
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítol 4. Estudi comparatiu dels mètodes de disseny. 
 
4.1Introducció. 
 
4.1.1 Objectius. 
 
En el món de la construcció i de l’enginyeria civil, es força habitual la utilització 
de les bigues armades com a forma de minimitzar l’ús de material i 
conseqüentment reduir el pes de l’estructura. Les bigues armades són un 
element estructural constituït per la unió de diferents pannells. La tipologia sol 
ser la de una secció en doble te. La funció de les ales és la de suportar l’esforç 
axil i el moment flector principalment. L’ànima té la missió de resistir l’esforç 
tallant. Com que les bigues armades solen ser utilitzades per resistir grans 
moments flectors, la distància entre les ales és habitualment important.  Això 
provoca que els pannells que constitueixen les ànimes tinguin una gran 
esveltesa, ja que els espessors  de placa utilitzats solen ser petits.  
 
Com ja ha estat explicat al Capítol 2, Bigues armades, quan més esvelta és una 
placa, més importància cobren els mecanismes resistents post abonyegament de 
la xapa. És precisament en aquest camp on els mètodes de disseny són menys 
precisos. Per tant és convenient l’aplicació de noves tècniques de càlcul per tal 
d’optimitzar el disseny d’aquest tipus d’estructures, que busquen l’optimització 
dels materials. 



La utilització de les xarxes neuronals en el món de l’enginyeria és encara força 
limitat. L’objectiu principal de l’estudi és conèixer la viabilitat d’aquesta nova 
eina computacional, tant en l’aspecte de resultats obtinguts com en la facilitat 
d’ús. Donat que en l’actualitat existeixen diversos mètodes de dimensionament 
a tallant dins de les normatives de càlcul, com l’Eurocodi 3 Part 1.1 (ENV-1993-
1-1,1993)., i els resultats obtingus en cadascun d’ells és diferent, és interessant 
un estudi comparatiu. És molt útil poder observar l’eficàcia de cada mètode 
tenint en compte l’esforç invertit en cada mètode. Sobretot parlant en termes de 
temps invertit. 
 
A l’Eurocodi 3.1, apareixen tres mètodes alternatius de disseny. El mètode post 
crític destaca per la seva facilitat de càlcul mentre que el mètode del camp 
diagonal de traccions és força feixuc. En un terme mig es troba el mètode del 
camp de les tensions girades, que per tractar-se del mètode més modern sembla 
ser el candidat al  mètode més eficaç.  En quant a les xarxes neuronals, la seva 
aplicació comporta un tasca prèvia d’estudi i d’adaptació al problema molt 
important i inexistent a altres mètodes. En contrapartida, ofereix una rapidesa 
gairebé instantània un cop ha estat calibrat.  
 
Més enllà de l’aplicabilitat de les xarxes neuronals com a eina de disseny, es 
pretén estudiar la variabilitat dels mètodes de disseny en funció de les diferents 
variables que intervenen en el mecanisme de ruptura a tallant.  
 
 
4.1.2 Aplicació de l’estudi comparatiu a partir de dades d’assaigs reals 
 
Per tal de poder fer un estudi comparatiu és necessari disposar d’un element de 
referència amb el que contrastar els resultats de cada mètode de disseny. L’ideal 
fora poder aplicar a les eines de disseny a una infinitat de bigues armades 
teòriques i poder obtenir la seva resistència última a tallant. Per poder estudiar 
la variabilitat dels mètodes amb tota llibertat. Com que la determinació de la 
resistència última a tallant de bigues armades no és un fenomen que es pugui 
dur a terme habitualment, cal fer ús d’estudis previs sobre el tema.  
 
L’acer al carboni és un material constructiu relativament vell, ja que ha estat 
utilitzat durant moltes dècades. Els problemes relacionats amb el col·lapse 
d’estructures degut a l’abonyegament d’alguns dels seus elements han estat 
estudiats en profunditat. Al llarg de la història s’han realitzat diverses 
campanyes experimentals per tal de millorar o desenvolupar noves eines de 
disseny més eficaces. Precisament, la recerca bibliogràfica sobre el tema permet 
fer ús d’una gran varietat de dades d’assaigs de bigues armades sotmeses a 
ruptura per tallant.  
 
Dels treballs i reportatges tècnics només cal extraure les dades relatives a les 
característiques i dimensiones de les bigues armades i el valor final de l’assaig 
de laboratori. Una estampa característica d’aquest tipus d’assaigs és la d’una 



biga armada monitoritzada sotmesa a una premsa hidràulica que simula un 
esforç de tallant. 

 
Figura 4.1. Assaig de laboratori en el que es sotmet a una biga armada a una assaig de tallant. Es 

disposen sensors per determinar i controlar la deformació durant l’assaig. Font: 
www.worldstainless.org-articles. 

 
Precisament de l’estudi d’un material estructural relativament nou com 
l’alumini, s’ha pogut extreure un recull bibliogràfic d’assaigs molt complet. En 
aquest estudi es proposa una modificació a la normativa referent a la 
determinació última per tallant de l’alumini. Com a part de l’estudi, s’adjunta 
una recopilació d’assaigs d’acer al carboni, amb l’objectiu de comparar el 
mètode de l’Eurocodi 3 Part 1.1 (ENV-1993-1-5,1993) , vàlid per a tots els 
materials metàl·lics. 
 
Les dades es troben agrupades per autors, segons les campanyes d’investigació 
en les que es van realitzar els estudis. Per a cada biga es detallen les dimensions 
geomètriques la qualitat dels acers emprats, informació complementària 
relativa a la disposició dels rigiditzadors i els resultats dels tallants últims 
obtinguts als assaigs. Totes aquestes dades es troben a l’Annex A1, Dades 
d’assaigs. 
 
4.2 Determinació del tallant últim a partir de les Xarxes Neuronals. PDP++. 
 
4.2.1 El programa informàtic PDP++. 
 
La utilització de les xarxes neuronals artificials requereix d’un programa 
informàtic especialitzat, sobretot quan es treballa amb el màxim potencial que 
ofereixen, com les xarxes recurrents. Aquests programes no necessiten d’un 
hardware molt especialitzat, amb un simple ordinador personal es pot entrenar 
i utilitzar una xarxa neuronal. En el cas concret d’aquest estudi, es fa ús del 
programa informàtic PDP++ (Randall et al., 1995). El nom és degut a la 
configuració de les xarxes neuronals, que permet un processament d’informació 
al mateix temps o paral·lel “Parallel Distributed Processing”. Les xarxes estan 
estructurades per capes i quan la informació arriba a les neurones d’una 
mateixa capa, aquestes computen la seva activació totes al mateix temps.  
 
El programa PDP++, no és més que un sistema de simulació de xarxa neuronal 
escrit en llenguatge C++, creat per Randall C. O’Reilly, Chadley K. Dawson, 



James L. McClelland, de la Carnegie Mellon University al 1995. Les seves 
possibilitats de càlcul són molt potents, però en aquest cas només s’utilitzarà 
una xarxa neuronal prou senzilla.  
 
D’acord amb els principis expressats al capítol 3.3, en els que es detalla el procés 
a seguir per tal de crear una xarxa neuronal, és necessari definir: 
 
- El tipus de problema de disseny amb el que es treballa i que es vol solucionar. 
- El tipus de xarxa neuronal i la seva estructura interna. 
- L’obtenció de les dades d’entrenament i el seu tractament. 
- Les variables d’entrada i de sortida de la xarxa que determinen el problema. 
- La xarxa òptima a través del procés d’entrenament. 
 
4.2.2 Tractament de les dades per a l’aplicació del programa PDP++. 
 
Pel que fa a la naturalesa del problema i al tipus de xarxa neuronal més adient, 
només cal recordar les conclusions a les que s’arriben al capítol ja esmentat. Per 
tractar-se d’un problema continu d’interpolació es requereix d’una xarxa del 
tipus MLPs, amb funcions de transferència sigmoidal i amb una única capa 
intermitja. 
 
En quant a les dades que es disposen, és necessari localitzar els valors anòmals i 
poc representatius que s’allunyen dels valors generals i que poden dificultar el 
procés d’aprenentatge de la xarxa. En cas necessari es pot  realitzar un petit 
estudi estadístic  per tal de localitzar valors de les mostres no representatius.  
 
L’ANNEX A1, Annex de dades d’assaigs, conté per columnes cadascuna de les 
característiques de les bigues. Cal verificar per a totes les variables que 
defineixen les bigues que el rang de valors es manté dins d’uns marges D’entre 
totes les mostres que composen les dades d’entrenament només cal destacar la 
presència de quatre bigues armades d’acer d’alta resistència i que sobresurten 
per sobre del valor mig de Fyw. Per tal de determinar quin és el grau de 
variabilitat del registre de dades referents Fyw, es realitza un estudi estadístic 
del total de valors del límit elàstic de l’ànima, del que s’obtenen els següents 
estadístics: 
 

Fyw 
    
Media 319,87
Error típico 10,45
Mediana 286
Moda 286
Desviación estándar 112,04
Varianza de la muestra 12551,89
Curtosis 5,85
Coeficiente de asimetría 2,305
Rango 549
Mínimo 211



Máximo 760
Suma 36785
Cuenta 115
Nivel de confianza(95,0%) 20,6961

 
Taula 4.1. Estadístics corresponents a la mostra dels valors del límit elàstic de l’ànima Fyw. 

 
El límit elàstic arriba fins els 760 MPa. Tot i la diferència amb el valor mitjà del 
límit elàstic, 320 MPa, aquestes mostres no han suposat cap problema durant 
l’entrenament de la xarxa. 
 
4.2.3 Determinació de la xarxa òptima. 
 
La determinació de les variables d’entrada i de sortida requereix d’un estudi 
per tal de trobar els paràmetres que definiran el problema adequadament. La 
introducció de dades al programa no és l’única forma de definir el problema, ja 
que les incògnites que es volen resoldre amb el programa varien la naturalesa 
del mateix.  Com l’objecte del present estudi és la determinació de la resistència 
última a tallant, és obvi que la resposta exigida al programa és una sola 
variable. Com ja és sabut, a la capa superior de la xarxa es disposen tantes 
neurones com incògnites a resoldre pel programa. El tallant calculat per la xarxa 
serà l’activació de la neurona de la capa superior. Aquesta activació és un valor 
comprès entre l’interval [0,1], per tant és necessari desnormalitzar aquest valor 
per recuperar un resultat a l’escala real d’unitats (kN o T). 
 
Com les dades d’entrenament s’han d’adequar a l’estructura de la xarxa a 
entrenar, les dades d’entrenament o mostres, hauran de disposar d’una variable 
de sortida (o Output).  Aquesta dada consistirà amb el valor del tallant últim 
determinat als assagis de laboratori degudament normalitzat.  
 
Pel que fa a les variables d’entrada, els paràmetres que defineixen una biga 
armada i les variables que intervenen en el seu disseny són força extensos.  
Només per definir les dimensions bàsiques i les condicions en les què s’ubica 
l’estructura es necessiten unes vuit variables, a part és clar, de les 
característiques del materials, dos més. Com la velocitat d’aprenentatge de la 
xarxa depèn directament amb el nombre de variables d’entrada, és necessari un 
estudi previ per tal de reduir aquest nombre al màxim. Les variables 
considerades com a fonamentals són: 
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Figura 4.2. Variables que defineixen les característiques dels materials i la geometria d’una biga 

armada. 
 
lw: distància entre rigiditzadors transversals. 
bw: altura del pannell que constitueix ’ànima de la biga armada. 
tw: espessor del pannell que constitueix l’ànima de la biga armada. 
fyw: límit elàstic de l’acer del pannell de l’ànima. 
bf: amplada dels pannells que formen les ales de les bigues armades. 
tf: espessor dels pannells de les ales. 
fyf: límit elàstic de l’acer dels pannells de les ales. 
E: mòdul de deformació de l’acer al carboni, de valor 210.000 MPa 
es: espessor dels rigiditzadors transversals. 
bs: amplada dels rigiditzadors transversals. 
 
Algunes d’aquestes variables poden ser combinades entre elles per tal de ser 
introduïdes com una de sola. A més es pot fer ús de les teories clàssiques de 
disseny, on ja s’han dut a terme estudis estadístics per comprovar la 
dependència de certs paràmetres en la resistència a tallant.  És el cas de 
l’esveltesa de l’ànima λw. Aquesta variable és fonamental en el càlcul clàssic, al 
ser un indicador del tipus de mecanisme de fallida que es produirà. Té 
l’avantatge d’incorporar diversa informació de cop. Es defineix com: 
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La pregunta que introdueix l’ús d’aquesta variable és si totes les variables que 
incorpora poden ser excloses de l’entrada de variables. Pel que fa a paràmetres 
secundaris com el mòdul d’elasticitat de l’acer E o Kt , sembla coherent 
prescindir-ne. El mòdul E es considera gairebé constant i és igual per a tots els 
acers al carboni, mentre que Kt és la tensió crítica d’abonyegament que influeix 
al càlcul de l’esveltesa. El dubte que sorgeix és major quan es tracta de 
prescindir de les dimensions de l’ànima dw tw i del límit elàstic Fy. Com el  límit 
elàstic Fy, es troba dins d’una arrel quadrada, es considera que el seu valor 
queda molt amagat per a la possible percepció de la xarxa, així que s’introdueix 
com a variable d’entrada.  
 
En quant a les dimensions de l’ànima dw tw, s’opta per realitzar un estudi 
comparatiu entre dos xarxes neuronals d’idèntiques característiques, una d’elles 
amb dues variables d’entrada més, corresponents a les dimensions dw i tw. La 
Figura 4.3 representa el grau de capacitat d’aprenentatge mesurat en termes de 
l’error comès durant l’aprenentatge. 
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Figura 4.3.Estudi comparatiu de xarxes  amb neurones de 12 neurones a la capa intermitja. 

 
Com es pot apreciar, la xarxa que no disposa de la informació sobre les 
dimensions de l’ànima no aconsegueix assolir un error durant l’aprenentatge 
tant baix com en el cas de l’altra xarxa. Per tant es decideix incorporar les 
dimensions dw i tw com a variables d’entrades.   
 
Un altre reajustament necessari de les dades d’entrades és el relacionat amb els 
rigiditzadors. En la majoria dels casos d’assaigs, la informació relativa a les 
dimensions dels rigiditzadors és imprecisa o simplement és inexistent. En 
realitat aquesta informació només és crucial per a l’aplicació de les normatives 
de càlcul. El sentit pràctic dels rigiditzadors transversals intermedis és la de 
limitar la formació d’ones de vinclament a les planxes. Aquesta informació ja 



queda recollida amb el que s’anomena relació aspecte i que es defineix com: 
lw/dw.  
 
Per tant, introduirem una nova variable adimensional com a informació 
d’entrada a la xarxa. El problema és un altre si es parla dels rigiditzadors 
extrems. La funció dels pannells extrems és la d’assegurar un correcte ancoratge 
del camp de traccions durant la formació d’aquest mecanisme resistent. Més 
que les dimensions pròpies dels rigiditzadors dels extrems, el què cal conèixer 
la disposició d’aquests es pot considerar com a un suport rígid o no.  Aquelles 
configuracions prou robustes de rigidizadors com per ser considerades com a 
rígides, permetran un correcte funcionament del camp diagonal de traccions i la 
resistència a tallant serà major. Així doncs, és més interessant poder fer una 
classificació qualitativa de les bigues armades segons el tipus d’acabament per 
tal que la xarxa pugui fer una distinció durant l’aprenentatge. Seguint aquest 
criteri s’ha decidit introduir una nova variable d’entrada del tipus binari, que 
prengui valor 1 per  bigues amb suport rígid i 0 en cas contrari.  
 
Un cop tingudes totes les consideracions necessàries en quant a la selecció 
d’aquelles variables estrictament necessàries per a la definició del problema, 
s’ha arribat a un conjunt de nou variables d’entrada. És important recordar que 
per criteris de rendibilitat alhora d’aplicar els algoritmes d’aprenentatge cal 
normalitzar totes les variables. El llistat d’aquestes variables normalitzades 
d’entrada (o Input) és el següent: 
 
I1: lw/bw relació d’aspecte.  
I2: bw altura del pannell que constitueix ’ànima de la biga armada. 
I3: tw: espessor del pannell que constitueix l’ànima de la biga armada. 
I4: fyw: límit elàstic de l’acer del pannell de l’ànima. 
I5: bf: amplada dels pannells que formen les ales de les bigues armades. 
I6: tf: espessor dels pannells de les ales. 
I7: fyf: límit elàstic de l’acer dels pannells de les ales. 
I8: λw Esbeltesa del pannell de l’ànima de la biga armada. 
I9: Tipus de suport, rígid (1) o flexible (0). 
 
Quan les variables d’entrada estan definides, ja es pot configurar la capa 
inferior, que disposa d’una neurona per cada entrada d’informació. L’estructura 
de les capa inferior serà de nou neurones.  
 
A partir de la tipologia de la xarxa neuronal i el conjunt de variables d’entrada i 
de sortida d’acord amb les característiques del problema, cal determinar  
l’estructura interna de la xarxa. Aquesta configuració interna consisteix en 
trobar el nombre òptim de neurones de la capa intermitja que produeixi els 
resultats més satisfactoris en les prediccions de la xarxa.  
 
Per a la determinació de la xarxa òptima és necessari un procés de prova i error 
en el que xarxes neuronals idèntiques però amb diferent nombre de neurones a 



la capa intermitja són comparades entre sí. Els estudis en el tema recomanen 
que les xarxes candidates es sotmetin a un test amb mostres no vistes durant 
l’entrenament i que estiguin conformades per un mínim del 10% del nombre 
total de les mostres. Per realitzar aquests estudis comparatius s’han dividit les 
dades d’entrenament en dos jocs diferents de mostres. Un primer joc de mostres 
es composa del 80% del total de valors, que anomenarem Entrenament, mentre 
que el segon de la resta. Aquest segon joc de mostres es divideix alhora en dos 
subgrups iguals que anomenarem Test1 i Test2.  Cal que les mostres que 
conformen el grup Entrenament continguin la majoria dels valors més 
representatius del total de les mostres d’entrenament, si es vol que la xarxa 
pugui fer una predicció representativa. També és convenient que el total de les 
mostres del Test1 i Test2 siguin escollides aleatòriament. Com el total de dades 
de que es disposa és de 115 mostres, el Test1 i Test2 estaran formats per un total 
de 10 mostres cadascun, mentre que el grup Entrenament tindrà 85 mostres. El 
llistat amb el conjunt de dades convenientment normalitzades que conforma 
cada grup es detalla a l’Annex A2-2, Dades de l’entrenament. Els noms de les 
bigues dels grups Entrenament, Test1 i Test 2 es troben detallats a la Taula 4.2. 
De cada autor, s’escull un nombre de bigues pels tests proporcional al nombre 
de mostres de cada respecte del total. Els grups més nombrosos tenen dues 
bigues per a cada test, mentre que la resta només en té una.   
 

  Entrenament    Test1   Test2   
                  
Basler et al 1960,Transversely stiffened steel plate girders.   
  G6-T1 E2-T1 G9-T3   G9-T2   E2-T2   
  G6-T2 E4-T2 G8-T1   G9-T2       
  G6-T3 E4-T3 G8-T2           
  G7-T1 G8-T3 G9-T1           
  G7-T2 G8-T4 E4-T1           
                  
Cooper et al. 1960.Transversely stiffened high strength steel   
plate girders.               
  H1-T2 H2-T1 H2-T2   H1-T1       
                  
Rockey & Skaloud 1969.Transversely stiffened steel plate girders. 
  TG14 TG17 TG21   TG23   TG18   
  TG15 TG19 TG22       TG24   
  TG16 TG20 TG25           
                  
Skaloud 1971.Transversely stiffened steel plate girders.   
  TG*1 TG*3 TG*4'   TG*2'   TG*5   
  TG*1' TG*3' TG*5'           
  TG*2 TG*4             
                  
Móglund 1971,and Frey 1976.Steel plate girders with stiffeners    
at support only             
  B1 1A 3B   2B   2A   
  84 1B 4A           
  K1 3A 48           
                  
Okumura Nishino & al 1966-68,Transversely stiffened steel    



plate girders.               
  G1.1 G4 G2   G2   G77   
  G1.2 G5 G3           
  G2.1 G6 G4           
  G2.2 G7 G5           
  G1 G9 G6           
  G3 G1 G8           
                  
Fujii & a1 1968.Transversely stiffened steel plate girders.   
  B S-1     S-2   S-3   
                  
Granholm 1961-1963.Long steel plate girders with non-rigid end    
post.               
  A3 A6 E53   E42   E32   
  A4 E33 E54           
  A5               
                  
Rockey & Skaloud 1969.Transversely stiffened steel plate girders. 
  TG1 TG5 TG9   TG2'   TG3   
  TG1' TG5' TG9a   TG8'   TG6   
  TG2 TG6' TG9b           
  TG3' TG7 TG9c           
  TG4 TG7' TG9d           
  TG4' TG8 TG9e           
  TG13               

Taula 4.2. Noms de les bigues que formen part de cadascun dels grups de mostres utilitzats al 
programa PDP++. 

  
La xarxa òptima és aquella que obté els millors resultats després de 
l’entrenament i un cop ha estat sotmesa a un simulacre de problema de disseny.  
L’entrenament del conjunt de xarxes candidates es realitza amb el joc de 
mostres Entrenament i  la prova de disseny es realitza amb el joc de mostres del 
Test1. Finalment un cop sigui escollida la xarxa idònia, el joc de mostres Test2, 
és presentat al a aquesta xarxa per tal de fer un estudi comparatiu amb les eines 
de disseny tradicionals. 
 
Donat que no es disposa d’informació prèvia de quin és el nombre òptim 
aproximat de neurones ocultes, es prenen 7 xarxes amb 10, 15, 20, 25, 30, 40 i 50 
neurones a la capa intermitja. Durant l’entrenament s’ha de tenir molta cura de 
no sotmetre a la xarxa a un entrenament excessiu que produeixi una 
reproducció fidel dels trets particulars de les mostres. La forma de controlar 
aquesta desviació és observant si l’error comès per la xarxa durant el Test1, de 
sobte augmenta amb el nombre d’iteracions. El punt d’entrenament òptim 
s’assoleix en el moment que es detecta aquesta inflexió en el comportament. 
 
A partir d’un entrenament en paral·lel de les set xarxes, s’estudia el 
comportament de l’error a partir del joc de dades Entrenament. Un fet clau és 
l’homogeneïtat de paràmetres que regulen l’aprenentatge, per tal de que 
l’estudi comparatiu entre xarxes sigui efectiu. L’aprenentatge de les xarxes 
s’aconsegueix a partir de la minimització de l’error en la predicció. Aquest 
procés és dut a terme mitjançant l’aplicació del mètode del descens del 



gradient. Com ja s’ha esmentat, hi ha dos paràmetres que controlen la 
convergència del mètode, són la raó d’aprenentatge µ i el moment m . Com que 
la manipulació dels dos paràmetres s’ha de fer amb molta cura, s’ha optat per 
deixar un dels dos constant i utilitzar l’altre com a element regulador. La raó 
d’aprenentatge µ és el paràmetre que s’utilitza com a variable, mentre que el 
moment m roman constant en tot el procés.  
 
El calibratge del paràmetre µ es realitza per tempteig. Per defecte, els valors 
establerts del programa són molt baixos, ja que les grans possibilitats que 
ofereix obliga a realitzar processos d’aprenentatge llargs però fiables. 
Generalment, quan més complexa és la xarxa, més inestable és, i requereix 
d’uns passos iteratius petits. A més, el procés de retropropagació de l’error és 
més sensible a la desestabilització del procés durant els primers estadis de 
l’entrenament. Com que el procés d’aprenentatge s’inicia amb un calibratge 
aleatori del pesos interns, és menys probable trobar-se prop dels valors que 
minimitzen l’error. Per tant cal realitzar iteracions amb avanços petits per tal de 
no provocar oscil·lacions molt grans i divergir de la solució. Com a valor inicial 
per la raó d’aprenentatge, es pren un valor de µ=0,01. Aquest valor assegura 
una inici lent però segur. El programa PDP++, ofereix una eina molt útil que 
consisteix en un gràfic a temps real de l’evolució de l’error en l’entrenament en 
funció del número d’iteracions. Assignant valors més alts per al paràmetre µ, 
podem observar que el pendent de la corba varia. Quant més pendent adquireix 
aquesta, més ràpid es convergeix cap a la solució.  
 

 
 

Figura 4.4. Canvi de velocitat de convergència en funció del paràmetre d’aprenentatge. 
 

Al gràfic es pot observar el canvi de pendent com a conseqüència del 
reajustament del paràmetre µ, el “pic” coincideix amb el canvi del paràmetre. 
En aquest exemple, el valor de µ passa de 0’01 a 0’05. A mesura que la xarxa 



convergeix més cap al  mínim, l’augment de la raó d’aprenentatge no millora 
gaire els resultats, i la pendent de la gràfica no pateix cap increment perceptible 
a simple vista. Fins i tot, un augment excessiu de la raó d’aprenentatge pot 
provocar un procés de desajustament. 
 
A mesura que es disposen més neurones a la capa intermitja, més complexa 
esdevé la xarxa i més temps necessita a realitzar una iteració. Això s’explica per 
que al haver-hi més neurones, el programa triga més a reajustar tots el pesos 
interns cada cop que es presenta una mostra. Així doncs, el paràmetre 
d’aprenentatge òptim per a una xarxa pot ser diferent al d’una altra. Cal arribar 
a un consens entre totes les xarxes i establir uns únics valors comuns. Després 
d’algunes proves amb xarxes d’un nombre molt diferent de neurones a la capa 
intermitja, s’opta per iniciar els càlculs amb un valor de µ=0’01, fins a la iteració 
número 2000, després augmentar µ fins a 0’05 fins a les 4000 iteracions i 
finalment establir un valor de µ=0’1 fins al final de l’entrenament. 
 
Els resultats són satisfactoris per a totes les xarxes a excepció de la xarxa de 50 
neurones. L’explicació radica en la necessitat d’ampliació del nombre de  xarxes 
a estudiar. Degut al desconeixement inicial d’un ordre de magnitud per al 
nombre de neurones òptim a la capa intermitja, 40 neurones  és el número 
màxim que es pren en un primer moment. Posteriorment i amb la necessitat de 
confirmar els resultats observats s’estén l’estudi a una xarxa de 50 neurones. Per 
aquesta xarxa el valor de la raó d’aprenentatge màxim val 0’05, ja que per a 
valors superiors, la xarxa esdevé inestable com es pot apreciar en el gràfic: 
 

 
 

Figura 4.5.Desestabilitazació del procés d’aprenentatge per a valors de lrate massa grans. 
 



Aquest fet explica el desfasament inicial en l’aprenentatge d’aquesta xarxa en 
relació a les altres. 
 
El paràmetre fonamental que cal tenir en compte per a la determinació del 
número òptim de neurones a la capa intermitja és l’error comès durant el Test1, 
ja que l’evolució de l’error en l’entrenament en funció del nombre d’iteracions 
és sempre decreixent. Per tant es tracta de buscar la xarxa que minimitza l’error 
al Test1. Un inconvenient és que el nombre òptim d’iteracions és valor 
desconegut que també cal esbrinar, així és necessari dividir l’estudi en dues 
parts. En la primera es busca la xarxa que obté els millor resultats durant el 
Test1, i en la segona s’estudia el nombre òptim d’iteracions per a aquesta xarxa. 
 
La sistemàtica seguida per a la determinació de l’error comès al Test 1 és la 
mateixa utilitzada que durant l’entrenament. El Test1 està format per un 
conjunt de 10 casos, dels que es coneix la seva solució real. Per assignar un únic 
paràmetre identificador de l’error, es calcula l’error quadràtic mig del conjunt 
de les deu mostres. Aquest error quadràtic per a cadascuna de les mostres és:  
 

( )iicalci VVe exp,, −=   i=1,2,...10.             
[4.4] 
 
On, icalcV ,  és la resposta de la xarxa per a la mostra i-èssima, i correspon a 
l’activació de la neurona de la capa superior. Per tant, és el valor del tallant 
últim normalitzat. iVexp,  és el valor real normalitzat del tallant últim de la mostra 
i-èssima, aquest tallant últim està determinat experimentalment. 
 
Per tant l’error comès per cadascuna de les xarxes al Test1 per a un cert nombre 
d’iteracions és: 
 

∑
=

=
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1
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i

inj eE   j=1,2,...7             

[4.5] 
 
On : 
 
j indica el número de neurones de la capa intermitja de la xarxa. 
n designa per a quin nombre d’iteracions s’ha realitzat el càlcul de l’error. 
 
La freqüència amb la que es realitzen els test de control o Test1, depèn de 
l’estadi evolutiu de la xarxa durant l’entrenament. En un primer instant, 
l’interval d’iteracions que es deixa entre test i test, és de només 5000 iteracions. 
Aquesta freqüència tant alta de control permet copsar amb molta exactitud la 
corba d’evolució de l’error en funció de les iteracions. Aquest primer estadi es 
correspon a la fase en que la xarxa ajusta els pesos amb gran eficiència, ja que la 
xarxa inicia els càlculs amb una elecció de pesos aleatòria i els errors són molt 



grans. Un cop la xarxa ha superat aquest estadi inicial, l’interval de control 
s’augmenta fins de les 5.000 iteracions fins a les 20.000 progressivament, degut a 
que les evolucions de l’error són més suaus. Amb l’objectiu d’augmentar la 
velocitat i arribar a la zona òptima que minimitza l’error del Test1, s’incrementa 
l’interval fins a les 50.000 iteracions. A prop de la zona del mínim es produeix 
molt poca variació de l’error amb l’augment de les iteracions, per això cal 
disminuir la freqüència de control per poder percebre canvis significatius. 
 
Com ja s’ha comentat, l’evolució de l’error al Test1 és diferent per a cada xarxa.  
Degut a que l’objectiu es poder realitzar un estudi comparatiu, és necessari 
arribar a un cert nombre d’iteracions per al qual totes les  xarxes hagin assolit 
aquest mínim. Per tant, cal perllongar l’entrenament de totes les xarxes fins que 
no es detecti una tendència creixent de l’error comès al Test1 amb l’augment 
d’iteracions. Per un valor de 400.000 iteracions, totes les xarxes han entrat dins 
de l’etapa en la qual l’error comença a créixer.  
 
Fent ús de la representació gràfica del comportament de totes les xarxes durant 
el Test1, podem fer una primera selecció de quines són les candidates a xarxa 
òptima. La Figura 4.6 proporciona una idea general del potencial màxim de 
cada  xarxa en funció de l’entrenament. 
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Figura 4.6.Evolució de l’error durant l’entrenament de la xarxa en funció del número de 
neurones de la capa intermitja. 

 
Es pot apreciar que, en general, que el comportament és semblant en totes les 
xarxes a excepció de la xarxa de 50 neurones pel fet de tenir un paràmetre 
d’aprenentatge µ diferent. A més, aquesta xarxa presenta un esglaó molt 
pronunciat durant l’etapa final de convergència. La presència d’un mínim local  
podria ser una explicació. Tot i això, el fet d’haver iniciat el càlcul de la xarxa 
diversos cops durant la determinació del paràmetre  µ, i observar els mateixos 



resultats durant l’etapa inicial, planteja dubtes. És  improbable que la xarxa 
caigui en un mínim local  reiteradament amb assignació inicial aleatòria de 
pesos, a menys que el mínim local es trobi molt a prop de la zona del mínim 
absolut de l’error. A part d’algunes petites oscil·lacions durant el procés 
d’entrenament, no hi ha altres trets remarcables. 
 
Com es pot veure, cada xarxa pateix un lleuger punt d’inflexió entre la zona de 
250.000 i 350.000 iteracions, que indica el punt en el que s’assoleix el valor del 
nombre d’iteracions en el qual es minimitza l’error. Cal dir que degut que els 
errors comesos durant l’estadi inicial d’entrenament són molt elevats, l’escala 
vertical del gràfic no permet apreciar aquesta curvatura amb detall. És per això 
que aquest gràfic només és un mètode que fer una primera selecció. 
 
D’entre totes les xarxes, les de 20 i 40 neurones a la capa intermitja són les que 
cometen un error menor. Com és difícil apreciar el nombre òptim d’iteracions, 
cal primer estudiar els valors dels errors mínims de cada xarxa, sense tenir en 
compte a quina iteració l’assoleixen.  
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Figura 4.7. Error mínim absolut assolit durant el Test1 per a cadascuna de les xarxes  amb 
diferent nombre de neurones a la capa intermitja. 

 
Els resultats confirmen la percepció que s’extreu del gràfic anterior. Les xarxes 
de 20 i 40 neurones minimitzen més l’error. Tot i que l’error comès és semblant 
en totes dues xarxes, la de 40 neurones arriba a ser menor, i el seu 
comportament és més suau i marcat, amb menys oscil·lacions que la xarxa amb 
20 neurones. Per tant es selecciona la xarxa amb 40 neurones a la capa intermitja 
per a l’estudi de la resistència a tallant amb xarxes neuronals.  
 



Cal encara trobar fins quant cal entrenar la xarxa per tal d’obtenir els resultats 
òptims. La resposta es troba estudiant amb deteniment l’evolució de l’error del 
Test1 durant l’entrenament.  Atenent als criteris de l’apartat 3.3 del capítol de 
Xarxes neuronals, és necessari realitzar un entrenament continu de la xarxa, 
amb avaluacions puntuals de l’error al Test1 cada cert nombre d’iteracions. No 
hi ha cap regla que fixi la freqüència amb la que es realitzen els controls 
puntuals, sent necessari ,doncs, un ajustament a especial en cada cas.  
 
L’anàlisi del punt òptim d’entrenament a partir de l’evolució de l’error comès 
per la xarxa durant l’entrenament pot arribar a ser confús si s’estudien les dades 
obtingudes directament. La millor manera de tractar l’estudi és a través de la 
representació gràfica de les dades. La Figura [4.8] s’obté a partir dels resultats 
de l’entrenament de les xarxes candidata. A l’Annex A2-1 es detallen els valors 
corresponents a l’error comès per la xarxa durant l’entrenament. La validesa 
dels resultats obtinguts per a la xarxa de 40 neurones queda palesa comparant 
el gràfic de la Figura [4.8], on es pot observar la similitud de les corbes amb les 
del gràfic de la Figura [3.9] de la pàgina 40. 
 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000

Nºd'iteracions

Er
ro

r C
om

ès

Test1 Entrenament
 

Figura 4.8. Evolució de l’error relatiu de la xarxa de 40 neurones a la capa intermitja durant  
l’Entrenament i durant el Test1 en funció del nombre d’iteracions. 

 
La freqüència de control de l’error al Test1, queda reflexada segons la 
proximitat dels punts que defineixen les dues corbes. Degut a la incertesa sobre 
l’ordre del nombre d’iteracions del punt òptim d’entrenament, la freqüència 
inicial de control és alta, amb un interval d’unes 10.000 iteracions. A mesura 
que es confirma la llunyania del punt òptim, s’incrementa aquest interval fins a 
les 50.000 iteracions, valor suficientment gran com per no interrompre 
l’entrenament constantment i prou petit com per detectar els canvis de 
comportament. 
 
A partir de les 250.000 iteracions  es pot observar que l’evolució de l’error en 
l’entrenament passa per una zona de mínim  i posteriorment inicia una 



tendència alcista en l’error. Tot i que l’error en les iteracions 350.000 i 400.000 
semblen semblants, el cert és que l’error continua creixent amb el nombre 
d’iteracions però no ho fa amb una proporció tant gran com just després del 
mínim. És clara també la justificació de la realització del simulacre de prova 
amb el Test1. L’estudi de l’evolució de l’error durant l’entrenament del grup de 
mostres Entrenament, no és congruent, ja que només indica la millora de 
l’aprenentatge amb el nombre d’iteracions.  
 
Cal donar un pas més enllà per tal de trobar la xarxa òptima. Donat que el 
nombre d’iteracions és una incògnita i que no és factible realitzar tests amb una 
freqüència elevada, s’analitza la xarxa de 40 neurones de nou. La finalitat és 
trobar el nombre d’iteracions òptim a partir de les dades que es tenen. S’utilitza 
una interpolació de polinòmica de grau tres, que intenti modelar de forma 
continua, el comportament de l’error al Test1 al llarg de les iteracions. 
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Figura 4.9. Determinació del nombre òptim d’iteracions per a la xarxa de 40 neurones a la capa 
intermitja. 

 
D’aquesta forma, es pot apreciar l’etapa crítica de comportament de la xarxa 
durant l’assoliment del mínim. Per poder veure amb més claredat la part final 
en el que la xarxa pateix el fenomen de l’entrenament excessiu, no s’ha 
representat la part inicial de l’entrenament. La corba revela que el nombre 
d’iteracions òptim és 300.000. 
 
Així doncs l’estructura de la xarxa neuronal a utilitzar per a la determinació del 
tallant últim en bigues armades consisteix en tres capes, amb 9 neurones a la 
capa inferior, 40 a l’intermitja i 1 a la superior. 
 
4.2.4 Obtenció del tallant últim. 



 
Donat el nombre limitat de dades d’assaigs, i tal com s’ha indicat en l’apartat 
4.2.3, s’utilitzarà un grup de 10 mostres englobades sota el nom Test2, per tal de 
realitzar una comparativa entre els mètodes de disseny actual i les xarxes 
neuronals.  
 
La determinació del tallant últim mitjançant les xarxes neuronals, consisteix en 
presentar les mostres del Test2 a la xarxa òptima seleccionada i utilitzar  la 
predicció de la xarxa com a resultats. El procés d’obtenció dels resultats del 
programa és gairebé instantani, però cal recordar que la resposta de la xarxa 
són valors normalitzats. Per tant, cal realitzar un tractament de les dades. 
 
La funció de normalització utilitzada per tal d’ubicar les dades del tallant últim 
dins de l’interval [0’2,0’8] és la següent: 
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[4.6] 
 
On, V és el valor del tallant últim normalitzat, V és el tallant últim 
experimental, i Vmax Vmin , són els valors del tallant màxim i mínim 
respectivament del conjunt de totes les mostres. D’acord amb les dades de 
l’Annex A1, Dades d’assaigs, Vmax=5004kN i Vmin=26kN.  
 
Per tant, alhora de comparar la predicció de la xarxa neuronal amb els altres 
mètodes, és necessari aplicar la següent transformació a les dades 
normalitzades: 
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[4.7] 
 
En aquest cas V és el valor resposta de la xarxa, i V és el resultat un cop desfeta 
la normalització, expressat en kN. 
 
És important remarcar que l’eficiència de la xarxa durant la predicció dels 
resultats, depèn de la funció de normalització que s’utilitzi i del propi valor 
resposta (activació de la neurona de sortida)  V . Mentre que els resultats 
normalitzats estimats per la xarxa poden ser extraordinàriament bons, la 
transformació dels valors a l’escala real en kN, pot desvirtuar els resultats. 
Aquest fenomen s’explica d’una banda per l’increment de l’error degut a la 
transformació d’escala i per l’altra banda per la diferent propagació de l’error 
segons l’activació V . L’estudi d’aquests anomalies en el càlcul del tallant es 
troba a l’apartat 4.4.3 d’aquest capítol.  
 



La predicció de la xarxa tant en valors normalitzats  com en valors a escala real, 
es detallen a continuació, tot incloent-hi els resultats dels errors relatius en % 
comesos en cada cas. 
 
 

Nom de la 
Biga 

Tallant normalitzat 
experimental (kN) 

Tallant normalitzat 
calculat (kN) 

Error  
relatiu % 

G9-T2 0,3999170 0,3999478 0,01 
H1-T1 0,2022730 0,2030133 0,37 
TG 23 0,2074410 0,2086782 0,60 
TG*2' 0,2336970 0,2348333 0,49 

2B 0,2137560 0,2127762 0,46 
G2 0,3417660 0,3336681 2,37 
S-2 0,2228760 0,2212330 0,74 
E42 0,2137930 0,2122941 0,70 
TG2' 0,2137460 0,2141020 0,17 
TG8' 0,2152600 0,2139815 0,59 

a) 
 
 
 
 

Nom de la 
Biga 

Tallant normalitzat 
experimental (kN) 

Tallant normalitzat 
calculat (kN) 

Error 
relatiu %  

E2-T1 1681 1685 0,22 
TG 18 51 45 12,04 
TG 24 98 88 10,47 
TG*5' 306 306 0,14 

2A 132 140 6,16 
G77 1135 1202 5,92 
S-3 202 216 6,83 
E32 128 140 9,72 
TG3 143 140 2,07 
TG6 142 93 7,97 

b) 
Taula 4.3. Valors corresponents a la predicció de la xarxa de 40 neurones a la capa intermitja. 

a) Valors del tallant experimental i del desnormalitzat (tallant calculat) en kN, amb el 
corresponent error relatiu comès. b) Valors del tallant experimental normalitzat i del 

desnormalitzat juntament amb l’error relatiu comès. 
 
Com es pot veure, existeix una diferència entre la precisió de la xarxa amb els 
valors reals i els normalitzats. A més, la propagació de l’error s’accentua de 
diferent forma, depenent del valor normalitzat de la predicció. 
 
4.3 Determinació del tallant últim segons les normatives vigents. 
 
Actualment, la normativa europea de construccions metàl·liques l’Eurocodi 3 
Part 1-1 (ENV-1993-1-1,1993) consta de tres mètodes alternatius de disseny pel 
que fa a la resistència última a tallant. Aquest són el Mètode post crític simple, 
el Mètode del camp diagonal de traccions i el Mètode del camp de les tensions 
girades (ENV-1993-1-5,1997)). Existeix una llibertat pel que fa a l’elecció del 



mètode escollit, tot i que si que es donen unes certes recomanacions en quant a 
la idoneïtat de cadascun segons els paràmetres de disseny.  Com que l’objectiu 
d’aquest estudi és realitzar un estudi comparatiu, es prescindeix d’aquestes 
recomanacions per tal de poder verificar si les indicacions donades per la 
normativa són adients o no. 
 
Cadascun d’aquests tres mètodes s’aplica al conjunt de mostres destinats a 
l’estudi comparatiu, és a dir, a les deu mostres del Test2. De fet, l’article 
d’investigació de Höglund T. (1995) ja incorpora els resultats del tallant últim 
per a cada biga armada obtinguts a partir de l’aplicació dels tres mètodes. Tot i 
això, es pren la determinació d’aplicar de nou l’Eurocodi 3 Part 1-1 (ENV-1993-
1-1,1993) i Part 1.5 (ENV-1993-1-5,1997). La raó principal que justifica aquesta 
decisió és la d’assegurar una precisió idèntica de càlcul per a tots els càlculs 
necessaris. Això s’explica per que dos dels mètodes de disseny requereixen un 
procés iteratiu com a part del mètode. La precisió exigida en aquest procés 
iteratiu ha de ser semblant en tots els casos i mètodes per tal d’assegurar una 
homogeneïtat dels resultats. L’única forma d’assegurar aquest criteri és realitzar 
els càlculs de nou. 
4.3.1 Mètode post crític simple. 
 
Dels tres mètodes que es contemplen a l’Eurocodi 3 Part 1.1 (ENV-1993-1-
1,1993) és el més senzill i ràpid. Com a idea general del mètode, consisteix en 
trobar el tallant últim a través de la tensió màxima τba que pot resistir l’ànima.  
Els resultats obtinguts de l’aplicació d’aquest mètode al conjunt de les mostres 
del Test2 i l’error comès en les prediccions es detallen a la Taula 4.4. 
 

Nom de 
la Biga 

Tallant experimental 
(kN) 

Tallant M. Postcrític 
Simple Vba(kN) 

Error relatiu 
Vba % 

E2-T1 1681 1834 9,10 
TG 18 51 13 74,51 
TG 24 98 57 41,84 
TG*5' 306 81 73,53 

2A 132 97 26,52 
G77 1135 1168 2,91 
S-3 202 156 22,77 
E32 128 114 10,94 
TG3 143 108 24,48 
TG6 142 93 34,51 

Taula 4.4. Resultats del tallant últim obtinguts amb el mètode post crític simple. 
 
4.3.2 Mètode del camp diagonal de traccions. 
 
Aquest mètode és el més costós de tots tres. Cal realitzar un procés iteratiu i 
una verificació final de resistència dels muntants extrems. La dificultat d’aquest 
mètode radica en la necessitat d’assegurar un correcte ancoratge del camp 
diagonal de traccions. L’Eurocodi 3.1 fixa el camp d’aplicació d’aquest mètode 
entre un rang de valors  per al quocient entre lw bw . No és recomanat quan 
lw/bw<1’0 ni quan lw/bw>3’0 per ser massa conservador. El quadre següent 
mostra els resultats calculats emprant aquest mètode: 



 
Nom de 
la Biga 

Tallant experimental 
(kN) 

Tallant M.C.Diag 
Tracc Vbb (kN) 

Error relatiu 
Vbb% 

E2-T1 1681 1230 26,83 
TG 18 51 35 31,37 
TG 24 98 80 18,37 
TG*5' 306 235 23,20 

2A 132 55 58,33 
G77 1135 1008 11,19 
S-3 202 160 20,79 
E32 128 86 32,81 
TG3 143 111 22,38 
TG6 142 140 1,41 

Taula 4.5. Resultats del tallant últim obtinguts amb el mètode del camp diagonal de traccions. 
 
4.3.3 Mètode del camp de les tensions girades. 
 
És el mètode més complet i el que té un camp d’aplicació major, ja que permet 
calcular la resistència a tallant d’elements amb rigiditzadors longitudinals i fins 
i tot la resistència d’elements amb geometries complexes. El mètode es basa en 
la determinar la col·laboració de l’ànima i de les ales. És precisament la 
contribució a tallant de les ales, la part que requereix un càlcul iteratiu. Els 
valors que s’obtenen mitjançant aquest mètode i els errors comesos queden 
reflexats en la següent taula: 

 
Nom de 
la Biga 

Tallant experimental 
(kN) 

Tallant M.Tensions 
Girades Vrot (kN) 

Error relatiu 
Vrot%) 

E2-T1 1681 1700 1,13 
TG 18 51 38 25,49 
TG 24 98 87 11,22 
TG*5' 306 241 21,24 

2A 132 113 14,39 
G77 1135 1251 10,22 
S-3 202 176 12,87 
E32 128 110 14,06 
TG3 143 117 18,18 
TG6 142 127 10,56 

Taula 4.6. Resultats del tallant últim obtinguts amb el mètode del camp de les tensions girades.  
 
4.4 Comparació dels resultats obtinguts 
 
Per tal de poder apreciar els canvis en l’aplicació de cascun dels quatre mètodes 
emprats i conèixer els avantatges i inconvenients de tots ells, s’ha realitzat un 
estudi conjunt en funció dels paràmetres principals de disseny. De totes 
maneres, l’indicador més senzill i fàcil d’entendre és l’error relatiu comès en les 
prediccions. 
 
4.4.1 Resultat dels errors comesos en la predicció. 
 
En l’apartat anterior s’han presentat el conjunt d’errors que cada mètode comet 
en la determinació del tallant últim. Per tal d’apreciar amb més exactitud el 



tipus d’error comès per cada mètode es dur a terme un estudi estadístic dels 
errors. A continuació es mostren els histogrames (Figura 4.10) i els estadístics 
(Taula 4.7) corresponents als errors. 
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Figura 4.10. Histogrames corresponents a la mostra dels errors comesos per cada mètode en la 
predicció del tallant últim de les bigues del Test2. a) M. Post crític simple. b) M.Camp diagonal de 

traccions. c) M. Camp de les tensions girades. d) xarxes neuronals. 
 

És important tenir present que degut al baix nombre de dades de les que es 
disposa, no es pot considerar el comportament descrit com a general del 
mètode. Tot i això, si que és útil per extreure algunes conclusions. Fent un petit 
estudi estadístic dels errors s’obtenen els estadístics descriptius més senzills que 
ajuden a fer-se a la idea del funcionament de cada mètode.  
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Taula 4.7. Estadístics descriptius corresponents a la mostra dels errors comesos per cada mètode en la 

predicció del tallant últim de les bigues del Test2.  
 
Com es pot veure a la Taula 4.7, les xarxes neuronals són el mètode que 
combina unes prediccions més acurades (menor mitja, mitjana i rang) amb una 
major homogeneïtat dels seus resultats (desviació típica i variança mínimes).  
En l’altre extrem es troba el mètode post crític simple, que amb unes 
prediccions menys precises (té els estimadors de l’error mig més grans), 
presenta més variació i dispersió de resultats (màxima desviació típica i 
variança). Tot i el seus resultats, cal recordar que el mètode post crític simple 
presenta una facilitat de càlcul molt major que la resta de casos. En un terme 
mig es troben el mètode del camp de les tensions girades i el camp diagonal de 
traccions. El mètode del camp diagonal de traccions per comportar un gran 
esforç de càlcul demostra ser una eina de disseny poc efectiva en comparació 
amb el mètode del camp de les tensions girades. Sent menys complicat, el 
mètode del camp de les tensions girades té proporciona una resposta més 
fiable, tant en precisió com en homogeneïtat que el camp diagonal de traccions.  
 
Una altra manera d’avaluar la precisió dels mètodes és estudiant el màxim error 
que s’ha comès (en %) durant les prediccions. Aquest indicador queda recollit 
sota el nom de Màxim a la Taula 4.7. D’aquest paràmetre s’obté que el rang 
pèssim de variació de l’error de les xarxes neuronals 12’1% queda inclòs dins 
del rang de variació dels errors més freqüents dels altres mètodes. Amb un 
error màxim del 25’5% el mètode del camp de les tensions girades és l’únic 
mètode comparable a les xarxes neuronals. Mentre que el mètode del camp 
diagonal de traccions arriba fins a un 58’3%, el mètode post crític supera amb 
escreix tots els demés, arribant fins al 74’5% d’error relatiu. Queda palès la poca 
versatilitat del mètode postcrític i del camp diagonal de traccions, ja que amb 
un error màxim per sobre del 50% l’optimització en el disseny de les bigues 
armades queda molt en dubte.  
 
4.4.2 Comparació dels mètodes segons els paràmetres de disseny. 
 



Per estudiar més a fons el comportament de cadascun dels mètodes, cal 
analitzar com varia la resposta d’aquests en funció dels paràmetres principals 
de disseny. Tot i que el tret principal que caracteritza el bon funcionament d’un 
mètode de disseny és l’error que comet en les seves prediccions, és interessant 
conèixer quines condicions són més adients per a la seva aplicació.  
 
Tot i que es lògic pensar en realitzar un estudi comparatiu en el que es tinguin 
en compte totes les variables d’entrada de dades de la xarxa neuronal, la 
influència d’alguna variable per si sola no aporta gaire informació. És important 
reflexar algun significat físic, o verificar supòsits de la normativa aplicada. Per 
això del conjunt de les nou variables d’entrada de la xarxa neuronal, només s’ha 
considerat l’estudi de quatre d’elles. L’esveltesa de l’ànima λw, per ser un factor 
clau en la caracterització del tipus de mecanisme de fallida. És un indicador de 
com d’acurades són les hipòtesis de càlcul de cada mètode de disseny. La 
relació d’aspecte lw/bw , ja que les recomanacions sobre l‘ús del mètode del 
camp  diagonal de traccions estan expressades a partir d’aquest paràmetre. Els 
límits elàstics de l’ànima Fyw i de les ales Fyf, com a variables que poden excloure 
l’ús de certs mètodes segons la qualitat de l’acer. 
 
De nou s’aplica una representació gràfica dels resultats obtinguts en les 
prediccions amb el grup Test2 realitzades amb els quatre mètodes. Quant més 
precís és el mètode, més s’apropen els resultats a la zona del gràfic 
Vexp/Vcalc=1.  
 
La Figura 4.11 mostra la dependència dels mètodes amb l’esveltesa de l’ànima 
λw. 
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Figura 4.11. Dependència del tallant últim obtingut per cada mètode en funció de l’esveltesa de l’ànima. 
 



Atenent-se a l’esveltesa de l’ànima, destaca una certa uniformitat dels valors en 
la predicció del tallant últim, a excepció del mètode post crític simple. Per 
valors de λw>2’5, els resultats del tallant últim estimat són molt menors que els 
reals determinats al laboratori. Així doncs, el mètode post crític simple passa a 
ser molt conservador en aquesta zona. Els altres tres mètodes restants, semblen 
tenir un comportament independent al valor de λw. Això és un indicador de que 
les hipòtesis preses referents al mecanisme resistent en el mètode del camp de 
les tensions girades i en el del camp diagonal de traccions són prou correctes. 
 
A continuació es presenta l’estudi relatiu  a la raó d’aspecte de l’ànima. 
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Figura 4.12. Tallant últim obtingut per cada mètode en funció de la raó d’aspecte de l’ànima lw/bw. 
Del gràfic de la Figura 4.12, destaca el comportament diferenciat dels mètodes 
en les zones extremes. Mentre que per valors lw/bw <2’5 el mètode post crític 
simple ofereix els pitjors resultats, a la zona extrema de bigues lw/bw>12’5 el 
camp diagonal de traccions obté les pitjors prediccions. És significatiu, però, el 
fet que els resultats del mètode post crític per valors de lw/bw =1 siguin 
diferents. En algunes mostres l’error relatiu és del 30% i en d’altres arriba fins el 
70%. Per tant, sembla que la variació en els resultats del mètode post crític 
simple no depenen fonamentalment de la raó d’aspecte. 
 
Finalment es procedeix a la determinació de la influència dels límits elàstics de 
l’acer de l’ànima i de les ales en la determinació dels tallants últims. Les Figures 
4.13 i 4.14 mostren gràficament aquests resultats. 
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Figura 4.13. Tallant últim obtingut per cada mètode en funció del límit elàstic de l’acer de l’ànima Fyw . 
 

En quant al límit elàstic de l’ànima, es pot apreciar a primer cop d’ull de la 
Figura 4.13, la manca de precisió del mètode post crític simple per a valors 
baixos del límit elàstic de l’ànima. Aquest és un fet sorprenent, ja que en la 
formulació del mètode post crític simple, el límit elàstic de l’ànima juga un 
paper secundari. Només es fa ús del valor de Fyw un cop s’ha fet una 
classificació segons l’esveltesa de l’ànima. Tot fa pensar que és conseqüència de 
l’esveltesa  λw principalment. Apareix un valor que sobresurt de la mitja en el 
mètode del camp diagonal de traccions,  però el fet de trobar-se en la zona mitja 
del rang de valors per a Fyw, indica que l’alteració prové de la influència d’un 
altre paràmetre de disseny. 
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Figura 4.14. Dependència del tallant últim obtingut per cada mètode en funció del límit elàstic de l’acer 
de les ales Fyf . 

 
Es poden aplicar els mateixos raonaments que en l’estudi del límit elàstic Fyw. 
Les variacions en el comportament dels mètodes es produeixen en valors 
intermitjos del rang de valors, quan en el procés de càlcul dels mètodes no 
apareix cap menció especial al límit elàstic de les ales. Així doncs, el límit elàstic 
Fyf , no és un factor clau que condicioni l’aplicabilitat d’un mètode en concret.  
 
4.4.3 Particularitats observades en les xarxes neuronals. 
 
Pel fet de tractar-se d’un mètode que no es fonamenta en cap teoria física que 
modeli el fenomen estudiat, les xarxes neuronals són una eina que únicament  
proporcionen una resposta. Per tant és lògic centrar l’estudi del comportament 
de les xarxes neuronals en l’anàlisi d’aquesta resposta. Aquest anàlisi no ha de 
tractar solament de la precisió en les prediccions, si no que també ha d’estudiar 
la regularitat i tipologia del mateix. L’objectiu és esbrinar si existeix un patró de 
comportament d’aquest error per tal de millorar o corregir la resposta de la 
xarxa neuronal.    
 
L’anàlisi de l’error relatiu és un bon indicador del grau d’exactitud d’un mètode 
de predicció, però sovint interessa que les prediccions no sobrepassin o que no 
siguin inferiors al valor objectiu. En el cas del disseny d’estructures, cal que les 
prediccions estiguin pel cantó de la seguretat. Per tant és important que la 
resposta de les eines de disseny no sigui un valor de resistència superior al 
valor real que té l’estructura. En tot cas, si la predicció excedeix el valor real, 
que sigui lleugerament. Un paràmetre que indica si les respostes són majors que 
el valor real és el quocient entre el tallant experimental i el tallant calculat pel 
mètode: Vexp/Vcalc . 
 
A partir de les dades del Test2 obtenim els següents resultats: 
  

Vexp/Vcalc 

Biga Mètode 
Post crític 

M.Camp 
Diagonal 
Traccions 

M. camp de 
les tensions 

girades 
PDP++ 

E2-T1 0,92 1,37 0,99 1,00 
TG 18 3,92 1,46 1,34 1,14 
TG 24 1,72 1,23 1,13 1,12 
TG*5' 3,78 1,30 1,27 1,00 

2A 1,36 2,40 1,17 0,94 
G77 0,97 1,13 0,91 0,94 
S-3 1,29 1,26 1,15 0,94 
E32 1,12 1,49 1,16 0,91 
TG3 1,32 1,29 1,22 1,02 
TG6 1,53 1,01 1,12 0,93 

Taula 4.8.  Dades del quocient entre el tallant experimental i el calculat per cada mètode.  
 



Els resultats de la xarxa neuronal en termes de precisió són bons, però un 50% 
de les prediccions queden pel costat de la inseguretat. En els altres tres mètodes, 
aquest percentatge només arriba al 20%. Davant d’aquesta situació es planteja la 
necessitat d’establir un factor de correcció que porti les dades de la xarxa cap el 
cantó de la seguretat. El preu a pagar és una disminució en l’exactitud de la 
resposta. Per tal de poder establir una correcció adient és necessari una 
caracterització de l’error comès per la xarxa neuronal. 
 
De l’estudi comparatiu de l’apartat anterior, no és possible extreure cap 
conclusió clara en quant a la naturalesa de l’error comès, ja que sembla no 
existir cap dependència amb els paràmetres bàsics de disseny. Així doncs, 
l’única alternativa que queda és fer ús de les eines estadístiques per tal 
d’esbrinar si l’error segueix alguna distribució estadística coneguda. El 
problema radica en que el nombre de dades és molt baix, tan sols 10 mostres del 
Test2, i per tant no hi ha prou representativitat de l’error. Les dades del Test2 no 
es poden fer servir, ja que han estat utilitzades per la determinació de la xarxa 
òptima, i per tant no és lícit la seva utilització per a la correcció de la predicció. 
 
Del gràfic de freqüències absolutes de l’error comès per la xarxa neuronal, es 
pot observar que el perfil no s’ajusta a cap de les distribucions estadístiques 
habituals. Ni tan sols una transformació de variable aconsegueix que les dades 
s’adaptin a una distribució coneguda. Tot i això, una ampliació de les dades 
corresponent a resultats d’assaigs reals pot ajudar a identificar una distribució 
que s’ajusti prou bé als valors. Es poden utilitzar les noves dades de laboratori 
per calcular els errors comesos per la xarxa en aquestes noves prediccions i 
disposar de més dades per analitzar. 
 
Malgrat la impossibilitat de caracteritzar l’error, a mode d’exemple es suggereix 
una modificació per a la xarxa neuronal per veure les repercussions que tindria 
una correcció. Suposant que l’error en la predicció del tallant segueix una 
distribució gaussiana, es pot trobar l’interval de confiança del 95% ( α=5%) 
sobre la mitjana a partir dels estadístics x =6’1 i  Sn=4’2, amb n=10, suposant 
que: 
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[4.9] 
 
On tn-1 designa una distribució de Student de grau n-1, µ és el valor de la 
mitjana real i Sn és la variança. En aquest cas es suposa que la variança és 
precisament σ  per tal de simplificar l’exemple. L’interval de confiança s’obté 
fàcilment: 
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Amb aquest valors l’interval de confiança per a la mitjana µ val: [3’519,8’691]. 
Així, es corregeix la resposta de la xarxa amb un factor que li resta el màxim 
error estimat: 
 
Vcorregit:=Vcorr=Vcalc·(1’00-0’0869)=Vcalc· 0’913          
[4.11] 
 
Amb aquesta correcció, els resultats de la resposta de la xarxa són: 
 

Prova de xarxa neuronal corregida 
Vcalc.kN Vcorr.kN Vexp.kN Erel. (%) Vexp/Vcalc 

1685 1538 1681 8,49 1,09 
45 41 51 19,69 1,25 
88 80 98 18,25 1,22 

306 279 306 8,82 1,10 
140 128 132 3,07 1,03 
1202 1098 1135 3,28 1,03 
216 197 202 2,45 1,03 
140 128 128 0,18 1,00 
140 128 143 10,58 1,12 
153 139 142 1,87 1,02 

Taula 4.9. Relació entre tallant experimental i el tallant calculat de la xarxa neuronal corregida. 
 

Com es pot veure, la precisió de la xarxa disminueix, però tots els valors 
queden pel costat de la seguretat. Tot i això, si es comparen els resultats de la 
xarxa modificada amb els altres tres mètodes de disseny de la normativa, es pot 
comprovar que continua sent més precisa en termes de l’error comès.  
 
Una altre comportament exclusiu de les xarxes neuronals és la propagació de 
l’error comès en la predicció un cop es desfà la normalització de les dades. Com 
ja s’ha comentat anteriorment, per poder trobar el valor del tallant últim a 
l’escala real (kN o T), és necessari aplicar la transformació inversa a la funció de 
normalització. Aquesta funció )(1 VN −  té la següent expressió: 
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[4.12] 
 
Amb Vmax=5004kN i Vmin=26kN. V és el valor resposta de la xarxa, i V és el 
resultat un cop desfeta la normalització, expressat en kN. 
 
Per tal de veure com es propaga l’error comès en la predicció a través de la 
funció )(1 VN − ,cal expressar el valor del tallant normalitzat real V en funció del 
tallant normalitzat calcV calculat per la xarxa.  Per relacionar aquests valors 
s’utilitza l’expressió de l’error relatiu er produït durant el càlcul de V : 
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resultant que: 
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Així doncs, el valor del tallant real un cop aplicada la funció de transformació 

)(1 VN − en termes de l’error er  i de l’activació calcV  és: 
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L’error relatiu Er comès alhora de determinar el tallant real V a partir del 
calculat per la xarxa Vcalc val: 
 

100·
V
VVE calc

r
−

=               

[4.18] 
 
Si es substitueix a l’equació [4.18] les expressions [4.16] i [4.17], s’obté la 
l’equació que relaciona l’error relatiu Er del tallant a l’escala real (kN o T) a 
partir del valor del tallant normalitzat calculat per la xarxa calcV  i de l’error 
relatiu er  associat a aquesta predicció. 
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[4.20] 
 
La millor manera d’entendre la influència de les dues variables calcV i er sobre 
l’error relatiu Er en la predicció final, és realitzant una representació gràfica per 
a diferents valors de  calcV i er . 
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Figura 4.15. Influència de l’error relatiu comès per la xarxa neuronal er  (tallant normalitzat)  i del 

valor de l’activació calcV  ,  en el càlcul del tallant real Er (tallant desnormalitzat).  

 
Es pot observar que independentment que calcV  sigui major o menor que V , 
l’error comès en la predicció del tallant normalitzat er , es veu amplificat durant 
la transformació de les dades a l’escala real. Queda constatat que hi ha una 
pèrdua de precisió  en la resposta de la xarxa neuronal degut a 
desnormalització de les dades. El fet més important, però, és la gran influència 
del propi valor del tallant normalitzat calcV , en la propagació de l’error. Un 
mateix error queda amplificat fins a un 50% més depenent del valor de calcV . 
Aquest fenomen és més greu, en el cas que el tallant normalitzat es trobi a prop 
del valor 0’2, que correspon l’extrem inferior de l’interval [0`2,0`8]. És 
precisament, als extrems d’aquest interval on la funció de transformació 

)(1 VN − és més sensible als canvis de  l’argument V . Es pot observar que aquest 
fenomen d’amplificació de l’error no es produeix per a valors propers a l’extrem 
superior de l’interval. 
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En resum, la resposta de la xarxa en la determinació del tallant últim de bigues 
armades de poca resistència, amb valors de V propers a 0’2, és més sensible a la 
precisió del mètode. Per tant cal esperar uns pitjors resultats a igualtat de 
condiciones que per a les altres bigues amb major capacitat última a tallant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




