
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítol 5.Conclusions. 
 

5.1 Anàlisi dels resultats de l’estudi comparatiu. 
 
A partir de les dades obtingudes del capítol 4, es poden extreure algunes 
conclusions referents a la versatilitat dels quatre mètodes de disseny estudiats. 
L’objecte final d’aquesta tesina és estudiar viabilitat de l’ús de les xarxes 
neuronals tenint en compte tant els resultats obtinguts com a eina de disseny, 
com les tasques prèvies necessàries per a la seva utilització. Així doncs, es tracta 
de fer una valoració global entre l’esforç invertit i els resultats obtinguts per a 
cadascun dels quatre mètodes de disseny considerats. 
 
L’estudi del comportament de les xarxes neuronals és el que requereix més 
atenció pel fet de tractar-se d’un mètode nou. Els aspectes a destacar són la seva 
particularitat alhora d’implantar aquesta nova eina i la seva forma de 
funcionament. En primer lloc cal entendre que es tracta d’un mitjà de disseny 
que no proporciona cap raonament lògic que justifiqui la resposta. En certa 
forma abandona la tendència dels mètodes tradicionals que combinen una 
formulació teòrica amb un calibratge empíric de certs paràmetres necessaris en 
el càlcul. De fet, les xarxes neuronals es comporten de la mateixa manera però 
amb la diferència de que no fan ús de cap teoria matemàtica. L’aprenentatge de 
la xarxa no deixa de ser un calibratge del sistema per adaptar-se als casos 
d’assaigs, com fan els altres mètodes de l’Eurocodi 3, Parts 1.1 i 1.5 (ENV-1993-



1-1,1993, ENV-1993-5-1,1997) Finalment, cal recordar que la resposta de les 
xarxes neuronals depèn del conjunt de dades que s’han utilitzat per 
l’entrenament. Quan més àmplia sigui aquesta base de dades més fiable serà la 
predicció de la xarxa. A més, tenint present la gran capacitat que ofereixen les 
xarxes neuronals, es pot aprofitar la flexibilitat d’aprenentatge per anar 
actualitzant el “coneixement” de la xarxa. Mitjançant l’ús de models 
estructurals més complicats, com els enllaços recurrents, es poden utilitzar les 
dades de tots els assaigs que es realitzin posteriorment i fins i tot la mateixa 
resposta de la xarxa per millorar els resultats de la xarxa. 
 
Al igual que la resta de mètodes de disseny, l’etapa d’elaboració i d’obtenció del 
model final de disseny és costosa i complicada, però la diferència radica en 
l’eficàcia de les xarxes neuronals demostrada a l’estudi comparatiu. 
 
Els resultats en la predicció del tallant últim a partir de les xarxes neuronals és 
força precís tant pel que fa a l’error relatiu comès, com en la independència dels 
resultats amb les paràmetres de disseny. La potència com a eina de disseny de 
les xarxes neuronals encara queda més patent si es compara amb els resultats 
dels altres tres mètodes emprats. L’error mig observat en els resultats és de 
només d’un 6`5%, justament la meitat de l’error mig del millor mètode 
alternatiu. En quant a la dispersió de les dades, l’estimador per a la desviació 
val 4’2, un 50% inferior per al menor dels valors de dispersió alternatius. 
Justament, la regularitat en la resposta de la xarxa assegura l’aplicabilitat del 
mètode en qualsevol situació de disseny. La limitació ve fixada precisament per 
les dades d’entrenament, doncs la xarxa no proporciona resultats fiables fora 
d’aquest domini, al no ser capaç d’extrapolar solucions.  
 
Pel que fa al mètode post crític simple, cal destacar la seva facilitat de càlcul. Tot 
i això, els resultats en la determinació del tallant últim són els menys acurats. 
L’error mig registrat és del 32,1%, molt allunyat de la resta de mètodes. A més, 
presenta la major variabilitat de resultats en funció del paràmetre principal de 
disseny del mètode: l’esveltesa de l’ànima λw. La dispersió dels resultats 
mesurat en termes de la desviació típica, es dispara per sobre del valor dels 
altres mètodes.  De l’estudi de la influència amb els paràmetres de disseny, 
s’extreu la conclusió que per valors λw>2’5, el mètode passa a ser molt 
conservador. Arribant a extrems predicció de només un 25% del tallant real. La 
normativa no fa cap menció al camp d’aplicació del mètode post crític, només 
s’exigeix que els rigiditzadors siguin de tipus transversal.  
 
En quant al mètode del camp diagonal de traccions, cal dir que el nivell de 
dificultat d’ús fa que sigui un mètode poc àgil a l’hora d’utilitzar-lo. Les 
complicacions durant el càlcul no es veuen recompensades per uns bons 
resultats. De fet, és el segon pitjor mètode per darrera del mètode post crític 
simple referent a l’error comès i heterogeneïtat de resultats. L’error mig és del 
24’6% i la desviació típica val 15’1. Aquests valors estan força lluny dels del seu 
competidor directe: el mètode del camp de les tensions girades. En aquest cas, 



les indicacions de l’Eurocodi 3 Parts 1.1 i 1.5 (ENV-1993-1-1,1993, ENV-1993-5-
1,1997), es confirmen. Segons la normativa, l’ús d’aquest mètode queda 
restringit al rang de valors entre 1’0≤ lw/bw ≤3’0 per a la relació d’aspecte. Els 
obtinguts per les mostres amb lw/bw >3’0 confirmen el resultat, però al no 
disposar-se de mostres amb lw/bw <1’0, no es pot comprovar aquest supòsit.  
 
Finalment, el mètode del camp de les tensions girades resulta ser l’alternativa 
més eficaç de les tres proposades per la normativa. Pel que fa als errors comesos 
i a la variabilitat dels resultats, aquest mètode es troba a mig camí entre les 
xarxes neuronals i el mètode del camp diagonal de traccions. Tot i això, l’error 
mig i la seva desviació estàndard ,14% i  6’7 respectivament, són el doble que els 
valors enregistrats en les xarxes neuronals. El que resulta més interessant 
d’aquest mètode és el seu rang d’aplicació. És l‘únic mètode que es pot utilitzar 
amb qualsevol tipologia de rigiditzadors, tant transversals com longitudinals.  
 
A la vista dels resultats anteriors, es pot caracteritzar a grans trets els quatre 
mètodes estudiats. Parlant en termes de rendiment, el mètode post crític simple 
és una bona eina per fer una estimació a l’engròs, sobretot en etapes de 
predimensionament. La seva facilitat de càlcul no és comparable a cap dels 
altres tres mètodes. Tot i això aquest mètode és massa conservador per valors 
de λw>2’5. Les xarxes neuronals són una eina complexa, però proporcionen uns 
resultats amb molta precisió, independentment de la variació dels paràmetres 
de disseny.  El mètode del camp diagonal de traccions, presenta una gran 
dependència amb la relació d’aspecte  lw/bw , limitant-se el seu ús al rang a 
l’interval 1’0≤ lw/bw ≤3’0. El mètode del camp de les tensions girades dóna bons 
resultats amb independència dels paràmetres principals, i la seva aplicabilitat 
no presenta restriccions. 
 
5.2 Estudi dels trets diferencials de les xarxes neuronals. 
 
Les xarxes neuronals es basen en un model d’aprenentatge a partir de 
l’experiència, són un mètode que no es fonamenta en cap teoria física que 
modeli el fenomen estudiat, únicament  proporcionen una resposta. El 
funcionament de les xarxes neuronals aplicat a la determinació del tallant últim 
és idèntic al de qualsevol altra xarxa amb una altra aplicació. El procés 
d’aprenentatge, tractament de dades i selecció de variables és estàndard i  comú 
a qualsevol xarxa d’igual estructura. El fet distintiu de les xarxes entre si, és 
l’adequació de la xarxa al problema i a les dades d’entrenament, això fa que la 
resposta sigui un diferent entre si. Així doncs, cal enfocar l’estudi del 
comportament de les xarxes neuronals en l’anàlisi d’aquesta resposta. 
 
En l’intent de millorar la resposta de la xarxa neuronal s’analitza l’evolució de 
l’error a partir de diversos criteris com el criteri de seguretat en el disseny, 
l’anàlisi estadístic i la propagació d’errors internament. 
 
Un cop comprovada la precisió de les xarxes neuronals com a eina de disseny, 
es verifica com és de fiable és el mètode des del punt de vista de la seguretat en 



el disseny. El resultat és que un 50% de les respostes queden del costat de la 
inseguretat. Tot i que el marge d’error no és gaire gran , en el pitjor cas 
Vexp/Vcalc=0’94, es planteja la problemàtica de solucionar aquest defecte amb 
algun tipus de factor corrector.  
 
Com a conseqüència de la necessitat de trobar un tipus d’element reductor 
degut a la  sobreestimació en les prediccions, es planteja un estudi estadístic que 
caracteritzi l’error comès per la xarxa. L’objectiu és acotar el rang de variació de 
l’error per tal aplicar una correcció a la resposta i que aquesta quedi pel cantó 
de la seguretat. A mode d’exemple qualitatiu, es troba l’interval de confiança 
per a la mitjana de l’error en la predicció suposant que aquest segueix una 
distribució gaussiana. Un cop l’estimació del tallant últim es redueix amb el 
màxim valor de l’error estimat, resulta que el 100% de les dades estan del cantó 
de la seguretat.  
 
 Malgrat la impossibilitat de caracteritzar l’error degut al baix nombre de dades 
per aplicar estudis estadístics fiables, el funcionament de les xarxes neuronals, 
es pot millorar a mesura que es disposen de més dades d’assaigs reals. Aquesta 
optimització del funcionament es pot aconseguir per dues vies. La primera és 
entrenant de nou la xarxa amb un conjunt de mostres encara més ampli i la 
segona és utilitzant part d’aquesta nova informació per poder estudiar l’error 
comès per la xarxa. Si l’estudi estadístic de l’error és congruent, es pot treballar 
amb un cert coeficient corrector que situï la resposta de la xarxa lleugerament 
pel costat de la seguretat. 
 
Finalment, apareix la problemàtica de la propagació interna d’errors. Donat que  
la determinació del tallant últim en unitats reals (kN o T) requereix d’una 
transformació de les dades de la xarxa, hi ha una amplificació de l’error comès. 
La xarxa neuronal calcula el tallant últim normalitzat a l’interval [0,1] amb un 
cert error, però al convertir aquest valor a l’escala d’unitats normal s’incrementa 
l’error. L’estudi realitzat revela que aquest error no es propaga d’igual forma a 
totes les bigues armades. Per a aquelles bigues amb poca resistència, el valor de 
tallant últim normalitzat es troba a prop del valor 0’2, just la zona on hi ha una 
major amplificació de l’error comès per la xarxa. Així doncs, cal parar una cura 
especial a l’estudi de les bigues amb les resistències a tallant més baixes 
comparades amb les de les bigues de les dades d’entrenament.  
 
Una possible solució al problema de la propagació d’errors és incorporar a les 
dades d’entrenament un biga armada amb una resistència a tallant molt baixa, 
per tal de que qualsevol tallant calculat, per petit que sigui, quedi allunyat de 
l’extrem inferior de tallants últims normalitzats. 
 




