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9. EL PROGRAMA STABL 
 
 

9.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DEL PROGRAMA 
 
  
      El programa STABL és un programa d’entorn DOS, que permet trobar la solució 
general de problemes d’estabilitat de talussos en dues dimensions pel mètode d’equilibri 
límit. 
 
     El càlcul del factor d’inestabilitat del talús es realitza pel mètodes de les llesques. Té 
sortides gràfiques pel tractament de les dades d’entrada i permet una avaluació ràpida 
dels resultats. 
 
     Els resultats que s’obtenen proporcionen uns factors de seguretat i sortides gràfiques, 
així com les superfícies de lliscament amb coeficients de seguretat més petits.. 
 
     El camp d’aplicació del programa és per a superfícies de lliscament circulars, 
superfícies de blocs lliscants i superfícies de forma irregular, de diferents materials i 
pressions en porus... 
 
     El programa STABL és de gran utilitat en la pràctica, en el càlcul d’estabilitat de 
talussos. Al fiabilitat del programa és molt alta. El programa STABL és un programa 
que funciona amb llenguatge FORTRAN, i permet calcular l’estabilitat de talussos  en 
2D. Calcula el factor de seguretat pel mètode de les faixes. Un mètode particular que 
pot utilitzar és una adaptació del mètode modificat de Bishop.  
 
     Aquest programa permet calcular els factors de seguretat per superfícies circulars i 
no circulars utilitzant tècniques a l’atzar (mitjançant iteracions). Una tècnica genera 
superfícies circulars, una altre lliscaments caracteritzats per blocs i una tercera 
superfícies generalment irregulars amb una ruptura a l’atzar. 
 
     El programa STABL permet tractar amb sòls heterogenis, propietats no isotròpiques 
del sòl, incorporar pressions  d’aigua al porus, tenir en compte l’aigua superficial, 
sismes i infiltració. 
 
     El funcionament del programa consisteix en generar un arxiu de dades, on utilitzant 
un certa nomenclatura amb la introducció de les comandes, com s’adjunta a l’annex n.3. 
Introdueixes: 
 

1. La geometria del problema 
 
2. Les característiques del sòl (cal definir la densitat, el pes específic saturat, la 

cohesió, l’angle de fregament intern i la pressió dels porus d’aigua) 
3. Les característiques de l’aigua 
 
4. Les sobrecàrregues o accions sobre el talús (cal definir la seva extensió, la seva 

intensitat i la direcció d’aplicació)  
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5. Límits del problema, zones on la ruptura es descarta per trobar-se un estrat 

rocós... 
 

6. Tipologia de superfície de rotura a utilitzar i característiques: les superfícies són 
segments rectes de igual longitud excepte l’últim segment que és mes curt. Per 
caracteritzar una superfície de rotura cal indicar un rang d’inici de la superfície, 
la direcció del primer segment i els rangs de gir de cada segment respecte 
l’anterior. 

      El programa escull les direccions que produeixen superfícies més critiques 
després d’un estudi preliminar. Es pot observar que l’única diferència entre les 
superfícies circulars i les irregulars, és que les superfícies circulars es generen 
mitjançant segments amb angles de gir constants respecte de l’anterior, mentre que 
les superfícies irregulars els angles de gir d’un segment és independent de l’anterior.  

      En cada rang d’inici de superfície, el programa escull 10 punts inicials, i per cada  
      punt inicial es generen les superfícies especificades i el nombre seleccionat per  
      l’usuari. 
 

7. Mètode de càlcul a utilitzar (Bishop, Janbú...) 
 

     Les dades de partida són molt important, i cal procurar que compleixin totes les 
normatives que regeixen el programa, per evitar errors. Igualment, cal tenir clars els 
criteris de signes i unitats de mesura de les dades inicials per tal que els resultats 
calculats siguin coherents. 
 
     El programa permet trobar la superfície de rotura més desfavorable en un cas concret 
i per una tipologia de superfície de ruptura estipulada, però també permet calcular el 
factor de seguretat d’una superfície determinada (incorporada per l’usuari). 
 
     Normalment, el programa genera 100 superfícies de ruptura ( té un bon cost i temps), 
calcula els respectius 100 factors de seguretat. Un cop ha calculat els 100 factors de 
seguretat, els classifica de manera que sols es queda els 10 mes crítics. En funció dels 
valors que tenen, es requereix un treball afegit, és a dir, si els 10 factors de seguretat són 
compactes i amb un rang de valors petits, no cal fer més selecció. En canvi, si els 10 
factors de seguretat no son compactes (superfícies de rotura molt diferents) i amb un 
rang de valors gran, llavors cal refinar les dades. 
 
     Quan s’utilitza la comanda de blocs, s’està demanant al programa que generi 
superfícies irregulars però dintre una franja més feble que les altres, és a dir, pots 
indicar al programa que en el terreny hi ha una zona més susceptible de patir la ruptura 
que les altres. Amb aquesta comanda, s’estableixen dos blocs a la capa feble o més 
blocs si la capa és irregular. Es dibuixa la base del bloc central, i es dibuixen els blocs 
actius i passius utilitzant el mateix procediment que per cercles o superfícies irregulars, 
tal com s’ha comentat anteriorment. 
 
Els resultats que sorgeixen del càlcul d’estabilitat es poden reflectir de dues formes: 
 
     Una és de forma analítica i l’altre de forma gràfica, és a dir, el factor de seguretat de 
la superfície més critica queda representat a l’arxiu de resultats que crea automàticament 
el programa en executar-lo. El mateix arxiu de resultats ofereix un croquis de les 10 
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superfícies més critiques. L’arxiu de resultats analítics (.res), rescriu les dades d’entrada 
que ha introduït l’usuari, així com els càlculs parcials importants i els resultats finals de 
les diverses iteracions en què consisteix l’estabilitat de talussos. 

 
     Per obtenir una sortida de resultats gràfica molt més bona, el programa crea un arxiu 
gràfic (.plt) , que permet veure les 10 superfícies més critiques i el factor de seguretat de 
la superfície més crítica. Aquesta sortida gràfica és molt més precisa i clara, amb 
utilització de diferents plomes i colors.  
 
     En l’arxiu de resultats gràfics, es representa la geometria del problema, els diferents 
tipus de sòl, el nivell freàtic, els límits, les càrregues superficials i els ancoratges actius 
incorporats. 
 
     Per poder visualitzar l’arxiu de resultats en forma gràfica, es requereix un altre 
programa. 
 
El programa STABL està compost per: 

 
1. Un bloc principal que gestiona tot el programa (Program PCSTABL5M), és a 

dir, obra les entrades i sortides de dades i arxius per plotejar i llegeix i dirigeix 
l’execució de les comandes. 

2. Un conjunt de subrutines que proporcionen els diversos càlculs. 
 

     Per comprendre  quines subrutines han estat modificades per tal que el programa  
STABL tingui en compte els reforços mitjançant elements passius, cal tenir clar quines 
funcions realitzen cada una de les subrutines que componen el programa. 

 
Les subrutines són: 

 
1. SCALER: Determina l’escala necessària per poder visualitzar la geometria 

completa del problema en el plot. 
 
2. PLTN: Construeix i imprimeix els caràcters que defineixen la geometria 

convertint-los en caràcters per imprimir. 
 

3. POSTN: Determina la posició escalada dels punts  a representar amb caràcters 
per al plot. 

 
4. PLOTIN: Ploteja la geometria del problema amb codi plot. 

 
5. SORT: Ordena el contingut de dades i caràcters de les 10 superfícies més 

crítiques, les acumula a part i els seus factors de seguretat ordenats segons el 
valor dels seus factors de seguretat. 

 
6. EXECUT: Controla els càlculs dels factors de seguretat i els passos intermitjos. 

Si una superfície ha estat introduïda específicament, implanta la superfície al 
plot i el problema geomètric. 

 
7. SLICES: Divideix la massa lliscant en faixes. 
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8. WEIGHT: Determina la inclinació de la superfície superior i inferior de cada 
faixa. També determina la resultant de les forces produïdes per l’aigua al cap 
damunt i a la base de cada faixa si hi és present, el pes total de cada faixa i el 
tipus de sòl a la base de cada faixa. Finalment determina les sobrecàrregues, si 
n’hi ha, al cap damunt de cada faixa. 

 
9. SOILWT: Calcula el pes total de cada secció de la faixa utilitzant les 

coordenades del punt mig de la base. 
 

10. FACTR: Calcula les components pel càlcul del factor de seguretat pel mètodes 
de Bishop simplificat o mètode simplificat de Janbú. Xequeja les condicions 
quan les forces normals a la base de la faixa són negatives. Si no convergeix en 
10 iteracions, les coordenades de les superfícies són impreses i indica que no 
s’ha arribat a la convergència. Imprimeix el factor de seguretat i analitza la 
superfície introduïda específicament. 

 
11. RANDOM: Llegeix les dades buscant paràmetres i dades en blanc. Investiga la 

consistència de les dades, o para el programa en cas que les dades no siguin 
consistents. Crida les subrutines  PLTN i PLOTIN per plotejar la superfície, i si 
s’especifica, les superfícies piezomètriques, els límits, les càrregues en 
superfície i els bulons. També selecciona els punts i limita les direccions per 
propagar les diverses superfícies. Crida la subrutina RANSUF per generar 
superfícies irregulars o circulars. Crida la subrutina BLKSUF o BLOCK2 per 
generar superfícies de lliscament en bloc. Crida la subrutina PLTN i PLOTIN 
per cada superfície del talús. Crida la subrutina EXECUT pel càlcul dels factors 
de seguretat de les superfícies generades. Acumula i imprimeix  les dades de les 
10 superfícies més critiques. Crida les subrutines PLOTIN per repetir el plot i si 
s’especifica , les superfícies piezomètriques, límits, sobrecàrregues i bulons. 
Crida les subrutines PLTN i PLOTIN per plotejar les 10 superfícies més 
critiques. 

 
12. PLOT_S: Converteix els caràcters per imprimir en caràcters codificats per 

Hewlett Packard 7470A o 7475A. 
 

13. TRANS: Transfereix la línia equivalent de càrrega de cada ancoratge a  la base 
de cada faixa utilitzant les formules de Flamant. 

 
14. INTSCT: Investiga la intersecció de dos segments i calcula les coordenades. 

 
15. INTSCT2: Investiga la intersecció d’un segment amb una línia vertical i calcula 

les coordenades. 
 

16. INTSCT3: Investiga la intersecció d’un segment amb una línia horitzontal i 
calcula les coordenades. 

 
17. QUIT: Atura l’execució del programa i conclou les ordres de dibuix. 

 
18. BLOCKDATA:  Inicia totes les variables i matrius de blocs comuns a zero. 

 
19. READER: Permet llegir dades numèriques, enters i reals. 
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20. PROFIL: Inicia els codis de control del problema, imprimeix el títol, llegeix i 
imprimeix la descripció del problema, llegeix les dades geomètriques del 
problema, definint la superfície del terreny i el límit entre diversos tipus de sòl. 
Investiga si les dades compleixen els requisits del programa, estructura les dades 
en  blocs comuns i imprimeix les dades geomètriques. 

 
21. SOIL: Llegeix el nombre de tipus de sòl. Investiga si les dades són 

modificacions del sòl o són dades completament noves.  Llegeix , investiga i 
imprimeix les dades de partida. 

 
22. WATER: Llegeix el nombre de superfícies piezomètriques definides. Si és igual 

a 0, elimina les superfícies que tenia, mentre que si és superior a 0, llegeix , 
investiga i imprimeix les dades de les superfícies. 

 
23. RANSUF: Genera superfícies circulars o irregulars utilitzant  tècniques a l’atzar. 

 
24. BLKSUF: Genera superfícies de ruptura per a masses en bloc utilitzant 

tècniques a l’atzar. 
 
25. BLOCK2: Genera superfícies de ruptura per a blocs utilitzant tècniques a l’atzar. 

Parts actives i passives son generades d’acord amb la teoria de Rankine. 
 

26. SURFAC o SURBIS: Llegeix, investiga i imprimeix les dades introduïdes per a 
una superfície determinada. 

 
27. FSPENC: Calcula les components pel càlcul del factor de seguretat mitjançant el 

mètode de les faixes de Spencer. Investiga si la condició de les forces normals a 
la base de les faixes són negatives. Si no convergeix en 10 iteracions, les 
coordenades de la superfície són impreses i indica la no convergència. 
Imprimeix el factor de seguretat i analitza els factors per superfícies introduïdes 
específicament. 

 
28. ANISO: Llegeix el nombre de tipus de sòls anisòtrops. Si és igual a 0, elimina 

les dades de sòls anisòtrops que tenia. Si és superior a 0, llegeix, investiga i 
imprimeix les dades del sòl anisòtrop. 

 
29. LOADS: Llegeix el nombre de sobrecàrregues sobre al superfície. Si és igual a 

0, elimina les dades de sobrecàrregues que tenia. Si és superior a 0, llegeix, 
investiga i imprimeix les dades de les sobrecàrregues. 

 
30. TIES: Llegeix el nombre d’ancoratges actius. Si és igual a 0, elimina les dades 

d’ancoratges que tenia. Si és superior a 0, llegeix, investiga i imprimeix les 
dades de les ancoratges. 

 
31. LIMITS: Llegeix el nombre de superfícies límit. Si és igual a 0, elimina les 

dades de les superfícies que tenia. Si és superior a 0, llegeix, investiga i 
imprimeix les dades de les superfícies. 

 
32. EQUAKE: Llegeix i imprimeix els coeficients per sismes i la pressió per 

cavitació. 
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Per tant doncs, l’esquema general de funcionament del programa STABL és: 
 
1. Entrada de dades i lectura . 
 
2. Elecció del nombre de punt inici de superfícies i el nombre de superfícies per cada 

punt d’inici. 
 
3. Càlcul de possibles superfícies de ruptura ( genera diverses superfícies per diferents 

mètodes). 
 
4. Càlcul del nombre de faixes per cada superfície generada. 
 
5. Càlcul dels esforços a la base de cada faixa. 
 
6. Càlcul del factor de seguretat de cada superfície. 
 
7. Ordenació i emmagatzement  de les 10 superfícies amb el factor de seguretat més 

baix i els seus valors de tensions corresponents. 
 
8. Impressió de resultats. 
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9.2 MODIFICACIONS INTRODUÏDES 
 
 

 9.2.1   Subrutines modificades 
 
 
     Per poder incorporar els ancoratges que treballen de forma passiva sobre la 
superfície de ruptura o poder considerar l’esforç passiu que també aporten els 
ancoratges amb força exterior (bulons pretensats), és necessari la modificació d’algunes 
subrutines anteriorment mencionades i la creació de noves subrutines. 
 
     Totes les subrutines existents fins ara han estat modificades per la incorporació de 
noves línies de declaració de variables; variables que han estat introduïdes per poder  
tenir en compte els ancoratges passius. Tot i així, hi ha una sèrie de subrutines que han 
estat centre de diverses modificacions a part de la modificació de declaració de 
variables.  Les subrutines  modificades en un grau considerable són: 
 

1. La subrutina EXECUT: per la funció de gestió de subrutines que té la subrutina, 
ha estat modificada en el següent sentit: 
S’han afegit diverses línies per tal que el programa STABL pogués utilitzar les 
subrutines RETRANS i PLOTREFOR, dues noves subrutines que seran 
explicades més endavant. 
 

2. La subrutina FACTR: s’ha afegit diverses línies per tal que el programa tingués 
en compte les components passives dels esforços pel càlcul  del factor de 
seguretat. També s’ha incorporat dues línies per tal que a l’arxiu de resultats es 
vegi reflectit els esforços que es desenvolupen en la base de cada faixa. 

 
3. La subrutina FSPENC: s’ha afegit algunes línies per tal que el programa tingués 

en compte les components passives dels esforços pel càlcul del factor de 
seguretat quan s’utilitza el mètode de Spencer. 

 
4. La subrutina QUIT: la incorporació d’una línia ha sigut suficient per poder 

anunciar la parada del programa en l’arxiu de resultats (gràfic) creat per conèixer 
els esforços passius que es desenvolupen. 

 
5. La subrutina PLOTIN: per tal que el programa funcioni amb tots els mètodes 

incorporats, s’ha afegit algunes línies per tal que no detecti errors, ni entri en 
bucles quan s’utilitzi les subrutines noves i alguns mètodes de càlcul en 
concrets. 

 
6. La subrutina RANDOM: amb les modificacions, permet que la subrutina 

RANDOM cridi a subrutines noves generades pel càlcul dels ancoratges passius. 
També ens permet reflectir en l’arxiu de resultats els esforços passius 
desenvolupats pels ancoratges, la seves components normals i tangencials a les 
bases de cada faixa. 

 
7. La subrutina PROFIL: sols s’ha incorporat una línia nova per tal que el 

programa inicií una variable nova creada per la incorporació dels ancoratges 
passius. 
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8. En el programa pròpiament dit, el  “Program PCSTABL5M”, s’han incorporat 
noves línies per inicialitzar algunes variables noves, formar nous arxius de 
resultats i cridar noves subrutines generades. 

 
     Totes les línies noves que s’han afegit per modificar les subrutines existents 
(incloses les línies de declaració de variables) estan indicades a la columna de 
indicació de la dreta de cada línia de la següent forma: 
 
* Si la línia ha estat modificada parcialment, és a dir, que sols s’ha afegit 
components a la línia existent, l’indicador és: 
          .........(indicador de subrutina)x.. (nombre de fila)  
      Per exemple:    
 
     1              cblk,cplt,irefor,opc(10),xnslic,iplre                                             tranx 38 
 
*  Si la línia ha estat formada completament, és a dir, que ha estat generada del tot 
perquè abans no existia, l’indicador és: 
         ..........xe02..(nom de subrutina) 
      Per exemple: 
  
  778 format(//12x,'n. slice     Passiunormal     Passiutangent')                      xe02 ran 
 
Les subrutines modificades s’adjunten a l’annex n. 1. 
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9.2.2   Noves subrutines 
 
     S’han creat 4 noves subrutines per a la incorporació en el càlcul d’estabilitat de 
talussos dels elements passius. Les subrutines creades són llistades a continuació amb 
un resum de les funcions que desenvolupen cada una de elles.  Cada una de les 
subrutines creades es detallen i s’analitzen a l’apartat 9.2.4.  Les noves subrutines 
s’adjunten a l’annex n. 2. 

 
1. Subrutina RETRANS: Transfereix la línia equivalent de l’esforç passiu a la base 

de cada faixa o llesca. També calcula l’esforç passiu que desenvolupa cada 
element, i emmagatzema la informació en les variables Tn (esforç normal 
desenvolupat) i Tc (esforç tallant desenvolupat). 

 
2. Subrutina PLOTREFOR: Ploteja la geometria del problema, els reforços aplicats 

sobre el talús i les tensions desenvolupades sobre la superfície de ruptura (la més 
crítica). 

 
3. Subrutina PLRE_S: Transmet les dades preparades per la subrutina 

PLOTREFOR a una sortida de dades per a PCSTABL4 i PCSTABL5M 
utilitzant el codi per Hewlett Packard 7470A o 7475A. 

 
4. Subrutina REINF: Llegeix el nombre de reforços passius aplicats sobre el talús o 

problema. Si el nombre és igual a 0, i existeixen dades de reforços, seran 
suprimits. Si és mes gran que 0, llegeix, examina, reserva i imprimeix les dades 
dels reforços  o elements passius. 

 
COMMAND REINFORCEMENT: 
Descripció: Aquesta comanda ha estat generada en la elaboració d’aquesta tesina. La 
comanda REINF permet introduir les propietats geomètriques i físiques dels elements 
passius i les propietats del terreny que influeixen en el càlcul dels esforços dels elements 
passius.  
COMMAND CARD: REINF   Codi de la comanda 
DATA CARD:         Nombre de reforçaments (enter) 
DATA CARD:         Coordenada X d’aplicació del reforç (real) 

                            Coordenada Y d’aplicació del reforç (real) 
                            Quin tipus de reforç estem aplicant (si treballa a axil, tallant o axil  
                            + tallant) ( real ) 
                                                                 OCR = 0   : Cas que treballi a axil 
                                                                 OCR = 1 : Cas que treballi a tallant 
                                                                 OCR = 2 : Cas que treballi a axil + tallant 

DATA CARD:         Diàmetre del reforç (real) 
                            Longitud total del reforç (real) 

                                  Inclinació del reforç respecte de la horitzontal (positiu sentit  
                                  horari) (real) 
DATA CARD:          Límit elàstic del material que forma el reforç.(real) 

                             Mòdul de deformació del material que forma el reforç. (real) 
DATA CARD:          Tensió de fregament màxima admesa pel sòl. (real) 

                             Pressió última admesa pel sòl. (real) 
                             Mòdul de deformació del sòl. (real) 
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     L’arxiu de sortida de dades en forma gràfica que s’ha creat és “tensions.plt” , nom 
d’arxiu que l’usuari introdueix en la finestra de diàleg que apareix al executar el 
programa. 

 
9.2.3 Noves variables 
 
     A continuació es llisten i es defineixen totes les variables que s’han creat per dur a 
terme l’objectiu de la tesina.  

 
• IREFOR: Índex que controla si existeixen o no  reforços per elements passius. 
 
• OPC: Índex que controla quin tipus de esforços pot desenvolupar l’ancoratge 

passius, és a dir, si el valor de OPC és igual a 0, l’ancoratge sols treballa a axil, 
si el valor de OPC és igual a 1, l’ancoratge sols treballa a tallant, mentre que si 
el valor de OPC és igual a 2, es considera que l’ancoratge passiu pot aportar 
esforços axils i tallants. 

 
• XNSLIC: Nombre de faixes o llesques d’una superfície de ruptura. 

 
• IPLRE: Índex que controla l’entrada de la subrutina PLRE_S. 

 
• NREFOR: Nombre d’elements passius incorporats al problema. 

 
• DIAM: Diàmetre equivalent de l’ancoratge 

 
• LENGTHA: Longitud total de l’ancoratge. 

 
• INCLINA: Inclinació de l’ancoratge respecte la horitzontal (positiu en sentit 

horari). 
 

• XREFOR: Coordenada X de l’aplicació de l’ancoratge. 
 

• YREFOR: Coordenada Y de l’aplicació de l’ancoratge. 
 

• RESISTAC: Límit elàstic del reforçament (resistència de l’acer) 
 

• BND: Segments en què dividim. 
 

• AREA: Àrea de la secció del reforçament. 
 

• RN: Resistència a tracció màxima del reforçament. 
 

• XENREF: Coordenada X del final de l’ancoratge. 
 

• YENREF: Coordenada Y del final de l’ancoratge. 
 

• LENGTAA: Longitud de transferència de l’ancoratge. 
 

• TAU: Tensió resistent de fregament que pot desenvolupar el sòl. 
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• MO: Moment resistent de l’ancoratge.   
                              mo(i) = 0.319 · resistac(i) · diam(i) · (diam(i)/2.)2 
• LO: Variable intermig pel càlcul de la resistència de l’ancoratge, la longitud 

entre punts de moment màxim de l’ancoratge. La formula utilitzada és: 
      lo(i)=abs(sqrt(abs(sqrt(4.*modul(i)*inerc(i)/(modus(i)* diam(i))))))                                           

• MODUL: Mòdul de deformació de l’ancoratge. 
 

• INERC: Inèrcia de la secció de l’ancoratge (calcula la inèrcia d’una secció 
quadrada, considerant les dimensions del costat com el diàmetre introduït) 

 
• MODUS: Mòdul de deformació del sòl. 

 
• PU: Pressió última del sòl. 

 
• RC: Resistència a tallant màxima del reforçament. 

 
• ALFA: Angle que forma cada reforçament amb la superfície de ruptura. 

 
• PUNT: Variable intermig pel càlcul de la resistència de l’ancoratge. 

 
• CE: Variable intermig pel càlcul de la resistència de l’ancoratge. 

 
• U: Variable intermig pel càlcul de la resistència de l’ancoratge. 

 
• TPNORM: Tensió passiva normal a la base de cada faixa aportada per cada 

ancoratge. 
 

• TPTAN: Tensió passiva tangent a la base de cada faixa aportada per cada 
ancoratge. 

 
• EAT: Esforç axil tangent 

 
• EAN: Esforç axil normal 

 
• ETT: Esforç tallant tangent 

 
• ETN: Esforç tangent normal 

 
• TEN: Força desenvolupada en arrencament del sòl 

 
• TECP: Força desenvolupada per moment resistent de l’ancoratge. 

 
• TEC: Força desenvolupada per la resistència del sòl. 

 
• LB: Longitud d’ancoratge necessari. 

 
• FRN: Factor de seguretat de col·lapse per ruptura estructural per sobrepassar la 

resistència a axil de l’ancoratge. 
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• FTEN: Factor de seguretat de col·lapse de l’ancoratge per arrencament del sòl 
• FRC: Factor de seguretat de col·lapse per ruptura estructural per sobrepassar la 

resistència a tallant de l’ancoratge. 
 

• FTECP: Factor de seguretat de col·lapse de l’ancoratge per ruptura per moment 
resistent de l’ancoratge. 

 
• FTEC: Factor de seguretat de col·lapse per la resistència del sòl. 

 
• FLB: Factor de seguretat de col·lapse per deficiència de la longitud d’ancoratge. 

 
• PPNORM: Esforç passiu a tracció proporcionat per l’ancoratge. 

 
• DEVP: Angle que formen la línia d’actuació a l’ancoratge amb la línia que uneix 

el punt d’aplicació de l’ancoratge amb el centre de la base del lliscament. 
 

• TTHETAP: Diferència d’angles entre DEVP i  INCLINA. 
 

• DISTP: Distància del punt d’aplicació de l’ancoratge fins al centre de la base del 
lliscament. 

 
• ALPHAP: Angle de la superfície de rotura amb la horitzontal a l’interior del 

diferencial. 
 

• THETAP: Diferència d’angles entre DEVP i  INCLINA. 
 

• ALPHA2: Angle que forma l’ancoratge amb la base de la faixa en la superfície 
de ruptura. 

 
• YBP: coordenada y del punt mig de la base de cada diferencial. 

 
• PPTANG: Esforç passiu a tallant. 

 
• TNA: Valor de TNE en cada iteració. 

 
• TNB:  Valor de l’intersecció amb el criteri estructural de l’el·lipse.  

 
• TNC:  Valor de l’intersecció amb el criteri estructural dels moments. 

 
• TND: Valor de l’intersecció amb el criteri de pressió lateral. 

 
• PE: Variable pel càlcul de l’esforç desenvolupat per l’ancoratge a través del 

teorema del treball màxim. 
 

• CONT: Variable comptadora. 
 

• AT: Variable pel càlcul de l’esforç desenvolupat per l’ancoratge a través del 
teorema del treball màxim. 
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• BT: Variable pel càlcul de l’esforç desenvolupat per l’ancoratge a través del 
teorema del treball màxim. 

 
• CT: Variable pel càlcul de l’esforç desenvolupat per l’ancoratge a través del 

teorema del treball màxim. 
 

• TNE: Variable per  a la determinació del criteri crític utilitzat en el teorema del 
treball màxim. Variable longitud axil del vector crític. 

 
• TCE: Variable pel càlcul del producte escalar  útil en el teorema del treball 

màxim. 
 

• UBE: Longitud del vector d’un determinat ancoratge. 
 

• PES: Valor del producte escalar d’un cert vector d’un ancoratge. 
 

• SOL: Valor de l’esforç en què treballa un determinat ancoratge. 
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9.2.4    Anàlisi de les subrutines creades i formulació utilitzada (teorema del treball 
màxim, tipus de reforç emprat...) 

 
 

     Analitzem cada una de les subrutines generades en el programa STABL per tal que 
pugui tenir en compte l’aportació a l’estabilitat dels ancoratges en forma passiva. 
 
 
SUBRUTINA REINF 

 
    Llegeix el nombre de reforços passius aplicats sobre el talús o problema. Si el nombre 
és igual a 0, i existeixen dades de reforços, seran suprimits. Si és mes gran que 0, 
llegeix, examina, reserva i imprimeix les dades dels reforços  o elements passius. 

 
     En primer  lloc la subrutina llegeix el nombre de reforços aplicats, o bé examina si 
cal reactivar els reforços eliminats anteriorment. Tot seguit s’imprimeix el nombre de 
reforços i s’examina que no superi el nombre màxim de reforços per tal de dur a terme 
els càlculs del factor de seguretat. 

 
     Tot seguit llegeix les dades dels reforços  de l’arxiu d’entrada de dades. La 
informació que cal proporcionar al programa a través de l’arxiu d’entrada de dades és: 

 
El nombre de reforços passius incorporats o que  es volen aplicar. 

 
I per cada reforç cal proporcionar: 

 
Dades de coordenades i criteris generals: 

Coordenada X d’aplicació del reforç 
Coordenada Y d’aplicació del reforç 
Quin tipus de reforç estem aplicant (si treballa a axil, tallant o axil + tallant) 
 

Dades de geometria de l’element passiu: 
Diàmetre del reforç 
Longitud total del reforç 
Inclinació del reforç respecte de la horitzontal (positiu sentit horari) 
 

Dades resistents dels elements passius: 
Límit elàstic del material que forma el reforç. 
Mòdul de deformació del material que forma el reforç. 
 

Dades geotècniques del sòl. 
Tensió de fregament màxima admesa pel sòl.  
Pressió última admesa pel sòl. 
Mòdul de deformació del sòl. 
 

     Un cop s’ha llegit i emmagatzemat tota la informació referent els reforços i elements 
passius, s’examinen les dades geomètriques i mecàniques de manera que compleixin els 
criteris de tolerància del programa. 
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     La mateixa subrutina permet  calcular una de les dues coordenades d’aplicació del 
reforç en el cas que una de les dues components introduïdes sigui zero. 
S’examina que la longitud de transferència dels esforços passius sigui positiva. Tot 
seguit, imprimeix les dades introduïdes i calcula la línia equivalent del reforç, la inèrcia 
de cada reforç, el moment resistent i la resistència a tracció del reforç pròpiament dit. 

 
     La mateixa subrutina calcula les coordenades del punt final de cada un dels 
ancoratges i avisa a l’usuari en cas de dades mal introduïdes o fora de tolerància, amb el 
codi d’errors pertinents (veure annex n. 6). 
En l’annex n. 3 s’adjunta un exemple d’arxiu d’entrada de dades. 

 
 
 

SUBRUTINA RETRANS 
 

    Transfereix la línia equivalent de l’esforç passiu a la base de cada faixa o llesca. 
També calcula l’esforç passiu que desenvolupa cada element, i emmagatzema la 
informació en les variables Tn (esforç normal desenvolupat) i Tc (esforç tallant 
desenvolupat). 
 
     La subrutina RETRANS és la subrutina creada més important, ja que en ella es 
calcula els esforços passius que es desenvolupen i la forma de com afecten en el càlcul 
de l’estabilitat dels talussos o problemes pertinents. 
 
     Primer de tot, la subrutina calcula si el final dels ancoratges es troba per sota de la 
superfície de ruptura i si és així la longitud de transferència d’esforços que té cada un 
dels ancoratges amb cada una de les superfícies potencialment de ruptura considerades. 
(veure figura n. 10) 

 

 
                         a /                                                               b/ 
   Fig. n. 10  Determinació de la longitud d’ancoratge. a/ Ancoratges lligats al parament         
                                                                                     b/ Ancoratges lliures en el cap. 

 
 
     Un cop fetes les corresponents comprovacions, es calcula per cada ancoratge i cada 
superfície de ruptura possible, les característiques geomètriques de la base de cada 
faixa, i s’avalua l’angle entre la línia d’actuació de l’ancoratge i la línia entre punt 
d’aplicació de l’ancoratge i el centre de gravetat de la faixa (tal i com es pot veure en la 
figura anterior). Tot seguit s’avalua quines faixes reben els esforços procedents dels 
ancoratges o elements passius i es determina les diferents resistències que limitaran els 
esforços passius desenvolupats segons els 4 criteris. 
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     Un cop arribats en aquest punt, el programa avalua els esforços desenvolupats per 
cada un dels elements incorporats, depenent: 
 

• Del tipus d’esforç que es pot desenvolupar  
• En funció de l’angle entre l’esforç i la superfície de ruptura en el punt de tall 

entre els dos. 
 
     L’esforç que es desenvolupa depèn de diversos criteris, i per aquest motiu cal 
complir els 4 criteris explicats a l’apartat 8.2. Estem davant doncs, d’un problema que 
s’ha de resoldre mitjançant un multicriteri.  
 
     El teorema de treball màxim permet trobar la solució del problema multicriteri 
mitjançant l’optimització del producte escalar del vector de l’esforç amb la direcció del 
desplaçament, és a dir, el teorema del treball màxim diu que un ancoratge treballarà de 
forma passiva sempre de la millor forma, és a dir, al límit de les seves possibilitats i 
exercirà en cada moment el màxim treball que li és permès.  
 
     El treball, per definició, és el producte escalar entre la força i el desplaçament 
provocat per la força. Per tant, si l’ancoratge treballa sempre de manera que el treball 
sigui màxim, la solució passa per trobar el vector que proporcioni un treball màxim, un 
producte escalar òptim amb la direcció del desplaçament.(veure figura n. 11) 

 
     Els 4 criteris resistents limiten la zona de punts possibles de treball de l’ancoratge. Si 
busquem el producte escalar màxim, hem de buscar un vector d’esforç gran, i per 
definició, l’ancoratge passiu sempre treballarà sobre algun dels criteris que limiten el 
desenvolupament dels seus esforços.  
 
 
     Per determinar quins dels 4 criteris és el limitant i exactament quina força es 
desenvolupa, es calcula el producte escalar màxim de la següent forma: 
 

• Càlcul dels criteris que limiten el domini de treball. 
• Càlcul de la intersecció del vector de treball amb cada criteri i escollim el vector 

amb el mínim axil. 
• Càlcul del producte escalar entre el vector de treball i el de desplaçament. Ens 

quedem amb els producte mes elevat que es la solució.         
 

     Aparentment, es pot creure que una altre solució per trobar el treball màxim és 
calculant la tangent a la superfície delimitada pels criteris i perpendicular alhora amb la 
direcció del desplaçament.  
 
     El punt de tangència indicaria el punt que treballa el reforç, és a dir, els esforços en 
què està treballant l’ancoratge. Però la tangent a la superfície delimitada pels criteris és 
en tot cas una conseqüència i no la solució del producte escalar màxim. 
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Fig. n.11 : Combinació dels criteri de resistència : multicriteri. Determinació dels esforços dels 
ancoratges. 

 
 
Per tant doncs la formulació  utilitzada és:  

 
1. Calcular tots els criteris, les equacions en el diagrama Tn, Tc de cada criteri de 

manera que quedi ben definit el recinte de treball. 
2. Trobar la intersecció del vector T amb tots els criteris i agafar el del mínim axil. 

El vector T es calcula automàticament en un bucle que permet generar vectors 
amb diferències  d’angles de 1º. 

3. Trobar el producte escalar del vector T respecte del vector desplaçament 
especificat segons la direcció de la superfície de la base de la faixa per on talla 
l’ancoratge. S’emmagatzema el producte escalar de cada criteri. 

4. S’escull el producte escalar més gran dels 4 criteris. 
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En la figura n.12 es pot observar les equacions que limiten la zona de treball de l’esforç 
en el diagrama Tn, Tc, i els càlculs que realitza la subrutina per a la determinació del 
treball màxim. 
 
  δ     (1) Tc  =  0.5 · φ · lo · Pu     ( lo ′ lengtaa ) 
         (1) 

      (4)    (2) Tn  =  π · φ · La · qs  = Ra 

                                      T                           (3) 

  δ          (3) ( Tn / Rn )2 + ( Tc / Rc )2  = 1 
                            β 
 υ                  (2)                 (4) T’c = 1.62· Mo / lo · ( 1- (Tn / Rn )2 ) +  
                                                                                      0.24 · φ · lo · Pu  (*) 
 
 
(*) si lengtaa ′ lo: no hi ha criteri de moments 
 si lengtaa ε ( lo, 2 · lo ) : Tc =  (lengtaa – lo / lo) · T’c 
 si lengtaa ∃ 2 ·  lo    : Tc = T’c 
 
Producte escalar de 2 vectors: T · δ = treball ∃força · desplaçament 
 
Equacions dins el diagrama Tn- Tc 
 
 -  Equació recta T: Tc = P · Tn , P = pendent = 0.01111 · β       β  ε ( 0º ,  90º ) 
 
Interseccions de la recta anterior amb : 
 
• Equació recta (2): Tna (i) = Tn  =  π · φ · La · qs  
 
• Equació el·lipse (3): Tnb (i) = Tn = ( 1 / ( 1/ Rn

2 + P2 / Rc
2))1/2   

 
• Equació paràbola (4): Tnc (i) = Tn = (- b +/- ( b2 – 4ac)1/2 ) / 2a 

 
                       On     a =  1.62 · Mo / lo  · Rn

2 
                                     b =  p 
                                     c =  0.24 · φ · lo · Pu  + 1,62· Mo / lo 
 
• Equació recta (1) : Tnd (i) = Tn =  (0.5 · φ · lo · Pu ) / P    

 
Per cada equació, i per tant per cada intersecció obtinc : Tn, P 
 
El producte escalar màxim és:  V2 · cos δ 
 
              On  δ = υ - β 
                     V2 = mòdul del vector T = ( Tn 

2 +  Tc 
2  )1/2 

 

 
Fig. n.12 Formulació utilitzada pel càlcul del treball màxim. 
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     Tot seguit es calcula les components normals i tangencials de l’esforç que 
desenvolupa l’ancoratge, de forma directe, a partir de l’equació del criteri limitant. 
Finalment, es desglossa cada esforç en unes components normals i tangencials a la base 
de cada faixa per tal de poder incorporà aquest esforç resistent a l’avaluació del factor 
d’estabilitat del talús, és a dir, les components procedents de l’ancoratge afecten de la 
següent manera al càlcul del factor de seguretat: 

 
Factor de seguretat = (forces resistents / forces desestabilitzadores) 

 
     Forces resistents = Resistència del sòl (caracteritzat pel criteri de ruptura de Mohr –
Coulomb): 

 

                             (eq. n.14) 
 
     Les components normals i tangencials dels esforços proporcionats pels elements 
passius respecte a la superfície de ruptura ( Vn i Vt respectivament), afecten en la 
resistència sòl augmentant la seva resistència de la següent forma: 
 

 

 
(eq. n.15) 

 
 
 

SUBRUTINA PLOTREFOR 
 
    La nova subrutina permet reflectir en un arxiu “plot” la informació que representava 
gràficament el programa, és a dir, representa gràficament la superfície del talús, la 
superfície del nivell freàtic, els límits rocosos, les sobrecàrregues superficials, els 
ancoratges pretensats, les caixes dissenyades pel càlcul mitjançant blocs, les superfícies 
determinades per l’usuari, el mètode, el factor de seguretat i el títol.  
 
    A més, permet representar els elements passius incorporats i inicia un diàleg amb 
l’usuari que li permet seleccionar quines de les següents informacions vol veure 
representat gràficament, tingui o no tingui reforços aplicats: 

 
      a) Pes de la faixa + esforços procedents dels reforços. 

      b) Pressió de aigua a la base de cada faixa.     

c) Tensió total normal a la base de cada faixa.      

d) Tensió efectiva normal a la base de cada faixa. 

e) Tensió tangencial a la base de cada faixa. 
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     Totes aquestes informacions de tensions i esforços es representen sobre la superfície 
més crítica i els valors que afecten en la mateixa superfície de ruptura. 

  
 

SUBRUTINA PLRE_S 
 
    La subrutina PLRE_S segueix exactament el mateix esquema i funcionament que la 
subrutina existent PLOT_S. S’ha creat però per separar el treball realitzat en aquesta 
tesina i poder representar definitivament els resultats preparats gràficament per la 
subrutina PLOTREFOR.   
 
     Aquest subrutina fa efectiu les comandes dictades per la subrutina anterior, i 
representa de forma numèrica els factors de seguretat dels esforços de cada ancoratge  
respecte amb els 4 criteris resistents. D’aquesta forma, es pot conèixer de forma ràpida, 
quin dels 4 criteris limita el desenvolupament dels esforços passius de cada un dels 
ancoratges.  
 
     També es veu reflectit les components normals i tangencials dels esforços axils i 
tallants de l’ancoratge. D’aquest forma es pot comprovar com en funció de l’angle entre 
l’ancoratge i la superfície de ruptura en el punt on es tallen, pren més pes la component 
axil o tallant de l’ancoratge. 

 
 

9.2.4 Altres problemes resolts 
 
     Durant el desenvolupament de la tesina, s’ha trobat petits problemes en la 
formulació i metodologia utilitzat en el programa STABL. El principal problema que 
s’ha resolt  en el programa, consisteix en permetre que el factor de seguretat i la 
superfície determinada a través de la comanda SURBIS o SURFAC es vegin 
representats en la sortida de dades gràfiques. 
 
Per a la resolució d’aquest problema, s’ha modificat algunes línies de les subrutines 
d’emmagatzement de dades, que es troben indicades amb el mateix criteri que s’ha 
utilitzat anteriorment per indicar les línies del programa que han estat creades de nou o 
bé que han estat modificades parcialment. 
 
També s’ha modificat correctament la subrutina PLOTIN per tal que es puguin 
representar en la sortida gràfica els reforços aplicats si es el cas. D’aquesta manera, el 
programa té dues sortides gràfiques: 
 
• Una sortida on es representen les 10 superfícies més critiques amb tots els 

reforços aplicats si és el cas. 
• Una sortida on es representa la superfície més critica, els reforços aplicats si es 

el cas i les tensions escullides per l’usuari. 
 
 
 
 
 
 


