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Capítol 5.  Estudi de les bases de càlcul de la normativa EHE per a 
elements estructurals de formigó d’alta resistència sotmesos a tallant 

amb armadura de tallant 
 
5.1 Introducció 
 
5.1.1 Objectius 
 
L’objectiu en aquest estudi és el mateix que per al del capítol 4, amb la 
diferència que abans s’han estudiat les bigues de formigó armat que no 
disposen d’armadura transversal, i ara s’estudiaràn les que si que disposen 
d’estreps per a ajudar a la resistència davant l’esforç tallant. Es comprovarà si 
la normativa espanyola EHE ofereix una bona eina de disseny d’aquests 
elements estructurals, comparant-ne les prediccions com en el anterior capítol 
amb els resultats obtinguts en diversos assaigs i amb els que s’obtenen 
mitjançant la normativa de la “American Assotiation of State Highway and 
Transportation Officials”,   AASHTO i amb la que s’obté aplicant la teoria del 
camp de compressions modificada, MCFT, mitjançant el programa Response 
2000. Posteriorment s’usarà una xarxa neuronal, que s’entrenarà per a que 
introduint les dades d’una biga, el resultat que s’obtingui sigui la seva 
resistència a tallant. 
 
5.1.2 Bases de dades 
 
En aquest estudi s’utilitzen dades corresponents a campanyes experimentals 
efectuades arreu del mon durant els darrers anys, utilitzant tant formigó 
convencional com formigó d’alta resistència.  
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A continuació s’adjunta un resum de les bigues utilitzades tant per a la 
comparació de resultats entre diferents mètodes de càlcul com per a 
l’entrenament i la comprovació de la xarxa neuronal.  

 
  Mitja  

Coeficient de 
variació 

 

Author 
No. 

elem 
EHE-99 

Resp-
2000 

AASHTO 
LRFD 

EHE-99 
Resp-
2000 

AASHTO 
LRFD 

Bigues amb armadura de tallant 

Yoon et al.(1999) 8 1,57 1,10 1,00 8,9 10,65 9,34 

Kuchma et a. (1998) 2 1,45 0,99 0,92 0,5 1,94 4,11 

Johnson et al. (1989) 2 1,35 0,88 0,85 13,02 12,86 13,05 

Roller et al. (1990) 4 1,45 0,99 0,92 6,21 7,56 6,01 

Angelakos (1999) 5 1,26 0,95 0,98 13,71 14,52 24,68 

Elzanaty et al. (1986) 2 2,24 1,02 1,31 0,22 2,56 0,2 

Adebar et al.(1996) 3 1,37 0,94 1,01 1,73 1,72 2,34 

Kong et al.(1998) 25 1,97 1,15 1,17 11,38 17,44 12,32 

Cladera et al.(2001) 5 1,84 1,02 1,22 12,66 10,00 10,49 

Ozcebe et al. (1999) 8 1,74 1,19 1,22 14,89 9,08 13,88 

Tan et al. (1997) 1 1,43 0,93 1,10 -- -- -- 

65 1,73 1,08 1,11 18,70 15,1 15,78 

Taula 5.1 Bigues utilitzades en l’estudi de les bigues de formigó armat amb armadura 
transversal 

 
Les 65 bigues sense armadura de reforç a tallant que s’han considerat en 
aquesta tesina van ser assajades per Kong et al.(1998); Ozcebe et al. (1999); 
Yoon et al.(1996); Angelakos  (1999); Cladera et al.(2001); Roller et al. (1990); 
Adebar et al.(1996); Kuchma et al. (1998); Johnson et al. (1989); Elzanaty et al. 
(1986) i Tan et al.(1997). 

 
 

5.2 Comparació de resultats experimentals amb diferents mètodes de 
càlcul 
 
Per a comparar els diferents mètodes de càlcul s’ha fet en primer lloc una 
anàlisi estadística. S’analitzen les dades corresponents a 65 bigues amb 
armadura de tallant. Totes elles tenen la quantia d’acer dels  estreps superior a 
la mínima indicada a la normativa ACI (que es de 0,06*√fck /fy ), excepte 8 
bigues que presenten armat a tallant lleugerament inferior al mínim que marca 
aquesta normativa. Es consideren les bigues amb formigó fins a 90 Mpa i 
quantia d’armadura horitzontal inferior al 3.5 % (la normativa EHE limita 
aquesta quantia a un 2 % a  efectes de càlcul), sense armadura longitudinal 
intermitja. Tampoc es consideren bigues amb relació a/d inferior a 2.5, donat 
que aquestes bigues podrien tenir una resistència més elevada per l’efecte arc. 
Totes les bigues considerades han trencat a tallant.  
 
La EHE recomana limitar la tensió total de l’armadura passiva a 400 N/mm2. 
Segons el comentari a l’article 40.2, això es fa per a un millor control de l’estat 
tensional de l’armadura en servei, i per tant, de la fissuració corresponent. Es 
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recomana limitar la deformació màxima dels acers al 2 per mil, que equival a 
limitar fy a 400 MPa.  
 
5.2.1 Comparació amb diferents normatives 
 
Es comparen els resultats obtinguts experimentalment sobre 65 bigues de 
formigó amb els que preveuen la EHE espanyola, la normativa AASHTO de la 
normativa de la “American Assotiation of State Highway and Transportation 
Officials” i el programa Response 2000  que calcula la resistència a tallant 
d’una biga d’acord amb la MCFT. Els resultats que s’obtenen són els següents:  
  

Comparació de Vexperimental / Vdisseny 
 Nº elem. Mitja de Vtest / Vprevista Coeficient de Variació 
  EHE AASHTO Resp. 

2000 
EHE AASHTO Resp. 

2000 
fck < 90 MPa 65 1.779 1.108 1.082 19.391 15.785 15.514 
Taula 5.2  Comparació de resultats segons diferents mètodes de càlcul per a bigues amb amb 

fck inferior als 90 Mpa i ρh inferior al 3,5% 
 

Es pot apreciar com els resultats que proporciona la normativa EHE són els 
més diferents dels reals,  tot i que estan del costat de la seguretat. El programa 
Response 2000 és el mètode que proporciona millors resultats, amb una mitja 
de Vassaig/Vresponse molt propera a 1. Podem veure a les gràfiques següents com 
els resultats de la EHE s’allunyen bastant dels experimentals. 
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Fig. 5.1 Resultats obtinguts segons AASHTO, Response 2000 i EHE 

 
A continuació, s’analitzen els resultats que la normativa EHE proporciona per a 
la comprovació i disseny a tallant de bigues amb armadura de reforç 
transversal. 
 
5.2.2 Limitació de fck 
 
S’estudia la influència dels diferents paràmetres que es tenen en compte a 
l’hora d’estimar la resistència a tallant d’una biga segons la normativa EHE 
sobre el terme Vu2. Segons la EHE, la resistència de l’acer s’ha de limitar a 400 
Mpa a efectes de càlcul. S’estudia també la conveniència d’aquesta limitació, 
comparant els resultats amb i sense tenir-la en compte. 
 
La EHE, en el seu annexe 11, inclou una sèrie de recomanacions per a l’ús de 
formigó d’alta resistència, és a dir, de resistència característica a compressió 
major de 50 N/mm2. Una de les recomanacions és que, a l’hora de determinar 
Vcu, fck es limitarà a 60 N/mm2. S’estudien els efectes de la limitació, buscant-
se els resultats que s’obtindrien si la limitació es trobés en 50, 60 (tal i com 
recomana la EHE), 70, 80 i sense limitar aquest valor, que en aquest cas no 
serà superior a 90 MPa.  
  

Comparació de Vexperimental / VEHEmodificada 
 Nº elem. Mitja de Vtest / 

Vprevista 
Coeficient de Variació 

fck < 50 65 1.842 20.133 
EHE(fck <60) 65 1.779 19.391 

fck < 70 65 1.735 18.773 
fck  < 80 65 1.721 18.492 
fck real 65 1.721 18.442 

Taula 5.2  Efecte de la limitació de fck a la EHE en el cas de bigues amb fck inferior a 90 Mpa i 
quantia d’armat limitada al 3,5 %.  
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Fig.5.2 Resultats obtinguts sense limitar fck amb bigues amb ρh inferior al 3,5% i fck inferior a 90 

MPa 
 
Els millors resultats s’obtenen al no limitar la resistència a compressió del 
formigó, tot i que les diferències no son massa grans, i en tots els casos s’està 
pel costat de la seguretat. Si a més de canviar la limitació de fck de la EHE es 
prescindeix de la limitació de fy a 400 Mpa, s’obtenen els següents resultats: 
 

Comparació de Vexperimental / VEHEmodificada 
 Nº elem. Mitja de Vtest / 

Vprevista 
Coeficient de Variació 

fck < 50 65 1.695 18.331 
EHE(fck <60) 65 1.646 17.681 

fck < 70 65 1.610 17.111 
fck  < 80 65 1.595 16.999 
fck real 65 1.591 16.984 

Taula 5.3  Efecte de la limitació de fck a la EHE en el cas de bigues amb fck inferior a 90 Mpa i 
quantia d’armat limitada al 3,5 %, sense limitar fy 

 
Es torna a comprovar en aquest cas que la limitació de fck condueix a resultats 
excessivament conservadors. A les gràfiques següents s’observa que tot i que 
limitant fy a 400 MPa les dades estan més agrupades, no limitar-la fa que la 
mitja de Vtest / Vdisseny sigui menor. 
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Fig.5.3 Resultat amb i sense limitar fy (segons EHE) 
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Per a comparar millor els resultats, separem les bigues de formigó d’alta 
resistència, és a dir, amb formigó de fck superior a 50 Mpa, de la resta. Queden 
55 i 10 elements respectivament, i els resultats són: 
 

Comparació de Vexperimental / VEHEmodificada 
 Nº elem. Mitja de Vtest / Vprevista Coeficient de Variació 

Formigó de resistència convencional (fck inferior a 50 MPa) 
EHE 10 1.412 16.164 

Formigó d’alta resistència (fck major de 50 MPa) 
fck < 50 55 1.920 17.573 

EHE(fck <60) 55 1.846 17.375 
fck  < 70 55 1.796 17.095 
fck <80 55 1.778 19.919 
 fck real 55 1.772 16.912 

Taula 5.4  Efecte de la limitació de fck a la EHE per a bigues amb formigó convencional (fck < 50 
MPa) segons la EHE, i per a bigues amb formigó d’alta resistència (amb fck >60 MPa) variant la 

limitació de fck de càlcul. 
 

S’observa com novament els resultats son millors si no es limita el valor de fck. 
Si a mésno es té en compte la limitació de fy a 400 Mpa: 
 

Comparació de Vexperimental / VEHEmodificada 
 Nº elem. Mitja de Vtest / 

Vprevista 
Coeficient de 

Variació 
Formigó de resistència convencional (fck inferior a 50 MPa) 

EHE 10 1.361 18.417 
Formigó d’alta resistència (fck major de 50 MPa) 

fck < 50 55 1.758 15.786 
EHE(fck <60) 55 1.699 15.553 

fck  < 70 55 1.657 15.243 
fck <80 55 1.642 15.075 
 fck real 55 1.637 15.102 

Taula 5.5  Efecte de la limitació de fck a la EHE per a bigues amb formigó convencional (fck < 50 
MPa) segons la EHE, i per a bigues amb formigó d’alta resistència (amb fck >60 MPa) variant la 

limitació de fck de càlcul sense limitar fy 
 
Per a formigó d’alta resistència els resultats de la EHE són encara més 
conservadors.  
 
En el cas de les bigues de formigó de resistència convencional el coeficient de 
variació és molt elevat. Això pot ser causat per el reduït nombre d’elements 
amb fck inferior a 50 Mpa considerats (només 10), que condueix a resultats poc 
fiables. De totes maneres, es comprova que sense limitar fy i sense limitar fck els 
resultats de la normativa EHE són millors.  
 
5.2.3  Limitació de ρh (quantia d’armadura longitudinal) 
 
El factor ρh es limita segons la norma a 0.02. Només s’han estudiat bigues amb  
ρh. inferior al 3.5%. S’han considerat la limitació que imposa la EHE de la EHE 
(ρh igual o inferior al 2%), de ρh inferior al 2.5%, inferior al 3% i sense limitar. 
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Comparació de Vexperimental / VEHEmodificada 
 Nº elem. Mitja de Vtest / Vprevista Coeficient de Variació 

ρh < 2 35 1.779 19.391 
ρh < 2.5 35 1.712 18.230 
ρh < 3 35 1.681 17.633 
ρh <3.5 35 1.679 17.757 

Taula 5.6 Efectes de la limitació de ρh sobre bigues amb formigó de resistència fins a 90 MPa i 
quantia d’armat horitzontal ρh inferior al 3,5 %. 

 
Els resultats son millors si no es limita el valor de ρv.Si no es limita fy :  
 

Comparació de Vexperimental / VEHEmodificada 
 Nº elem. Mitja de Vtest / Vprevista Coeficient de Variació 

ρh < 2 35 1.646 17.681 
ρh < 2.5 35 1.590 16.664 
ρh < 3 35 1.563 16.129 
ρh <3.5 35 1.561 16.220 

Taula 5.7 Efectes de la limitació de ρh sobre bigues amb formigó de resistència fins a 90 MPa i 
quantia d’armat horitzontal ρh inferior al 3,5 % si no es limita fy 

Es pot observar com de nou els resultats són millors si es prescindeix de la 
limitació de fy. 
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Fig.5.4 Comparació dels resultats del tallant últim real amb el previst per la instrucció EHE i 

prescindint de les limitacions de ρh i fy d’aquesta normativa 
 

5.2.4  Influència del tamany 
 
Per saber si els resultats obtinguts amb la EHE depenen del tamany de les 
bigues, se separen els 70 elements en tres grups: d menor a 300 mm, d entre  
300 i 600  mm, i d major de 600 mm.  

Comparació de Vexperimental / Vdisseny 
 Nº el. Mitja de Vtest / Vprevista Coeficient de Variació 
  EHE EHE sense limitar fy EHE EHE sense limitar fy 

d<300 30 1.975 1.771 15.748 14.307 
300< d < 600 16 1.7435 1.667 18.030 17.892 

d>600 19 1.500 1.429 12.925 15.177 
Taula 5.8 Comparació de resultats obtinguts segons la EHE i segons aquesta normativa sense 
limitar fy per bigues amb formigó de resistència fins a 90 MPa i quantia d’armat horitzontal ρh 

inferior al 3,5 % 
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Si no es limita fy s’obtenen millors resultats. També es pot observar com el 
coeficient de seguretat disminueix quan el cantell útil de les bigues d augmenta. 
Donat que el nombre d’elements dels que es disposa amb d superior a 300 mm 
és limitat, no es pot determinar si l’efecte del tamany està correctament 
considerat a la EHE. 
 
 
5.3   Aplicació de la xarxa neuronal per al càlcul de la resistència a tallant 
de bigues de formigó armat amb armat transversal 
 
5.3.1 Elecció de la topologia de la xarxa i procés d’entrenament 
 
En aquesta xarxa es consideren cinc paràmetres d’entrada: la resistència 
característica del formigó, fck, la quantia d’armat longitudinal ρh, el cantell útil de 
la biga, d, la relació entre el moment i el tallant existent a la secció crítica a/d, i 
la quantia d’armat transversal ρv. L’amplada b de la biga influeix linealment en 
la resistència i s’ha optat per eliminar aquest terme com a variable d’entrada i 
per incloure’l en la variable de sortida, que serà el tallant últim dividit per aquest 
valor, V/b.  
 
Es disposa una sola capa oculta, amb un nombre de neurones que es 
determina amb un procés de prova i error. S’han provat també diferents valors 
per al paràmetre d’aprenentatge, lrate, optant-se finalment per el de 0,1 
 
En aquest cas, per a aconseguir una xarxa que doni el millor resultat possible, 
s’ha optat per provar-ne tres de diferents, amb una capa oculta de set, vuit i 
nou neurones respectivament. Com a dades de partida s’han agafat un total de 
65 bigues, totes elles amb fck inferior a 90 Mpa, ρh per sota del 3.5 % i a/d major 
de 2.5. D’aquestes 65 bigues se n’utilitzen 50 per a l’entrenament de la xarxa, i 
15 es reserven per a la comprovació dels resultats.  
 
Podem veure en les següents gràfiques l’evolució de l’error de la xarxa durant 
l’entrenament. L’error mínim s’ha obtingut per a una xarxa amb vuit neurones a 
la capa oculta i 20.000 iteracions, i és aquesta la que s’ha utilitzat per a l’anàlisi 
paramètric posterior.  
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Fig.5.5 Determinació del número òptim d’iteracions per a una xarxa neuronal amb capa oculta 

de vuit i nou neurones respectivament 
 
5.3.2 Anàlisi paramètric 
 
Per a poder analitzar la importància que la EHE dona a cada paràmetre i la que 
aquest paràmetre té realment sobre la resistència a tallant d’una biga s’ha optat 
per usar la xarxa neuronal per a modelar el comportament de la biga. Un cop 
s’ha fet l’entrenament, es creen unes bigues fictícies, de les quals la xarxa 
neuronal ens dirà el tallant últim que tindrien en la realitat. Aquest valor serà el 
que es compararà amb el que resulta d’aplicar la normativa EHE. L’objectiu és 
aconseguir que la EHE doni resultats el més semblants a la realitat, i per tant a 
la xarxa neuronal, possible. 
 
La xarxa neuronal usada és del tipus 5-8-1 i ha estat entrenada durant 20000 
iteracions amb una base de dades de 65 bigues.  Si comparem els resultats 
obtinguts durant el procés d’entrenament i el procés de comprovació de la 
xarxa amb els resultats experimentals obtinguts en assaigs, el resultat és: 
 

Comparació de Vexperimental / Vdisseny 
 Nº elem. Mitja de Vtest / Vprevista Coeficient de Variació 

Dades entrenament 50 0,956 10,243 
Dades test 15 1,068 6,936 

Taula 5.9 Comparació dels resultats experimentals amb els obtinguts amb la  xarxa neuronal 
per a les dades d’entrenament de la xarxa i de prova d’aquesta 

 
La xarxa proporciona doncs resultats molt propers als obtinguts 
experimentalment. A continuació es comparen els resultats de la xarxa amb els 
que prediu la norma EHE.  
 
Influència de fck 

 
Per a avaluar si la influència de fck està correctament considerada a la EHE, cal 
considerar bigues que tinguin iguals característiques (b,d,a/d,ρh) excepte la 
resistència característica del formigó usat en la seva construcció.  

 
Es consideren 12 sèries de 14 bigues amb fck comprés entre 25 i 90 Mpa. Les 
bigues tenen la mateixa amplada (260 mm), quantia d’armat transversal ρv del 
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0.16 %  i la mateixa relació a/d (3). Tenen un cantell d de 200, 300 o 400 mm; i 
una quantia d’armat longitudinal  ρh del 0,5; 1 o 1,5 %.  
 
Els resultats son lleugerament millors si es prescindeix de la limitació de fck a 60 
MPa que la EHE recomana. La corba que s’obté amb els resultats de la EHE té 
pendent força menor que la de la xarxa neuronal. Per tal d’acostar-les més, 
provem de modificar la fórmula de la EHE canviant l’exponent al qual s’eleva el 
terme corresponent a fck (1/3), augmentant-lo. 
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Fig.5.6  Resultats per a bigues amb d=400 mm i ρh =1%, amb fck variable 

 
Es pot observar com per a fck

0.5 la corba de tensions corresponent a la EHE 
s’acosta més a la obtinguda amb la xarxa neuronal. 
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Fig.5.7  Resultats per a bigues amb d=200 mm i ρh =0.5%, amb fck variable 

 
Influència de a/d 
 
És la relació moment /tallant a la secció crítica. El codi model n’inclou la 
influència a la seva fórmula, però a la normativa EHE no s’hi ha inclòs. Segons 
la EHE la resistència a tallant no depèn d’aquest paràmetre, però a la gràfica 
següent es comprova que en realitat si que en depèn:  
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Fig. 5.8:  Resultats per a bigues amb d=260 mm i fck = 30 Mpa amb a/d variant entre 2,5 i 5,25 
 
En aquest cas doncs sembla que que caldria incloure el terme a/d a la formula 
de la EHE ja que afecta a la resistència de la biga.   
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Fig 5.9: Resultats de la EHE i de la xarxa neuronal  per a a/d variable, d= 520mm i fck igual a 90 
MPa. 

 
Influència de ρh 
 
Anteriorment s’ha vist que si es prescindeix de la limitació de ρh<2 que 
s’imposa a la EHE, els resultats de la resistència a tallant s’assemblen més als 
reals.  
 
En la gràfica següent s’observa que la pendent de la corba que correspon a la 
EHE, tot i no limitar ρh, és més gran que la de la corba corresponent a la xarxa 
neuronal.  
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Fig 5.10 Resultats de la EHE i de la xarxa neuronal  per a ρh variable 

 
Anteriorment s’ha arribat a la conclusió de que la resistència a tallant augmenta 
linealment proporcional a fck

0,5. Si s’introdueix aquest canvi en la formulació de 
la EHE, s’ aconsegueix una millor correlació entre les corbes. Si a més es 
canvia ρh 

1/3 per ρh 
0,5 , els resultats s’acosten més als de la xarxa neuronal. 
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Fig 5.11: Comparació de resultats  per a ρh variable 
 

Influència de ρv 
 
Es pot apreciar a la gràfica que els resultats que s’obtenen no corresponen a la 
realitat, ja que la corba de la EHE creix contínuament, en canvi amb la xarxa 
neuronal el valor de la tensió de tallant de trencament creix més a mida que 
augmenta la quantia de armat transversal. Així doncs, la relació entre la quantia 
d’armadura i la resistència d’una biga no és lineal. 
 
La normativa EHE, per el cas de les bigues amb armadura a tallant, divideix la 
resistència de la biga en dos termes: Vcu, que és la contribució del formigó a la, 
i Vsu, el terme que correspon a la contribució transversal de l’ànima a la 
resistència a l’esforç tallant.  
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En aquest segon terme, a part de la quantia d’armat transversal, de la seva 
resistència de càlcul i del braç mecànic de la peça, també es tenen en compte 
els termes α,  que és l’angle que les armadures formen respecte a l’eix de la 
peça, i θ, que és l’angle entre les bieles de compressió del formigó i l’eix de la 
peça. L’armadura de reforç a tallant es col·loca normalment en posició vertical, 
per la qual cosa α és igual a 90 º en la majoria de casos. L’angle θ es pren 
normalment com a 45º, però és difícil dir que això sigui realment així, ja que 
depèn de les tensions normals de càlcul a nivell del centre de gravetat de la 
secció, paral·leles  a la directriu de la peca i al esforç tallant Vd respectivament. 
Aquestes tensions s’obtenen d’acord amb la teoria de l’elasticitat i suposant 
que el formigó no està fissurat.  L’esforç tallant d’esgotament per tracció a 
l’ànima s’obté doncs segons la següent fórmula: 
 

Vu2=Vsu+β Vcu 
 
El terme β pot adoptar un valor d’entre 0 i 1, segons l’angle θe de referència  
d’inclinació de les fissures i l’angle θ entre les bieles de compressió del formigó 
i l’eix de la peça que es consideri. Normalment se suposa que tots dos angles 
son iguals i de valor 45º, i β val en aquest cas 1.  En el càlcul de la resistència a 
tallant de les bigues s’ha optat per prendre el valor de Vu2 que resultés major, 
considerant els dos casos extrems de β = 0 i β = 1. Però en aquest cas aquest 
criteri fa que la previsió de la EHE sigui molt diferent del resultat que preveu la 
xarxa neuronal. Prenent el valor β = 1 les prediccions de la EHE són millors.  
 
S’afegeix a la formula de la EHE les modificacions que s’han anat proposant en 
els anteriors apartats. S’han eliminat les limitacions de fck, fy i  ρh. Per a 
aconseguir una millor correlació entre els resultats de la xarxa neuronal i els 
resultats reals cal que el terme corresponent a la quantia d’armat transversal, 
ρv, es trobi elevat a 1,1. 
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Fig 5.12: Comparació de resultats  per a ρv variable, fck=30 Mpa i d=260 mm 
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Fig 5.13 Comparació de resultats  per a ρv variable, fck=60 Mpa i d=520 mm 

 
Tot i això, cal considerar que mentre la EHE ens dona un valor per al tallant 
últim que és la suma de dos termes, la xarxa neuronal considera a partir de les 
dades que s’hi intrudueixen el valor d’aquest tallant com a un únic terme. 
 
Influència de fy 
 
La normativa EHE recomana limitar fy a efectes de càlcul a 400 Mpa, que 
equival a limitar la deformació màxima dels acers dels tirants al 2 ‰. Es pot 
veure a la gràfica com el resultat si no es limita aquest valor és més semblant al 
obtingut amb la xarxa neuronal, almenys fins a fy=600 Mpa 
 
5.3.3  Adaptació de la EHE 
 
A partir de l’estudi paramètric efectuat, es podria proposar una nova fórmula 
per a calcular la resistència a tallant en elements amb armadura transversal, 
introduint els canvis anteriorment esmentats. Aquests serien elevar els termes 
corresponents a  ρv i fck a 0,5; eliminar les limitacions de ρv, fy i fck i la introducció 
del terme a/d a la fórmula. 
 
No obstant, és necessari considerar que en aquest cas, la EHE considera que 
el tallant últim d’un element de formigó armat amb armadura transversal és la 
suma de dos termes, el corresponent a la resistència del formigó i el de la 
resistència de l’acer. La xarxa neuronal, a partir de les dades introduides o 
“input” dona una única variable de sortida, que és directament el tallant últim de 
la biga. No poden determinar-se les possibles modificacions que caldria fer a la 
EHE al estar treballant amb dos plantejaments diferents. La conclusió a la que 
s’ha arribat en aquest estudi és que els mètodes basats en la teoria del camp 
de compressions modificat (MFCT) ofereix  prediccions molt més acurades en 
el cas de bigues amb armadura transversal, i que seria recomanable que la 
EHE es basés en aquesta teoria per a millorar-la.  
 
 
 


