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L’estudi i simulació de la construcció de la presa de Beliche s’ha realitzat amb el 
programa Code-Bright (Olivella et al.,1996). El postprocessador utilitzar per tal de 
visualitzar gràficament els resultats ha estat el GID creat pel Centre Iternacional de 
Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). 
 

7.1 Programa de càlcul i de visualització de resultats 
 
L’estudi i simulació de la construcció de la presa de Beliche s’ha realitzat amb el 
programa Code-Bright (Olivella et al.,1996). El postprocessador utilitzat per tal de 
visualitzar gràficament els resultats ha estat el GID creat pel Centre Iternacional de 
Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). 
 
 
7.1.1 Code-Bright 
 
El Code-Bright és un programa desenvolupat pel departament d’Enginyeria del Terreny, 
Cartogràfica i Geofísica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Camins Canals i 
Ports de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
És un programa desenvolupat per la modelació termo-hidromecànica (THM) de forma 
acoblada en medis geològics. L’aproximació teòrica consisteix en un grup d’equacions 
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governatives, de lleis constitutives i una especial aproximació computacional. El codi 
està escrit en FORTRAN utilitzant subrutines i sense utilitzar llibreries externes. 
 
Les principals característiques del programa (Olivella et al. 1996) són: 
 
 Possibilitat de resoldre problemes no acoblats o bé desacoblats: mecànic, flux en 

medi porós, tèrmic, hidro-mecànic, termo-mecànic, hidro-tèrmic i termo-hidro-
mecànic. 

 
 Anàlisi en una, dues o tres dimensions així com en aximetria. 

 
 Diversos tipus d’elements pel desenvolupament de la malla en funció de la dimensió 

la qual s’estigui treballant. 
 
 Condicions de contorn: 

 

Problema mecànic: forces, tensions i velocitats de deformació en qualsevol 
direcció. 

 

Problema hidràulic:  permet descriure fluxos d’aire i d’aigua, així com la 
pressió de líquid o gas a qualsevol node de la malla. 

 

Problema tèrmic:  flux de calo i temperatura prescrits en qualsevol no de la 
malla. 

 
 Els criteris de convergència són imposats amb una tolerància d’error absolut o 

relatiu per a cada incògnita. Toleràncies per convergència residual de cada 
problema, mecànic, hidràulic o tèrmic. 

 
 Sortida dels resultats: Evolució temporal de les variables requerides en els nostres 

elements. L’usuari informa a priori de les variables que desitja que siguin escrites als 
arxius de sortida. Mapes de contorn de les variables nodals o dels elements. 

 
 
Pel que fa el tractament tèrmic: 
 
 Funcions d’interpolació: 

 
En 1-D: Segments lineal. 
 
En 2-D: Triangles lineals. 

 Triangles quadràtics amb tres punts d’integració. 
 Quadrilàters lineals amb quatre punts d’integració. 
 Segments lineals amb un gruix constant. 
 

 En 3-D: Tetraèdres lineals. 
   Prismes triangulars amb sis punts d’integració. 
   Prismes quadrilàters amb vuit punts d’integració. 
   Segments lineals amb un gruix constant. 
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 Per la integració en el temps s’utilitzen diferències finites en el temps amb un 
esquema implícit. Dos punts intermedis són definits per l’interval del temps (tk, tk+1). 
Un representa el punt on l’equació ha de ser satisfeta (tk+θ) i l’altre on la funció no 
lineal ha de ser avaluada (tk+ε). 

 
 Utilitza Newton-Raphson per la resolució de sistemes no lineals, resultant la 

discretització espacial i temporal. 
 
 Descomposició LU i back substitution sobre una matriu no simètrica o bé el mètode 

dels gradients conjugats per resoldre el sistema d’qeuacions resultant de l’aplicació 
del mètode de Newton-Raphson. 

 
 Discretització automàtica en el temps. Increment o reducció del temps d’acord amb 

les condicions de convergència imposades. 
 
Degut a la gran quantitat i a la complexitat dels càlculs, per poder executar el Code-
Bright, s’ha treballat en el sistema operatiu UNIX (sistema interactiu, multi-usuari i 
multi-tasca desenvolupat per la Bell Telephone Laboratoires a final de la dècada dels 
60), ja que la capacitat del computadors personals (PC) són insuficients per a resoldre 
els casos tractats en aquesta tesina. L’editor utilitzat ha esta el vi. 
 
 
7.1.2 GID 
 
El GID és un programa de pre-processament i post-processament creat pel Centre 
Iternacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). El GID és una interfase 
gràfica interactiva que s’utilitza per a la definició, preparació i visualització de les dades 
relacionades amb les simulacions numèriques. Aquestes dades inclouen la definició de 
la geometria, material, condicions, informació de la solució i altre paràmetres. 
 
El programa pot generar també una malla d’elements finits i escriure la informació per a 
un programa de simulació numèrica en el format adequat per al Code-Bright. També és 
possible fer córrer la simulació numèrica directament del sistema i visualitzar els la 
informació dels resultats sense la transferència d’arxius. 
 
Per a la definició geomètrica el programa treballa d’una manera bastant similar a un 
sistema de CAD (Disseny amb Ajuda de Computador). La diferència més important és 
que la geometria es desenvolupa en mode jeràrquic, és a dir, que una entitat de major 
nivell (dimensió) es construeix sobre entitats de menor nivell. 
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