
Caṕıtol 1

Introducció i objectius

En enginyeria civil, el càlcul determinista ha estat, i en menor mesura segueix sent, la tendència
dominant. Aix́ı en el càlcul estructural, en la mecànica del sòl o per exemple en enginyeria
maŕıtima i tant per a models matemàtics senzills com per a càlculs més complexos (tal com
elements finits) s’ha acostumat a utilitzar valors espećıfics de les variables de càlcul, expressats
en forma de màxims o mı́nims d’aquestes. L’ús determinista del valor d’aquestes variables ha
estat sempre acompanyat per l’ús dels coeficients de seguretat proposats per les normes tècniques
corresponents, que augmenten càrregues o redueixen la resistència en funció d’unes determinades
condicions1.

Els càlculs deterministes proporcionen resultats satisfactoris, a on les resistències exigides
queden del costat de la seguretat. A més a més, són més ràpids i estan recolzats per l’experiència
dels enginyers o altres experts, que utilitzen el seu punt de vista cŕıtic per a determinar la ido-
nëıtat del resultats, i per les normatives tècniques, que detallen com fer ús d’aquests en funció
de la seguretat que es vulgui obtenir.

Tot i aix́ı, els dissenys efectuats de forma determinista no proporcionen informació suficient
quan es tracta d’avaluar els riscs lligats a una determinada estructura 2, en aquest sentit no pro-
porcionen la probabilitat de fallida de l’estructura (o la seva fiabilitat) ni tampoc la contribució
de les diferents variables en aquesta fallida. Finalment, la utilització de càlculs deterministes
dona peu moltes vegades a dissenys sobredimensionats.

L’objectiu d’un anàlisi de fiabilitat és tenir en compte la incertesa lligada a les variables de
càlcul, de manera que - durant la fase de disseny o la de manteniment - es pugui obtenir una
probabilitat de fallida de l’estructura per a un peŕıode de temps considerat. A partir d’aqúı, es
podrà optimitzar el disseny en funció del cost i del risc a assumir.

En el món de l’enginyeria maŕıtima és remarcable la quantitat d’incerteses lligades al mar,
tant pel que fa al clima maŕıtim com pel que fa a la topografia i a la precisió en els processos
constructius. És per tot això que l’estad́ıstica pren especial protagonisme en aquest camp de
l’enginyeria civil, i és per aquests mateixos motius que l’anàlisi de fiabilitat pot resultar una eina

1Els coeficients de seguretat serveixen per a introduir la incertesa en el càlcul. Aix́ı per exemple, per a la
resistència d’una biga de formigó prefabricada s’aplica un coeficient reductor inferior (”es treu menys resistència”)
al que s’aplicaria a una biga formigonada in situ

2Certes normatives i recomanacions, com per exemple la R.O.M. 0.0 (Recomanación para Obras Maŕıtimas)
[11] proporcionen els valors a utilitzar en el càlcul en funció del risc que es vulgui assumir
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molt útil pel que fa al disseny i manteniment d’estructures.

El present document pretén desenvolupar una metodologia de càlcul per a l’anàlisi de fiabi-
litat d’estructures maŕıtimes de recer i mitjançant mètodes de Nivell III. La metodologia serà
aplicable a dues tipologies d’estructura: dic en talús i dic vertical. Finalment, s’aplicarà aquesta
metodologia a un cas pràctic.

Conseqüentment, la tesina presenta els següents objectius bàsics, a desenvolupar en els
caṕıtols descrits a continuació:

• Elaboració d’una metodologia de càlcul

– Caṕıtol 1, Introducció i objectius. Es descriuen les bases darrera l’anàlisi de fiabilitat,
la motivació de la tesina, els objectius d’aquesta i les parts de les què constarà.

– Caṕıtol 2, Base Teòrica. Breu resum de la teoria darrera l’anàlisi de fiabilita des d’un
punt de vista matemàtic. Descripció de diferents mètodes d’anàlisi probabiĺıstic.

– Caṕıtol 3, Modelització de la Fallida. Proposta de modelització de la fallida per a les
dues tipologies a estudiar (dic en talús i dic vertical). Es presentaran arbres de fallida
aix́ı com les funcions de fallida per a modelar els modes d’aquests.

– Caṕıtol 4, Modelització de les variables bàsiques. Es detallen els criteris i decisions
preses pel que fa a elecció de distribucions de probabilitat per a modelar les variables
de problema, aix́ı com pel que fa a la interrelació entre aquestes variables.

– Caṕıtol 5, Programació. Explicació de la eina programada en entorn Matlab per a la
obtenció de probabilitats de fallida en base a la metodologia plantejada de Nivell III.

• Aplicació a un cas pràctic

– Caṕıtol 6, Cas pràctic: dades de partida. S’aplicarà la metodologia plantejada per
a comparar dues tipologies de dic per a un mateix emplaçament a la costa catalana.
Aquest apartat presenta les dades definitòries del problema.

– Caṕıtol 7, Cas pràctic: càlculs deterministes. Es realitzarà una verificació determinista
de les estructures plantejades. Es realitzarà un anàlisi dels resultats.

– Caṕıtol 8, Cas pràctic: càlculs probabilistes. Es calcularan les probabilitats de fallida
de les dues estructures en base a la metodologia de càlcul en nivell III plantejada. Es
presentarà un anàlisi dels resultats

Finalment, es tanca el document amb els següents caṕıtols:

• Caṕıtol 9, Resum i Conclusions. Es presenta un sumari de la metodologia realitzada, l’abast
d’aquesta, les seves limitacions i dificultats en la seva elaboració. Aix́ı mateix, s’analitzen
els resultats extrets i s’estableixen conclusions en base a aquests.

• Caṕıtol 10, Qüestions Pendents i Perspectiva del Mètode. Es presenten les possibilitats
existents per a continuar estudis en base a la metodologia i resultats d’aquest document.
S’aporta finalment un punt de vista cŕıtic a les avantatges i inconvenients del mètode
utilitzat.


