’acer al carboni, ha estat llargament estudiat. Els estudis 
revelen que hi ha dues etapes de comportament ben diferenciades en les bigues 
sotmeses a tallant. En la primera etapa (comportament precrític), hi ha una 
relació lineal entre la càrrega i resposta obtinguda. En la segona etapa 
(comportament postcrític), apareixen fenòmens d’inestabilitat (abonyegament) 
al pannell de l’ànima i la conseqüent pèrdua de la linealitat en el  procés de 
càrrega. El comportament postcrític es produeix un cop es sobrepassa una 
tensió tangencial límit anomenada tensió crítica d’abonyegament. La 
complexitat del fenomen ha fet que dins d’una mateixa normativa de disseny 
per a estructures metàl·liques, com és l’Eurocodi 3 Part 1.1 (ENV-1993-1-1, 
1993), apareguin tres mètodes de disseny a tallant diferents.  
 
Degut a la no linealitat durant el comportament postcrític un cop es produeix 
l’abonyegament, la tasca d’obtenció d’una mètode de disseny es dificulta 
enormement. Davant la necessitat de trobar una nova eina de disseny que sigui 
eficient independentment de la complexitat del problema, apareixen les xarxes 
neuronals artificials.  Gràcies a la seva capacitat d’aprenentatge a partir de 
dades d’assaigs reals, es pot disposar d’un instrument de dimensionament, que  
prescindeixi dels models teòrics de comportament de plaques sotmeses a 
tallant.  
 
1.2 Objectius 
 
Aquest treball, té com a finalitat l’estudi de la viabilitat de les xarxes neuronals 
artificials com a eina de disseny per a bigues armades d’ànima esvelta d’acer al 
carboni sotmeses a tallant. El present estudi considera tant l’eficiència del 
mètode des del punt de vista dels resultats obtinguts, com les particularitats 
que caracteritzen l’ús de les xarxes neuronals en general. 
 
Les xarxes neuronals formen part del que s’anomena intel·ligència artificial, una 
eina relativament nova i desconeguda. Això fa que, encara no hagin estat 
aplicades com a eina de disseny en cap normativa d’estructures metàl·liques. 
Per tant, com a part dels objectius d’aquesta tesina, s’inclou l’anàlisi dels trets 
diferencials de les xarxes neuronals i la consideració de les correccions 
necessàries per a la seva adequació  com a instrument de disseny. 
 
Per tal d’assolir aquestes fites, cal desenvolupar i estudiar els següents aspectes: 
 



1) Naturalesa i funcionament de les xarxes neuronals artificials com a pas 
necessari per a la determinació del tipus de xarxa a utilitzar en l’estudi. 

2) Recapitulació sobre el problema de la resistència a tallant en bigues 
armades d’ànima esvelta. Anàlisi dels models actuals de disseny de 
l’Eurocodi 3.1. 

3) Recollida d’informació bibliogràfica sobre assaigs de laboratori amb 
bigues armades. Recol·lecció de dades per a l’elaboració d’un anàlisi 
comparatiu entre els mètodes convencionals de disseny i les xarxes 
neuronals. 

4) Estudi dels resultats de l’anàlisi comparatiu per a la posterior extracció 
de conclusions. 




