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Resum 
 

El projecte consisteix en el disseny d’un conjunt d’estructures a escala reduïda per a l’estudi 
del seu comportament dinàmic, en els casos de sol·licitació harmònica i impulsional, així 
com en l’especificació de la instrumentació necessària per a l’aplicació d’aquestes 
sol·licitacions i l’obtenció de comportaments de diferents sistemes útils per a la didàctica a 
les pràctiques. 

Partint d’una estructura de referència disponible al laboratori del Departament de 
Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria, sistema únic i no desmuntable de dos 
graus de llibertat, s’han analitzat les alternatives necessàries per tal d’aconseguir una 
solució tan versàtil com sigui possible, propiciant finalment el disseny d’elements estructurals 
mòbils i intercanviables que permeten el muntatge àgil d’una àmplia combinació 
d’estructures a escala, facilitant aleshores l’estudi comparatiu de la resposta dinàmica, i no 
tan sols d’una de característiques fixes. 

En el decurs del treball s’han desenvolupat les eines adequades per implementar els 
procediments de càlcul dinàmic i resoldre el disseny i dimensionat dels elements 
estructurals, així com la definició dels paràmetres d’excitació, tot considerant que la resposta 
del sistema sigui l’adequada per a la realització de les pràctiques. Aquestes eines de càlcul 
seran també aprofitables per a la realització d’exercicis complementaris a les pràctiques. 

Un cop definida la solució constructiva i els elements d’excitació, s’ha determinat la resposta 
dels diferents sistemes factibles per tal de proporcionar una visió del comportament del 
conjunt d’estructures a escala reduïda i facilitar l’especificació de les pràctiques. 

Finalment, en el taller del departament s’ha fabricat un prototipus basat en el disseny definit 
en el projecte, però amb diferències constructives sensibles que introdueixen una sèrie 
d’alteracions en la casuística assolible pel conjunt d’estructures i en la resposta d’aquestes. 
Tanmateix, s’han analitzat aquestes modificacions per tal d’establir els passos necessaris 
per un màxim aprofitament del prototipus. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

El projecte s’emmarca dins d’un pla de millora de la docència, i en aquest sentit ha comptat 
amb el finançament de l’ICE per a projectes de millora de la docència: Material multimèdia 
per a l’aprenentatge i l’autoavaluació de la mecànica dels medis continus i la teoria 
d’estructures, així com d’una subvenció de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial 
de Barcelona per a la renovació de material docent. 

L’origen del projecte es deu a la necessitat de fabricar un nou banc d’assaig d’estructures a 
escala reduïda per a poder realitzar les pràctiques de l’assignatura Teoria d’estructures II 
(Dinàmica estructural) impartida al cinquè curs de la titulació d’enginyeria industrial. 

L’actual estructura a escala proporciona únicament la possibilitat de realitzar pràctiques amb 
una estructura de dos graus de llibertat, mentre que l’objectiu del present projecte consisteix 
en aconseguir un banc d’assaig més versàtil que serveixi per l’estudi de diferents tipus 
d’estructures. 

D’altra banda, el desig d’una implementació de sol·licitacions dinàmiques més rica i precisa 
per tal d’ampliar l’espectre de simulacions tractat pels alumnes n’és també una causa 
d’origen del projecte. 

1.2. Motivació 

La motivació principal per a la realització del projecte és la voluntat d’apropar els alumnes a 
un enteniment més visual i pràctic del comportament dinàmic de les estructures. Sovint 
resulta complicat establir la correspondència entre els models matemàtics per tal de resoldre 
la resposta d’un sistema davant una sol·licitació dinàmica i el comportament físic d’aquest. 
Amb la fabricació d’un conjunt d’estructures a escala reduïda es pretén complementar el 
coneixement teòric amb un enteniment intuïtiu d’aquests comportaments dinàmics. 

D’altra banda, el desig d’estudiar els mètodes matemàtics per a la resolució de problemes 
de dinàmica estructural, així com la possibilitat de realitzar una anàlisi profunda de les 
relacions entre les característiques del sistema, les sol·licitacions i la resposta, han estat 
motivacions afegides a l’hora de realitzar el projecte. 

Amb tot, la major motivació ha estat el caràcter docent i pràctic de l’ús final del projecte i la 
seva repercussió a curt termini en la formació de l’alumnat. 
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2. Introducció 
Actualment, el Laboratori del Departament de Resistència de Materials i Estructures a 
l’Enginyeria, disposa d’un banc d’assaig utilitzat en les pràctiques de l’assignatura Teoria 
d’estructures II (Dinàmica estructural), que realitzen els alumnes de cinquè curs 
especialitzats en estructures. 

Les pràctiques consisteixen en la sol·licitació d’un sistema de dos graus de llibertat per tal 
d’observar la seva resposta dinàmica. En aquest sentit, els elements constructius de 
l’estructura a escala reduïda estan pensats de tal manera que les columnes proporcionin 
una mínima rigidesa i el sistema respongui visiblement a estímuls reduïts. 

La limitació del banc actual és que, degut a la solució constructiva, només permet l’estudi 
d’un sistema de dos graus de llibertat amb unes característiques fixes (massa i rigidesa del 
sistema úniques). Aquesta limitació no fa possible un estudi comparatiu entre diferents 
estructures i entre diferents característiques d’una mateixa estructura, estudi que sovint 
resulta de més profit per l’enteniment del comportament estructural que no la observació 
d’un únic cas aïllat. 

A banda de l’evolució del sistema d’estructures a escala reduïda per tal d’ampliar la seva 
versatilitat també serà de gran interès pràctic la possibilitat d’implementar diferents 
sol·licitacions dinàmiques. S’especificaran, doncs, tres tipus de sol·licitacions per tal de 
completar el ventall de casos a estudiar: 

• sol·licitació harmònica simulant l’acció de maquinària industrial en una estructura 

• sol·licitació impulsional causada per una ràfega de vent 

• sol·licitació impulsional causada per una explosió 

Un altre aspecte interessant del projecte és la creació, en la fase de disseny de la nova 
estructura, d’eines de treball pels alumnes consistents en fulls de càlcul amb els 
procediments matemàtics per l’obtenció de la resposta dinàmica implementats, que alhora 
compliran la funció d’eina pel disseny i d’eina per a la realització d’exercicis complementaris 
en les pràctiques posteriors. 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és el desenvolupament d’un sistema d’estructures a escala 
reduïda que permeti la simulació d’accions dinàmiques (tant harmòniques com impulsionals) 
i l’estudi de la seva resposta per a una tipologia d’estructures versàtil (fins a tres graus de 
llibertat), essent també possible la variació de les característiques del sistema. 
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Fig. 2.1. Exemples d’estructures a considerar 

La consecució d’aquest objectiu permetrà un enteniment i coneixement més complert per 
part dels alumnes del comportament dinàmic d’estructures i de la relació entre la resposta 
dels sistemes i les seves variables. 

2.2. Abast del projecte 

El projecte queda definit per les següents etapes: 

• Anàlisi del banc d’estructures actual 

• Desenvolupament dels fulls de càlcul per implementar els procediments matemàtics de 
resolució dinàmica 

• Disseny de la solució constructiva i estudi d’alternatives 

• Dimensionat dels elements constructius de les estructures a escala mitjançant els fulls 
de càlcul 

• Especificacions per al subministrament de components i els processos de fabricació 
(incloent els plànols de fabricació) 

• Implementació de les sol·licitacions dinàmiques 

• Especificació de la instrumentació per a l’aplicació de les sol·licitacions 

• Anàlisi de la resposta teòrica mitjançant els fulls de càlcul i conclusions del disseny 

• Impacte ambiental 

• Pressupost 

• Anàlisi del prototipus fabricat 
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2.3. Plec de condicions 

Els requisits fonamentals pel disseny de les estructures a escala es recullen a la taula 
següent. 

Taula 2.1. Plec de condicions  
Estructura global 
 Massa màxima del sistema complert operativa (< 10 kg)  

 Dimensions totals que permetin uns moviments clarament visibles, però que no impliquin un 
sistema difícilment manipulable (alçada total inferior a 1 m)  

 Base amb massa suficient per mantenir estable el sistema  
 Muntatge versàtil de diverses estructures (fins a 3 pisos) amb els mateixos elements  
Columnes 
 Rigidesa reduïda  
 Massa reduïda  
 Longitud segons alçada total (< 300 mm)  
Bigues 
 Alta rigidesa  
 Massa elevada en comparació amb les columnes  
 Longitud segons amplada total (< 600 mm)  
Nusos 
 Rígids  
 Solució constructiva senzilla i sòlida per resoldre les unions  
 Facilitat de muntatge  
Requisits comuns pels elements constructius 
 Ús de peces normalitzades sempre que sigui possible  
 Procediments de fabricació senzills  
Resposta del sistema 
 Desplaçament dels nusos clarament apreciable (entre 3 i 5 cm)  
 Oscil·lacions comptables per l’ull humà: període entre 0,4 s i 1,5 s  
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3. Anàlisi del l’estructura a escala reduïda de referència 

3.1. Descripció 

L’estructura disponible al departament consisteix en un pòrtic de dos pisos realitzat amb els 
següents elements (veure fig. 3.1): 

• Bigues: perfils quadrats buits amb les característiques recollides a la taula 3.1. 

• Columnes: laminats d’acer conformats amb les característiques recollides a la taula 3.2. 

Les unions entre els diferents elements està realitzada per soldadura. La base és una barra 
d’acer amb la massa necessària per a resistir els moments màxims de les columnes i el 
tallant. La unió amb les columnes del primer pis es realitza igualment per soldadura. 

      
Fig. 3.1. Estructura a escala reduïda de referència 

 
Taula 3.1. Bigues de l’estructura de referència 

Dimensions Longitud Massa 
Pis Material 

(mm) (mm) (kg) 
Primer Acer 20 x 40 x 1,5 340 0,5 
Segon Acer 16 x 16 x 1,5 340 0,3 

 
Taula 3.2. Columnes de l’estructura de referència 

Amplada Gruix Longitud Massa Mòdul 
d’elasticitat 

Moment 
d’inèrcia Pis Material 

(mm) (mm) (mm) (grams) (MPa) (mm4) 

Primer Acer 
inoxidable 19 0,6 310 27,5 1,8 x 105 0,342 

Segon Acer 
inoxidable 15,8 0,6 250 18,5 1,8 x 105 0,284 
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3.2. Anàlisi 

El primer punt a destacar és el disseny de les columnes, que degut a la seva secció 
proporciona un moment d’inèrcia reduït (veure taula 3.2) i, combinant-ho amb una longitud 
adequada, una rigidesa escassa. 

12
· 3hbI =  mm4 (eq. 3.1) 

Aleshores, la rigidesa de cada columna serà: == 3

··12
l

IEk  N/mm (eq. 3.2) 

on E és el mòdul d’elasticitat 
l és la longitud 

i serà k1 = 49,6 N/m (per les columnes del primer pis) i k2 = 78,5 N/m (per les columnes del 
segon pis), sense considerar els efectes de la rigidesa geomètrica. 

Aquesta esveltesa de les columnes proporciona una característica desitjable pel disseny de 
les estructures a escala reduïda, com és la disposició d’un sistema poc rígid que permeti 
obtenir respostes visibles davant sol·licitacions petites. 

D’altra banda també cal observar la secció transversal de les bigues, que tot i proporcionar 
una rigidesa molt superior a la de les bigues, tal com es desitja, no carrega el sistema amb 
una massa excessiva degut al fet de ser perfils buits. Aquest aspecte de la massa serà de 
gran rellevància, no tan sols pel requisit establert al plec pel que fa la massa màxima del 
conjunt, sinó també considerant que el vinclament de les columnes serà un aspecte crític 
degut a la seva esveltesa. 

Els conceptes per a la selecció de secció i material dels elements constructius es 
desenvolupen a l’apartat 5, tot considerant les observacions extretes del sistema de 
referència. 

El principal inconvenient l’estructura a escala disponible és la resolució dels nusos entre 
bigues i columnes (veure fig. 3.2). S’ha optat per una soldadura, solució que proporciona la 
rigidesa del nus necessària, però que no permet el muntatge i desmuntatge de les peces per 
tal d’assolir la versatilitat en la construcció de diferents estructures. Un altre inconvenient pot 
ser la feblesa del sistema a l’hora d’acoblar i suportar el pes de la instrumentació (motor pel 
cas harmònic). 

b
h
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Fig. 3.2. Soldadura per la unió entre bigues i columnes 

Caldrà, doncs, dissenyar una nova solució constructiva per resoldre les unions entre bigues i 
pilars, de tal manera que el nou sistema permeti el muntatge fàcil i versàtil de diferents tipus 
d’estructures, tot mantenint la rigidesa en la unió. 

Pel que fa la base, l’únic requisit serà igualment aportar la massa necessària per l’estabilitat 
del sistema, però ens trobarem el mateix problema a les unions. Caldrà, doncs, resoldre 
igualment aquest aspecte. 

Quant a les dimensions dels elements (bigues de longitud 340 mm i columnes de 310 mm al 
segon pis), és probable que calgui reduir-les tot considerant que es desitja poder muntar 
estructures de tres graus de llibertat i pisos amb rigideses diferents (dues o tres columnes 
per pis). En cas de mantenir aquestes longituds les dimensions i massa total del sistema 
excedirien els requisits del plec. També s’hauran de considerar les mesures necessàries per 
augmentar la robustesa del sistema sense que això impliqui un augment excessiu de la 
massa total del sistema. 
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4. Procediments de càlcul dinàmic i desenvolupament dels 
fulls de càlcul 

4.1. General 

Per tal de realitzar el dimensionat de l’estructura a escala s’han desenvolupat una sèrie de 
fulls de càlcul, mitjançant el programari Excel, a fi d’implementar els procediments 
matemàtics de càlcul de la resposta estructural dinàmica. 

D’aquesta manera es podrà analitzar d’una manera teòrica i àgil les variables de disseny del 
sistema (dimensions i característiques mecàniques dels elements estructurals, magnituds de 
les forces d’excitació, etc.), per tal de definir una solució constructiva que compleixi els 
requisits del plec de condicions. Aquesta anàlisi i dimensionat es recull a l’apartat 6. 

Així mateix, un altre valor fonamental dels fulls de càlcul serà a seva utilització posterior en 
el marc de les pràctiques, per tal de poder realitzar exercicis que permetin una observació 
directa entre les variables implicades i les respostes, permeten per comparació un 
aprenentatge qualitatiu de les relacions entre característiques del sistema. 

4.2. Casos implementats 

Els casos de càlcul dinàmic implementats, i que es consideren suficients per tal d’obtenir la 
informació necessària pel dimensionat de l’estructura a escala, s’indiquen a continuació. El 
cas harmònic de 1 i 3 graus de llibertat s’ha implementat sense esmorteïment, degut a les 
simplificacions de càlcul que això suposa, i sempre tenint en compte que l’esmorteïment 
d’un sistema com el de l’estructura a escala de referència és mínim. Els altres consideren 
l’esmorteïment (es prendrà de l’1% degut a la naturalesa de les unions i els materials). 

Taula 4.1. Casos de resposta dinàmica implementats en fulls de càlcul 
Tipus d’estructura 

Tipus de sol·licitació dinàmica 
Pisos Columnes 

2 
1 

3 
2 

2 
3 
2 

Cas harmònic 
(motor excèntric) 

3 
3 
2 

2 
3 
2 

Cas impulsional 
(explosió) 

3 
3 
2 

2 
3 
2 

Cas impulsional 
(ràfega de vent) 

3 
3 
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A banda, també s’ha implementat un full de dimensionat que, sense donar la resposta del 
sistema, proporciona les freqüències naturals, la ocurrència de vinclament i les tensions 
màximes a les columnes, per als diferents tipus d’estructures considerades i definides en 
cada cas al mateix full de càlcul. Els exemples de fulls de càlcul es recullen a l’Annex A. 

4.3. Procediments matemàtics de càlcul dinàmic 

Per tal de realitzar i implementar els càlculs s’ha adoptat una sèrie d’hipòtesis vers els 
elements estructurals i les solucions constructives: 

• Columnes flexibles de massa reduïda. Totes les columnes es consideren idèntiques 
quant a dimensions i propietats mecàniques. 

• Bigues infinitament rígides respecte les columnes amb massa suficient per produir el 
moviment d’oscil·lació del sistema. Totes les bigues es consideren idèntiques quant a 
dimensions i propietats mecàniques. 

• La massa de les columnes (i altres elements d’instrumentació) es considera 
acumulada a les bigues. 

• Nusos rígids. 

• Unió al suport encastada. 

4.3.1. Càlcul harmònic 

Es desitja comprovar la resposta sinusoïdal estacionaria i l’evolució un cop ha desaparegut 
la força excitadora. Aquesta excitació harmònica s’implementarà mitjançant l’acció produïda 
per un motor de massa excèntrica. El model matemàtic adoptat consisteix en una ona 
sinusoïdal d’amplitud: 

2·· excexcexc dmF ω=  (eq. 4.1) 

on mexc és la massa excèntrica (kg) 
d és la distància de la massa excèntrica a l’eix (m) 
ωexc és la velocitat de rotació del motor (s-1) 

El període de l’ona sinusoïdal vindrà determinat, naturalment, per la velocitat de rotació del 
motor ωexc de la següent manera: 

exc

T
ω
π·2

=  (eq. 4.2) 

Un cop definida la sol·licitació harmònica, en primer lloc s’ha implementat el procediment per 
obtenir la resposta de sistemes d’un grau de llibertat sense esmorteïment davant d’excitació 
harmònica, tot considerant: 
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m·ÿ + k·y = Fexc·sin(ωexc·t) (eq. 4.3) 

on m és la massa de la biga, les columnes i el motor (kg) 

k és la rigidesa de les n columnes, k = 3

12·
cl
EIn  (N/m) (eq. 4.4) 

L’amplitud de la resposta sinusoïdal és aleshores: 

Y = (Fexc/k)/(1- (ωexc/ω)2) (eq. 4.5) 

on ω és la freqüència natural de vibració del sistema 

Seguidament s’ha implementat els procediments per la obtenció de la resposta d’una 
estructura de dos graus de llibertat amb dues i tres columnes, tant amb esmorteïment com 
sense, així com el cas de tres graus de llibertat sense esmorteïment. 

A continuació s’explica el procediment de càlcul pel sistema de dos graus de llibertat amb 
dues columnes i el motor situat al pis superior (veure fig. 4.1), ja que en el cas de tenir-ne 
tres és idèntic excepte pels valors de massa i rigidesa (on s’haurà de considerar la columna 
intermèdia). 

 

Fig. 4.1. Estructura de 2 graus de llibertat i dues columnes 

El cas de tres graus de llibertat es resol de manera similar, però mitjançant les 
corresponents matrius de tres files i tres columnes. A banda d’això, ha sigut necessari 
desenvolupar un procediment mitjançant els fulls de càlcul per tal de resoldre equacions de 
tercer grau, ja que en aquesta cas l’equació característica de l’estructura amb tres graus de 
llibertat resulta de tercer grau. El procediment desenvolupat es pot veure en els fulls de 
càlcul. 

4.3.1.1 Cas sense esmorteïment 

En primer lloc, es determinen les freqüències naturals del sistema, els modes propis i la 
matriu modal. Aquestes característiques són intrínseques en l’estructura. Es considera, 
doncs, el model de vibració lliure. 

La massa de les columnes es concentra a les bigues i la massa total del motor es localitza a 
la biga del segon pis. Aleshores: 



Pág. 16 Disseny i construcció d’estructures a escala reduïda per a la docència 
 

 
 
 

Matriu de masses [M] = ⎥
⎦
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on mc és la massa d’una columna 
mb és la massa d’una biga 
Mm és la massa total del sistema motor 

Es considera una constant elàstica (k1) de les columnes del primer pis, i una constat (k2) de 
les columnes del segon pis. Aleshores: 

Matriu de rigidesa [K] = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−+

22

221

kk
kkk

 

amb k1 i k2 segons eq. 4.4 

En el càlcul de la rigidesa de les columnes, caldrà considerar l’efecte de la compressió 
d’aquestes degut al pes que suporten. És el concepte denominat rigidesa geomètrica i, en el 
cas que ens ocupa on els pilars estan comprimits, redueix la rigidesa segons la següent 
expressió: 

kG = - 
cl

N·
30
36

 (eq. 4.6) 

on N és l’esforç axial a les columnes degut al pes que suporten. 

Del model de vibració lliure s’obté l’equació característica: [K] – ω2·[M] = 0. (eq. 4.7) 

Desenvolupant el determinant es troben les freqüències naturals de vibració de l’estructura 
ω1 i ω2. A continuació es construeix la matriu modal del sistema. 

Per tal de trobar els modes propis de vibració (aij) es resol [[K] – ω2·[M]]·{a} = 0 (eq. 4.8) 

per cadascuna de les dues freqüències naturals obtingudes. Tot seguit es normalitzen per tal 
d’obtenir la matriu modal [ɸ] del sistema mitjançant l’expressió: 

ɸij = 

∑
=

2

1

2·
k

kjk

ij

am

a
 (eq. 4.9) 

Finalment, es determina el moviment de l’estructura forçat pel motor. La força harmònica 
excitadora es localitza al segon pis. 

Atenent a que s’ha negligit l’esmorteïment, si s’assaja una solució del tipus u1 =U1·sin ωm t, 
el problema es limita a la resolució del següent sistema d’equacions: 

(k1 + k2 – m1·ωm
2)·U1 – k2·U2 = 0 (eq. 4.10) 

k2·U1 + (k2 – m2·ωm
2)·U2 = F0 (eq. 4.11) 
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S’obtenen, doncs, les amplituds del moviment sinusoïdal de l’estructura per a les diferents 
freqüències d’excitació del motor, i queda determinat el moviment dels dos graus de llibertat 
de l’estructura. 

4.3.1.2 Cas amb esmorteïment 

Si s’introdueixen elements d’esmorteïment en el sistema (c1= a0·k1), s’obtenen les següents 
equacions del moviment: 

m1ÿ1 + (c1 + c2)ẏ1 + (k1 + k2)y1 – c2 ẏ2 – k2y2 = 0 (eq. 4.12) 

m2ÿ2 – c2 ẏ1 – k2y1 + c2 ẏ2 + k2y2 = Ft (eq. 4.13) 

Considerant el cas en que la força aplicada estigui expressada per F(t) = Fc ·cosωmt + 
Fs·sinωmt, es pot, convenientment, expressar aquestes força en forma complexa com F(t) = 
(Fc  - i·Fs)·℮iωmt, amb l’enteniment tàcit que només la part real és aplicada. 

Real {(Fc  – i·Fs)·℮iωmt} = Fc ·cosωmt + Fs·sinωmt (eq. 4.14) 

Les equacions del moviment quedarien, doncs, de la següent forma: 

m1ÿ1 + (c1 + c2)ẏ1 + (k1 + k2)y1 – c2 ẏ2 – k2y2 = 0 (eq. 4.15) 
m2ÿ2 – c2 ẏ1 – k2y1 + c2 ẏ2 + k2y2 = (Fc  – i·Fs)·℮iωmt (eq. 4.16) 

La solució d’aquest sistema d’equacions complexes serà, en general, y(t) = (Yc  – i·Ys)·℮iωmt. 
Com que a les equacions s’ha aplicat tan sols la part real de la força, la solució serà també 
la part real de y(t). 

Real {(Yc  + i·Ys)·℮iωmt} = Yc ·cosωmt – Ys·sinωmt (eq. 4.17) 

Per determinar la solució permanent de les equacions, busquem solucions de la forma: 

y1 = Y1·℮iωmt; ẏ1 = i·ωm·Y1·℮iωmt; ÿ1 = -ωm
2·Y1·℮iωmt;  (eq. 4.18) 

y2 = Y2·℮iωmt; ẏ2 = i·ωm·Y2·℮iωmt; ÿ2 = -ωm
2·Y2·℮iωmt;  (eq. 4.19) 

El sistema d’equacions resultant d’introduir aquestes solucions i les seves derivades és: 

{(k1 + k2 – m1ωm
2) + iωm(c1 + c2)}·Y1 – (k2+ iωmc2)·Y2 = 0 (eq. 4.20) 

– (k2+ iωmc2)·Y1 + {(k2 – m2ωm
2) + iωmc2}·Y2 = (Fc  – i·Fs)  (eq. 4.21) 

Es resol el sistema d’equacions complexes i es considera únicament la part real. 
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4.3.2. Càlcul impulsional 

El cas impulsional, tant per la sol·licitació de la ràfega de vent com pel cas de l’explosió, es 
resoldrà mitjançant el mètode iteratiu de Newmark. El que canviarà serà la modelització de 
la força d’excitació i, aleshores, els seus valors en les iteracions. 

Pel cas de la ràfega de vent es pren la modelització matemàtica en forma de mitja ona 
sinusoïdal. Es desitja comprovar l’evolució del sistema mentre s’aplica la pressió del vent i 
després que la càrrega sigui nul·la. 

 

Fig. 4.2. Modelització de la ràfega de vent 

Per implementar el cas de l’explosió es pren un model amb un pic inicial de càrrega que 
desapareix en poc temps. Es desitja comprovar la resposta del sistema durant l’explosió i 
l’evolució després que la càrrega sigui nul·la. El model matemàtic adoptat té forma 
triangular, amb la força màxima aplicada a l’instant t=0 i poc transcurs de temps t0 fins que la 
força esdevé nul·la. 

 

Fig. 4.3. Modelització de l’explosió 

A l’apartat 4.4 es defineix el valor de les variables d’aquestes forces que afecten el càlcul, 
mentre que a l’apartat 6 es desenvolupen els conceptes necessaris per a la implementació 
instrumental i aplicació d’aquestes forces excitadores. 

Un cop definides les sol·licitacions, per la obtenció de la resposta els primers passos (fins a 
trobar la matriu modal del sistema) es realitzen segons el mateix procediment que en el cas 
harmònic. A tots els casos s’ha considerat l’esmorteïment i pel càlcul de les rigideses també 
s’ha considerat la reducció degut a la rigidesa geomètrica. D’aquesta manera es troben les 
equacions de masses, rigideses i esmorteïment en base modal. 

Paràmetres característics pel càlcul 
 
Fexp (N): força inicial 
t0 (s): instant en que la força es fa nul·la 
 

Paràmetres característics pel càlcul 
 
Fv (N): força màxima (amplitud) 
t0 (s): instant en que la força es fa nul·la 
(semiperíode) 
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Els sistemes de dos i tres graus de llibertat es resolen de manera similar. Per a aquesta 
justificació teòrica s’ha pres com exemple la mateixa estructura que pel cas harmònic, i es 
plantegen les següents equacions del moviment desacoblades: 

m1 u&&  1 + c1 u&  1 + k1 u  1 = P1 (eq. 4.22) 
m2 u&&  2 + c2 u&  2 + k2 u  2 = P2 (eq. 4.23) 

on P1 = {ɸ11}T·F1 + {ɸ12}T·F2 (eq. 4.24) 

P2= {ɸ21}T·F1 + {ɸ22}T·F2 (eq. 4.25) 

i F1 és la força aplicada al primer pis i F2, al segon. 

Tot seguit s’aplica el mètode iteratiu de Newmark (acceleració mitja) amb les següents 
constants d’iteració: β = 0,25 i δ = 0,5. 

Mitjançant l’eq. 4.26, es troba 1+iu  a partir de iu , iu&  i iu&& . 

[ ] [ ]tuu
t

ctutuu
t
mpuk

t
c

t
m

iiiiiii Δ+
Δ

+Δ+Δ+
Δ

+=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

Δ
+

Δ ++ &&&& 2)(4424 2
2112  (eq. 4.26) 

Mitjançant l’eq. 4.27, es troba 1+iu&  a partir de iu , iu&  i 1+iu  

)(2
11 iiii uu

t
uu −

Δ
+−= ++ &&  (eq. 4.27) 

Mitjançant l’eq. 4.28, es troba 1+iu&&  a partir de iu , iu& , 1+iu  i iu&& . 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Δ
−Δ−−

Δ
= ++ 4

4 2

121
tutuuu

t
u iiiii &&&&&  (eq. 4.28) 

Finalment, desfent el canvi de base modal, {ui} = [ɸ]·{yi}, s’obtenen les equacions de 
moviment resultants per l’estructura estudiada. 

4.4. Funcionament d’un full de càlcul 

Els fulls de càlcul consisteixen en un procediment de càlcul paramètric a partir de les dades 
dels elements estructurals i les forces d’excitació descrites a les següents taules. 

Taula 4.2. Variables del fulls de càlcul 
Element estructural Dada a introduir 

Massa 
Longitud 
Mòdul d’elasticitat 
Inèrcia 

Columna 

Esmorteïment 
Biga Massa 
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Taula 4.3. Variables de les sol·licitacions 
Cas dinàmic Dada a introduir Observacions 

Cas harmònic 
(motor excèntric) 

- Amplitud de la força 
- Velocitat de gir 
- Massa total del motor 

Caldrà considerar que l’amplitud de la 
força depèn de la velocitat de gir i de la 
massa excèntrica 

Cas impulsional 
(explosió) 

- Força inicial 
- Temps en que la força es fa nul·la  

Cas impulsional 
(ràfega de vent) 

- Amplitud de la força 
- Semiperíode 

Per la mitja ona sinusoïdal definida com a 
funció per la ràfega de vent, el 
semiperíode és el moment en què la força 
torna a ser nul·la 

Finalment, i seguint els procediments explicats anteriorment, el full de càlcul proporciona la 
resposta dels diferents graus de llibertat de l’estructura, és a dir, desplaçaments, velocitats i 
acceleracions en funció del temps. Als Annexos A i C s’inclouen els exemples de fulls de 
càlcul utilitzats i les respostes obtingudes. 
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5. Disseny i estudi d’alternatives 
En aquest apartat es desitja establir les alternatives per trobar la solució constructiva i 
definir-ne una, tant per les columnes i les bigues, com per les unions entre aquests 
elements. No es tracta de resoldre en aquest punt el dimensionat dels elements, que haurà 
de ser un compromís entre les limitacions dimensionals establertes al plec de condicions i 
els valors mecànics necessaris per obtenir la resposta dinàmica del sistema desitjada. 
Aquests aspectes es tractaran posteriorment (apartat 6) mitjançant els fulls de càlcul. 

5.1. Columnes 

5.1.1. Anàlisi de la secció 

El requisit fonamental d’aquest element consisteix en obtenir una alta flexibilitat, 
característica mecànica que depèn, entre d’altres paràmetres, de la inèrcia (I), tal com es 
veu a l’expressió de la rigidesa a la flexió indicada a l’eq. 4.4. 

La inèrcia depèn exclusivament de la secció transversal de la columna. Aleshores, s’haurà 
de triar una secció transversal que aporti una inèrcia reduïda a l’element i aconseguir així 
una rigidesa a la flexió reduïda. 

Després de realitzar una anàlisi comparativa de les inèrcies per diferents seccions típiques, 
es selecciona la secció rectangular de gruix reduït, que resulta òptima pel comportament 
desitjat. La inèrcia per aquesta secció, com s’indica a l’eq. 3.1, és la següent: 

12
· 3hbI = ; per 

Combinant aquesta secció amb una longitud elevada de l’element, sempre vigilant el 
possible vinclament, s’obtindrà la flexibilitat desitjada. 

Aquesta secció resulta també molt adequada en termes comercials per la seva adquisició, 
degut a l’extens rang de models normalitzats existents al mercat per laminats mecànics. 

Caldrà tenir en compte que es desitja obtenir unions rígides entre bigues i columnes i que 
caldrà assegurar que la inèrcia de la secció d’unió és com a mínim igual que la inèrcia de la 
secció de la columna (veure apartat 6.2.4). 

5.1.2. Anàlisi del material 

El requisit fonamental és igualment la flexibilitat de l’element, sense oblidar la resistència a 
compressió per tal de suportar la càrrega del sistema, el límit elàstic per tal de que no es 
produeixi deformació plàstica i la massa, que haurà de ser tan baixa com sigui possible. 

b
h
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Com s’ha vist a l’eq. 4.4, la rigidesa a la flexió depèn del mòdul d’elasticitat del material.  

D’una primera anàlisi preliminar de material es trien els materials metàl·lics i els plàstics com 
a materials que reuneixen les característiques necessàries per l’element. Els materials 
plàstics es descarten degut a la seva inestabilitat tèrmica. 

Es seleccionen inicialment dos tipus de materials comuns al mercat, l’acer i l’alumini. 
Posteriorment es comprovarà la seva adequació a l’ús. 

• Acer – Mòdul d’elasticitat (E) ≈ 2,1·105 MPa 

Densitat (δ) ≈ 7,85 g/cm3 

Límit elàstic: 226 - 470 MPa 

• Alumini – Mòdul d’elasticitat (E) ≈ 0,7·105 MPa 

Densitat (δ) ≈ 2,7 g/cm3 

Límit elàstic: 110 - 170 MPa 

5.1.3. Consideracions pel disseny 

Com ja s’ha esmentat, l’objectiu del disseny consisteix en que una única peça es pugui 
utilitzar per qualsevol cas de columna, és a dir, tant si està situada al primer pis com a un 
intermedi o al superior, i d’altra banda, tant si és una columna lateral (a qualsevol dels dos 
extrems) o està situada al mig (cas d’estructures amb tres columnes). 

Aquest fet condiciona el disseny de les columnes de la següent manera: 

• Les peces hauran de ser simètriques tant longitudinalment com transversalment. 

• La solució per la unió amb les bigues haurà de ser la mateixa que per la base. 

5.2. Bigues 

5.2.1. Anàlisi de la secció 

El requisit fonamental d’aquest element pel que fa el disseny consisteix en obtenir una alta 
rigidesa a flexió (teòricament ha de ser infinitament major a la de les columnes). Aquesta 
característica mecànica depèn de la inèrcia tal com s’ha vist a la l’eq. 4.4. 

Aleshores, s’haurà de triar una secció transversal que aporti una inèrcia elevada a l’element i 
aconseguir així una rigidesa a la flexió elevada. 

Existeix un gran nombre de perfils al mercat que proporcionen una alta rigidesa a la flexió 
(perfils típics per elements estructurals com tipus “H” o “I”). Per a la selecció també s’hauran 
de considerar altres criteris de disseny: 

• Dimensions de la secció adequades per les condicions especificades al plec. 



Disseny i construcció d’estructures a escala reduïda per a la docència Pág. 23 
 

 
 

• Massa de les bigues limitada, per tal d’evitar el vinclament de les columnes. 

• La geometria dels perfils haurà de facilitar el disseny de los unions amb les columnes, 
considerant les premisses establertes al plec de condicions, així com l’acoblament de la 
instrumentació i altres components addicionals del sistema. 

Per tal d’avaluar el perfil adient, es recullen aquests criteris per diferents perfils típics, 
estructurals i comercials. 

Taula 5.1. Avaluació qualitativa dels diferents perfils 
Tipus Inèrcia Dimensions secció Massa lineal Disseny d’unions 

Perfils “I” Apropiada Excessiva* Apropiada Adequat 
Perfils “H” Apropiada Excessiva* Apropiada Adequat 

Perfils quadrats buits Apropiada Apropiada Apropiada Adequat 
Perfils circulars buits Apropiada Apropiada Apropiada Inadequat** 

Barra quadrada Apropiada Apropiada Excessiva Adequat 
Barra circular Apropiada Apropiada Excessiva Adequat 

Perfil W Apropiada Apropiada Apropiada Inadequat*** 
Perfil U Apropiada Apropiada Apropiada Inadequat*** 

* Per les dimensions comercials típiques 

** En tenir la superfície corbada podria resultar complicat assentar la instrumentació o fins i tot els 
pilars. No resulta tan estable com el perfil quadrat buit. 

*** Degut a la seva asimetria, requeriria solucions per les unions particulars per a cada cara del perfil 

Observant l’avaluació de la taula 5.1, es selecciona la secció quadrada buida, que és la que 
reuneix de manera més evident tots els requisits. 

5.2.2. Anàlisi del material 

El requisit fonamental és igualment la alta rigidesa de l’element i, en aquest cas, la massa 
elevada en relació a la de les columnes, però no excessiva per tal d’evitar el vinclament. 
Com s’ha vist a l’eq. 4.4, la rigidesa a la flexió depèn del mòdul d’elasticitat del material. 

Els materials seleccionats seran novament l’acer i l’alumini, amb les característiques ja 
especificades, ja que reuneixen tots els requisits indicats. Utilitzant bigues dels dos materials 
es podrà variar el pes i veure com afecta el canvi de massa a la resposta del sistema. 
Resulten també materials adequats en termes comercials per la seva adquisició. 

A la taula 5.2 es recullen les dimensions nominals i algunes característiques rellevants 
d’aquest tipus de perfils (pel rang de dimensions corresponent al plec de condicions), tot 
considerant les observacions de l’apartat 5.2.1. 
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Taula 5.2. Dimensions i característiques dels perfils quadrats buits  

Dimensions Inèrcia Massa 
lineal acer 

Massa lineal 
alumini 

Àrea 
secció Esquema 

B (mm) t (mm) (cm4) (kg/m) (kg/m) (cm2) 
2 2,72 1,68 0,58 2,14 

30 
3 3,5 2,36 0,81 3,01 
2 6,94 2,31 0,79 2,94 

40 
4 11,1 4,20 1,44 5,35 
2 14,1 2,93 1,01 3,74 

50 
5 27,0 6,56 2,26 8,36 
2 25,1 3,56 1,22 4,54 

60 
6 56,1 9,54 3,28 12,0 

 

5.2.3. Consideracions pel disseny 

De la mateixa manera que per les columnes, l’objectiu és aconseguir un disseny únic per 
qualsevol de les bigues que pot haver-hi al sistema, això és, per bigues de pisos intermedis 
o superiors, i tant si cada pis té dues o tres columnes. 

Per tal que això fos possible, els elements haurien de ser igualment simètrics 
longitudinalment i transversal. Aquest requisit portaria a la necessitat de peces d’acoblament 
intermèdies (en el cas d’estructures amb tres columnes) que complicarien el sistema. 

Per aquesta raó es planteja el disseny de dos tipus de bigues, un per les estructures amb 
dues columnes per pis i l’altre per les de tres. Els dos tipus de bigues s’obtindran del mateix 
tipus de perfil, i simplement tindran longituds diferents. Aquesta variant simplifica molt la 
concepció de la solució constructiva. 

5.3. Unions 

5.3.1. Concepte per la solució 

El disseny de les unions ha de reunir les següents característiques: 

• Unions rígides 

• Solució constructiva senzilla i sòlida per la seva resolució 

• Facilitat de muntatge i desmuntatge reiterat 

• Sistema d’unions únic (per qualsevol biga i columna, i per la fixació a base) 

Es podrien desenvolupar diversos sistemes que complissin amb aquest requisits, però 
considerant l’esveltesa de les columnes i la forma de les bigues la solució òptima és la 
inserció de les columnes en unes ranures mecanitzades a les bigues. 
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5.3.2. Solució constructiva per les columnes 

Es prendran laminats metàl·lics per tal d’obtenir la secció (i la inèrcia) desitjada en funció de 
el gruix, amb la suficient longitud com per tenir una alta flexibilitat. Els extrems es 
mecanitzaran de tal manera que la seva pròpia forma sigui la unió amb les bigues, en 
inserir-se en aquestes (veure fig. 5.1). Mitjançant aquest mecanitzat, com ja es veurà més 
endavant, també s’assegura un fàcil centrat de les unions, així com certa estabilitat lateral 
(convenient tot i que el sistema no estarà sol·licitat transversalment). 

Cal indicar que aquest és un primer disseny que s’haurà d’acabar de desenvolupar i 
dimensionar un cop avaluada la resposta mitjançant els fulls de càlcul i realitzats els càlculs 
de comprovacions mecàniques (per exemple la distribució de tensions mitjançant el 
programari Ansys). 

 

Fig. 5.1. Concepte per a la solució constructiva de les columnes 

5.3.3. Solució constructiva per les bigues 

Prenent els perfils quadrats buits triats a l’apartat 5.2.1, es mecanitzen unes ranures per a la 
inserció de les columnes. La profunditat d’aquestes ranures serà la part de columnes que 
formi la unió amb la biga. 

Cal recordar que n’hi haurà de dos tipus: simples (per sistemes amb dues columnes) i 
dobles (per sistemes amb tres columnes). Novament, cal indicar que aquest és un primer 
disseny que s’haurà d’acabar de desenvolupar i dimensionar un cop avaluada la resposta 
mitjançant els fulls de càlcul. 

 

Fig. 5.2. Concepte per a la solució constructiva de les bigues simples 
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Fig. 5.3. Concepte per a la solució constructiva de les bigues dobles 

5.3.4. Solució constructiva per a les unions 

Prenent els elements definits als apartats anteriors, la unió es resol per un simple encaix de 
les columnes a les ranures de les bigues. D’aquesta manera es compleixen el requisits del 
plec de condicions pel que fa les unions. 

 

 

Fig. 5.4. Concepte per a la solució constructiva de les unions 
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6. Disseny i dimensionat dels elements constructius 

6.1. Aproximació inicial 

Per tal de tenir una idea més acotada pel dimensionat de la solució constructiva, així com 
per la definició dels paràmetres de les sol·licitacions, es realitza una primera anàlisi, 
mitjançant els fulls de càlcul (apartat 4), del comportament del sistema establint un rang de 
valors per les diferents dades, a partir de les condicions establertes al plec i dels conceptes 
desenvolupats a l’apartat anterior. 

Taula 6.1. Aproximació a la definició quantitativa de les variables de càlcul 

Element Material Variable de 
càlcul Rang considerat Paràmetres 

relacionats 
Massa [0,03 – 0,08] kg Longitud, gruix, amplada
Longitud [0,2 – 0,3] m Massa 
Inèrcia [3,6·10-13 – 2,4·10-13] m-4 Gruix, amplada Acer 

Mòdul 
d’elasticitat 2,1·105 MPa - 

Massa [0,015 – 0,035] kg Longitud, gruix, amplada
Longitud [0,2 – 0,35] m Massa 
Inèrcia [3,6·10-13 – 2,4·10-13] m-4 Gruix, amplada 

Columna 

Alumini 

Mòdul 
d’elasticitat 0,7·105 MPa - 

Simple Acer Massa [1 – 1,5] kg Longitud 
Doble Acer Massa [2 – 3] kg Longitud 
Simple Alumini Massa [0,3 – 1] kg Longitud 

Biga 

Doble Alumini Massa [0,6 – 2] kg Longitud 

D’aquesta primera aproximació s’extrauen una sèrie d’observacions útils pel dimensionat, i 
que es recullen a continuació: 

• Les columnes d’alumini no són apropiades per les dimensions i masses especificades 
pel projecte, ja que no tenen prou resistència mecànica i, essent el seu mòdul 
d’elasticitat baix, es produiria vinclament en quasi tots els casos que es desitja 
implementar. 

Es descarta, doncs, la solució constructiva de columnes d’alumini. 

• Dels tres tipus de sol·licitació a implementar, s’observa que el cas més crític pel 
dimensionat és l’harmònic, degut a que el propi pes del motor introdueix unes tensions 
a les columnes que poden col·lapsar el sistema. 

Aleshores, el dimensionat de la solució constructiva es farà en base al cas harmònic, 
tot comprovant posteriorment que és vàlida pels altres dos (ràfega de vent i explosió). 

• En relació a la instrumentació necessària per assolir els valors dels paràmetres de 
sol·licitació que produiran la resposta del sistema desitjada (veure plec de condicions), 
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cal indicar que les múltiples i senzilles possibilitats de regulació de la instrumentació fan 
que aquest no sigui un punt crític pel disseny. Tan sols s’haurà de limitar el pes del 
motor per tal de no haver de necessitar unes columnes de dimensions excessives. A la 
taula 6.2 es defineix el concepte per resoldre les sol·licitacions i les possibilitats de 
regulació dels paràmetres. 

Taula 6.2. Conceptes per la instrumentació 
Cas dinàmic Instrumentació Regulació dels paràmetres de sol·licitació 

Harmònic Motor elèctric 
amb excèntrica 

Variant la freqüència de l’alimentació elèctrica es 
modifica la freqüència de gir del motor, que és a la 
vegada la freqüència d’excitació i de resposta del 
sistema. 
Aleshores, ajustant la freqüència de l’alimentació 
elèctrica al voltant de les freqüències pròpies del 
sistema aconseguirem el desplaçament desitjat. 

Impulsional 
(ràfega de 
vent) 

Flux d’aire 
comprimit 

La pressió del cabal d’aire és una variable regulable 
en aquest tips d’instrumentació, i la resposta del 
sistema vindrà determinada per aquesta pressió. 
Pel rang de masses i rigideses del sistema en que es 
treballarà, la pressió necessària no resulta crítica. 

Impulsional 
(explosió) 

Càrrega 
explosiva 

La pressió de la càrrega és una variable fàcilment 
modificable (selecció de la càrrega) i la resposta del 
sistema vindrà determinada per aquesta pressió. 
Pel rang de masses i rigideses del sistema en que es 
treballarà, la pressió necessària no resulta crítica. 

 

6.2. Dimensionat 

Es desitja dimensionar els elements constructius plantejats a l’apartat 5, tot mantenint-se 
dins els límits dimensionals establerts al plec de condicions, per tal d’obtenir una resposta 
del sistema tal que: 

• Els desplaçaments màxims dels nusos siguin clarament apreciables, però no excedeixin 
els 5 cm 

• Els cicles de vibració siguin fàcilment comptables per l’ull humà (és a dir, període de 
vibració d’entre 0,4 s i 1,5 s, aproximadament) 

A banda d’aquests dos requisits, el dimensionat dels elements s’haurà de realitzar 
considerant en tot moment: 

• El vinclament de les columnes 

• El límit elàstic de les columnes (per tal de no entrar en zona de deformació plàstica) 

La solució constructiva final haurà de ser, doncs, un compromís entre les limitacions 
dimensionals per l’ús del conjunt d’estructures, la resposta del sistema desitjada i les 
verificacions mecàniques per evitar el col·lapse del sistema. 
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A continuació es descriuen les variables dimensionals fonamentals pel disseny, així com les 
característiques del sistema necessàries pel dimensionat que es veuen afectades. 
 

Taula 6.3. Dimensions pel disseny i influència en el sistema 
Element Dimensió Característiques directament dependents 

Gruix 

- Massa de les columnes i massa total sistema* 
- Inèrcia de les columnes 
- Vinclament (dependent de la inèrcia) 
- Freqüències pròpies 
- Límit elàstic 

Amplada 

- Massa de les columnes i massa total sistema* 
- Inèrcia de les columnes 
- Vinclament (dependent de la inèrcia) 
- Freqüències pròpies 

Columna 

Longitud 

- Massa de les columnes i massa total sistema* 
- Vinclament (dependent de la inèrcia) 
- Freqüències pròpies 
- Límit elàstic 

Amplada 

- Massa de les bigues i massa total sistema 
- Inèrcia de les bigues** 
- Vinclament (dependent de la massa total del sistema) 
- Freqüències pròpies (dependent de la massa total del sistema) 
- Acoblament de la instrumentació*** 

Gruix paret 

- Massa de les bigues i massa total sistema 
- Inèrcia de les bigues** 
- Vinclament (dependent de la massa total del sistema) 
- Freqüències pròpies (dependent de la massa total del sistema) 

Biga 

Longitud 
- Massa de les bigues i massa total sistema 
- Vinclament (dependent de la massa total del sistema) 
- Freqüències pròpies (dependent de la massa total del sistema) 

* La massa de les columnes en relació a la massa total del sistema (de què depenen les freqüències 
pròpies) es negligible, així que no resulta una característica crítica pel disseny. 

** La inèrcia de les bigues serà en qualsevol cas molt superior a la de les columnes, així que no 
resulta una característica crítica pel disseny. 

*** S’haurà de considerar per tal de no limitar l’espai necessari per la instal·lació del motor. 

Com es pot observar, el dimensionat haurà de ser un procés conjunt de tots elements, ja 
que els criteris de disseny són dependents alhora de característiques de les columnes i les 
bigues. 

Cal esmentar que hi ha altres aspectes a considerar pel disseny, com són: 

• Inèrcia de la secció d’unió vers la inèrcia de les columnes (veure apartat 6.2.4) 

• Distribució de tensions a les columnes (veure apartat 6.2.5) 

Finalment, com ja s’ha esmentat, el dimensionat es basarà en el cas de sol·licitació 
harmònica. Aleshores, en primer lloc caldrà definir les prestacions del motor. Al següent 
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apartat s’especifica el model de motor que reuneix les característiques necessàries. 

6.2.1. Especificació del motor 

Per tal de simular el cas harmònic s’emprarà un motor pas a pas amb una excèntrica 
acoblada per tal de donar-li l’excentricitat necessària i obtenir el moviment harmònic. 

El càlcul de la massa excèntrica i la distància d’aquesta a l’eix del motor es recull a l’apartat 
6.3.1, un cop dissenyada la solució constructiva. Pel que fa la freqüència de gir del motor, es 
controlarà mitjançant un variador de freqüències (circuit resistència-condensador) per tal 
d’ajustar-la en cada cas, i obtenir la amplitud de resposta desitjada. Les especificacions de 
la placa de control del motor es troben a l’Annex D. 

 

Fig. 6.1. Sistema motor 

El motor s’ha seleccionat seguint els següents criteris: 

• Parell: suficient per vèncer el parell resistent de la massa excèntrica 

• Angle de pas: determinarà el control de la freqüència d’excitació 

• Dimensions: caldrà que estiguin en consonància amb les de les bigues per aspectes 
de muntatge i estabilitat del sistema 

• Massa: característica crítica pel vinclament de les columnes del primer pis 

La fitxa tècnica del motor seleccionat, el model 23HSX-202 de la casa Mclennan, es recull a 
l’Annex D. A continuació es descriuen les seves característiques bàsiques. 

• Motor per fases, 0,98 Nm  

• Angle de pas: 1,8°  

• Rang de intensitat: 1,4 A  

• Profunditat exterior: 55 mm  

• Diàmetre eix: 6,35 mm  

• Inductància: 8,8 mH  

• Longitud/Alçada exterior: 57,2 mm  

• Longitud eix: 20,6 mm  

• Resistència fase :6,2 ohm  

• Parell sostingut: 0,98 Nm  

 
VARIADOR DE 
FREQÜÈNCIA 

 
PLACA DE 
CONTROL 

 
MOTOR 

PAS A PAS 

 
FREQÜÈNCIA 



Disseny i construcció d’estructures a escala reduïda per a la docència Pág. 31 
 

 
 

• Amplada exterior: 57,2 mm 

• Massa: 0,7 kg 

Pel que fa els càlculs de dimensionat de la solució constructiva, la única característica crítica 
és a massa (tot i que també s’haurà de considerar les dimensions), ja que les altres que 
influeixen en la resposta es poden ajustar en el disseny de l’excèntrica (dins unes limitacions 
tècniques) i en la variació de la freqüència. 

A banda de la massa pròpia del motor (0,7 kg) i de la massa de l’excèntrica serà necessari 
un dispositiu de fixació per col·locar-lo a les bigues. Pels càlculs posteriors, es considera 
que la massa total del sistema motor és de 1,1 kg. 

6.2.2. Comprovació de la flexió de les columnes 

Es desitja que el comportament mecànic de les columnes permeti la oscil·lació del sistema 
dins de la seva zona de deformació elàstica. Aleshores: 

2

···3
L

eE
elástic

Δ
≥σ  (eq. 6.1) 

on E és el mòdul d’elasticitat 
∆ és el desplaçament del nus 
e és el gruix 
L és la longitud 

Com es pot observar, per un desplaçament màxim fixat i essent E una constant, el límit 
elàstic mínim depèn de la relació entre el gruix de les columnes i la seva longitud al quadrat. 
Augmentant la longitud o disminuint el gruix es flexibilitza la columna i aleshores les tensions 
causades pel desplaçament són menors. L’inconvenient és que en fer més esvelta la 
columna, el vinclament serà més crític. El dimensionat haurà de ser doncs un compromís 
entre totes dues característiques. 

D’altra banda, existeixen acers amb diferent límit elàstic. A la següent taula es recullen 
diferents acers estructurals típics, amb el seu límit elàstic, i els gruixos i longituds mínimes 
necessàries per tal que la deformació de les columnes no resulti plàstica, per un 
desplaçament màxim de 40 mm. 
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Taula 6.4. Longituds mínimes 

Límit elàstic Gruix Longitud 
mínima 

Límit 
elàstic Gruix Longitud 

mínima 
(MPa) (mm) (mm) (MPa) (mm) (mm) 

0,5 231,6 0,5 188,4 
0,6 253,7 0,6 206,4 
0,7 274,0 0,7 222,9 
0,8 292,9 0,8 238,3 
0,9 310,7 0,9 252,8 

235 

1 327,5 

355 

1 266,4 
0,5 214,1 0,5 167,3 
0,6 234,5 0,6 183,3 
0,7 253,3 0,7 198,0 
0,8 270,8 0,8 211,7 
0,9 287,2 0,9 224,5 

275 

1 302,7 

450 

1 236,6 

6.2.3. Anàlisi del vinclament de les columnes 

S’haurà de verificar el vinclament de les columnes del primer pis pel cas més desfavorable, 
és a dir, el cas amb més pes acumulat: l’estructura de tres pisos incorporant la massa del 
motor. Aleshores, considerant la càrrega crítica a les columnes segons la fórmula d’Euler: 

2
2

)( L
EIPcrit α

π=  (eq. 6.2) 

on E és el mòdul d’elasticitat 
I és la inèrcia 
L és la longitud 
α=1 

Essent E una constant, la resistència al vinclament augmenta en augmentar la secció de la 
columna i disminueix en augmentar la longitud. Observant l’apartat 6.2.2, es comprova que 
la relació de les variables dimensionals involucrades (gruix i longitud de les columnes) és 
inversa respecte al límit elàstic. 

D’altra banda, la massa total del sistema acumulada a les columnes del primer pis serà 
l’altra variable que caldrà dimensionar per tal de reduir el pes tan com sigui possible, sempre 
considerant per mitjà els fulls de càlcul que un canvi en la massa afectarà a la resposta del 
sistema, tant pel que fa el desplaçament dels nodes com a les freqüències pròpies de 
vibració. La massa de les columnes es pot considerar negligible respecte la de les bigues, 
mentre que per a aquestes, les variables dimensionals que afecten, com s’ha vist a la taula 
6.3, són la longitud, l’amplada o el gruix de la paret, i reduint-les disminuirà el pes del 
sistema. 
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6.2.4. Comprovació de la inèrcia de la secció d’unió 

Caldrà verificar que la inèrcia de la secció d’unió és al menys igual a la inèrcia de la secció 
de les columnes. Essent el gruix constant, aquesta condició es pot assolir mantenint el valor 
de l’amplada de les columnes W en la zona d’unió amb les bigues r (veure fig. 6.1). 

 
Fig. 6.2. Secció d’unió 

Aleshores, essent e el gruix de les columnes: 

- Inèrcia de la secció d’unió: 
12
··2 3erI u =  (eq. 6.3) 

- Inèrcia de la secció lliure de les columnes: 
12
· 3eWI c =  (eq. 6.4) 

i havent de complir Iu ≥ Ic, s’haurà de verificar que 2r ≥ W (veure plànols a l’Annex E) 

6.2.5. Comprovació de la distribució de tensions a les columnes 

Seria desitjable una inèrcia constant en tota la longitud lliure de la columna. Això implica un 
canvi brusc en l’amplada d’aquesta per fer la transició de la zona d’unió a forma de la 
columna lliure (veure fig. 6.2). 

Mitjançant el programari Ansys, pels desplaçaments establerts al plec de condicions en la 
verificació del comportament de models aproximats a partir dels conceptes establerts a 
l’apartat 6, s’observen acumulacions de tensions excessives en certs punts crítics dels 
elements, com arestes de canvi de secció (veure fig. 6.3). 

Per tal de reduir-les senzillament s’haurà de suavitzar el disseny del perfil de les columnes. 
La inèrcia no serà constant al llarg de tota la columna, però la zona de transició es pot fer 
prou petita per tal que l’efecte sigui negligible. 

A la figura en Ansys es mostra la distribució de tensions a la zona d’unió un cop suavitzada, 
per a un desplaçament dels nodes d’un mil·límetre. Considerant els desplaçaments 
especificats per als nodes les tensions màximes a la zona estan al voltant de 300 MPa. 
Caldrà considerar aquesta dada a l’hora de seleccionar l’acer per la fabricació de les 
columnes. Igualment s’aprecien acumulacions de tensions excessives al canvi de secció 
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interior, però possiblement són degudes en gran mesura a motius intrínsecs en el 
programari a l’hora de definir les fronteres. 

 

 

Fig. 6.3. Punts crítics per acumulació de tensions 

6.2.6. Escombrat de les variables 

Per tal de realitzar el dimensionat final dels elements s’ha desenvolupat un full de càlcul 
(veure a l’Annex A) que relaciona les variables del sistema i la massa del motor excèntric 
amb les freqüències pròpies i la resposta mecànica del sistema (vinclament i les tensions 
màximes a les columnes), per a les diferents estructures considerades. En aquest punt 
l’amplitud de la resposta, que és també un requisit fonamental pel projecte, no s’ha 
considerat degut a que es podran aconseguir els valors desitjats mitjançant l’ajust de la 
instrumentació. 



Disseny i construcció d’estructures a escala reduïda per a la docència Pág. 35 
 

 
 

S’ha realitzat un escombrat de les variables dimensionals elementals (longitud i gruix de les 
columnes i longitud de les bigues) a partir dels rangs establerts a l’apartat 6.1, prenent com 
a referència un motor de massa total 1,1 kg. 

S’ha descartat aquelles zones de l’escombrat en que es produeixi vinclament o en que les 
tensions màximes acumulades a les columnes estan per sobre dels límits elàstics de l’acer 
convencional. Pel vinclament s’ha acotat les masses de les bigues (i aleshores la seva 
longitud) a les especificades a la taula 6.1. Les tensions màximes s’han calculat sobre un 
desplaçament màxim dels nusos de 4 cm. 

L’escombrat de variables s’ha fet pels casos recollits a la taula 6.5. A la present memòria no 
s’han inclòs tots els resultats de l’escombrat pel seu volum, sinó tan sols els més útils per la 
definició de la solució. S’ha començat per les estructures de tres pisos amb bigues dobles 
d’acer per tractar-se del cas més crític quant el vinclament. Un cop acotades les possibilitats, 
s’ha realitzat l’escombrat pels casos de bigues dobles d’alumini i simples d’acer, tractant de 
mantenir les proporcions entre elements obtingudes pel cas més crític. 

Taula 6.5. Casos considerats per l’escombrat de variables 
Caracterització de l’estructura Resultats 

Bigues simples Annex B. Taula A.2.1 
2 columnes 

Bigues dobles Annex B. Taula A.2.2 Bigues 
d’acer 

3 columnes Bigues dobles Annex B. Taula A.2.3 
Bigues simples  

2 columnes 
Bigues dobles Annex B. Taula A.2.4 

3 pisos 

Bigues 
d’alumini 

3 columnes Bigues dobles  
Bigues simples Annex B. Taula A.2.5 

2 columnes 
Bigues dobles  Bigues 

d’acer 
3 columnes Bigues dobles Annex B. Taula A.2.6 

Bigues simples  
2 columnes 

Bigues dobles  

2 pisos 

Bigues 
d’alumini 

3 columnes Bigues dobles  
Biga simple  

2 columnes 
Biga doble Annex B. Taula A.2.7 Biga 

d’acer 
3 columnes Biga doble  

Biga simple  
2 columnes 

Biga doble Annex B. Taula A.2.8 

1 pis 

Biga 
d’alumini 

3 columnes Biga doble  

A continuació es presenten els resultats de l’escombrat en forma de mapes, per a cadascun 
dels gruixos de columna considerats, on les coordenades són la longitud de les columnes i 
les bigues, i on s’observen les zones en què les diferents estructures especificades són 
factibles. La zona d’intersecció de totes elles donarà una idea molt precisa de la solució final. 
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6.2.6.1 Columnes de gruix 0,5 mm 
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Fig. 6.4. Mapa d’escombrat per columnes de gruix 0,5 mm i bigues dobles 
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Fig. 6.5. Mapa d’escombrat per columnes de gruix 0,5 mm i bigues simples 

Anàlisi de l’escombrat per columnes de gruix 0,5 mm 

Com es pot observar, les zones d’intersecció de les bigues dobles comprenen com a màxim 
dos tipus d’estructures i no són gaire àmplies. La corba de l’estructura de tres pisos amb 
bigues dobles d’acer i dues columnes queda molt desplaçada. 

Pel que fa les bigues simples, no s’aprecien problemes de dimensionat que les facin 
incompatibles amb la resta de casuística. 
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6.2.6.2 Columnes de gruix 0,6 mm 
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Fig. 6.6. Mapa d’escombrat per columnes de gruix 0,6 mm i bigues dobles 
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Fig. 6.7. Mapa d’escombrat per columnes de gruix 0,6 mm i bigues simples 

Anàlisi de l’escombrat per columnes de gruix 0,6 mm 

Com es pot observar, les zones d’intersecció de les bigues dobles comprenen com a màxim 
tres tipus d’estructures, però la corba de l’estructura de tres pisos amb bigues dobles d’acer i 
dues columnes segueix quedant molt desplaçada. 

Pel que fa les bigues simples, no s’aprecien problemes de dimensionat que les facin 
incompatibles amb la resta de casuística. El doble de la seva longitud coincideix amb les 
zones d’intersecció de les bigues dobles. 
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6.2.6.3 Columnes de gruix 0,7 mm 
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Fig. 6.8. Mapa d’escombrat per columnes de gruix 0,7 mm i bigues dobles 
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Fig. 6.9. Mapa d’escombrat per columnes de gruix 0,7 mm i bigues simples 

Anàlisi de l’escombrat per columnes de gruix 0,7 mm 

Com es pot observar, les zones d’intersecció de les bigues dobles comprenen com a màxim 
tres tipus d’estructures, igual que pel cas anterior, però en aquest cas l’àrea és més àmplia i 
la corba de l’estructura de tres pisos amb bigues dobles d’acer i dues columnes quasi no es 
troba desplaçada. Aquesta desviació seria fàcilment soluble tot augmentant la longitud de 
les bigues i alleugerint la seva massa (per exemple amb forats a la paret). 

Pel que fa les bigues simples, no s’aprecien problemes de dimensionat que les facin 
incompatibles amb la resta de casuística. El doble de la seva longitud coincideix amb les 
zones d’intersecció de les bigues dobles. 
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6.2.6.4 Columnes de gruix 0,8 mm 
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Fig. 6.10. Mapa d’escombrat per columnes de gruix 0,8 mm i bigues dobles 
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Fig. 6.11. Mapa d’escombrat per columnes de gruix 0,8 mm i bigues simples 

Anàlisi de l’escombrat per columnes de gruix 0,8 mm 

Com es pot observar, les zones d’intersecció de les bigues dobles comprenen com a màxim 
tres tipus d’estructures, igual que pel cas anterior però amb una àrea molt més reduïda. La 
resta de zones d’intersecció només comprenen dues corbes. La corba de l’estructura de tres 
pisos amb bigues dobles d’acer i dues columnes segueix estant molt poc desplaçada. 
Aquesta desviació seria fàcilment soluble tot augmentant la longitud de les bigues i 
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alleugerint la seva massa (per exemple amb forats a la paret). Cal observar que les zones 
d’intersecció es presenten més disperses. 

Pel que fa les bigues simples, no s’aprecien problemes de dimensionat que les facin 
incompatibles amb la resta de casuística. El doble de la seva longitud coincideix amb les 
zones d’intersecció de les bigues dobles. Cal observar que l’àrea d’intersecció és més 
reduïda. 

6.2.6.5 Columnes de gruix 0,9 mm 
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Fig. 6.12. Mapa d’escombrat per columnes de gruix 0,9 mm i bigues dobles 
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Fig. 6.13. Mapa d’escombrat per columnes de gruix 0,9 mm i bigues simples 
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Anàlisi de l’escombrat per columnes de gruix 0,9 mm 

Com es pot observar, les zones d’intersecció de les bigues dobles comprenen com a màxim 
tres tipus d’estructures, igual que pels dos casos anteriors. La resta de zones d’intersecció 
només comprenen dues corbes. La corba de l’estructura de dos pisos amb bigues dobles 
d’acer i tres columnes s’observa desplaçada. 

Pel que fa les bigues simples, la zona d’intersecció és pràcticament inexistent i el doble de la 
seva longitud no coincideix amb les zones d’intersecció triple de les bigues dobles.  

6.2.7. Definició dels paràmetres 

De l’anàlisi anterior s’extreu que el gruix de columna que permet una casuística més àmplia 
és el de 0,7 mm. Es selecciona, doncs, aquest gruix. 

Tot seguit caldrà determinar la longitud tant de les columnes com de les bigues dobles i 
simples (meitat de les dobles). Aquest dimensionat es farà en base als requisits de períodes 
propis del sistema i de la massa total de l’estructura. 

Pel que fa els períodes propis, és necessari que tant el primer com el segon (en les 
estructures amb dos i tres graus de llibertat) siguin clarament comptables per l’ull humà. Això 
és degut a que les amplituds de l’oscil·lació especificades al plec de condicions 
s’aconseguiran regulant la freqüència d’excitació i ajustant-la a zones properes a la pròpia 
del sistema. A l’Annex B es recullen els períodes propis de les estructures obtinguts a 
l’escombrat. 

Pel que fa la massa total del sistema, s’haurà de triar els paràmetres dels elements 
estructurals de tal manera que es compleixin els requisits del plec del condicions. A l’Annex 
B es recullen els valors de les masses associades a les longituds de paràmetres i bigues. Un 
cop realitzat un estudi segons aquests criteris es seleccionen els següents paràmetres: 

• Longitud de columna: 250 mm 

• Longitud de biga simple: 240 mm 

• Longitud de biga doble: 470 mm 

6.2.8. Disseny de la base del sistema 

Pel que fa la base, tan sols haurà de complir els següents requisits: 

• Oferir la resistència suficient per compensar els moments màxims i evitar la bolcada del 
sistema 

• Oferir la resistència suficient per compensar el tallant aparegut a les columnes del 
primer pis i evitar el lliscament del sistema 

• Disposar d’un sistema senzill per l’allotjament de les columnes del primer pis, tan pel 
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cas de dues com tres columnes 

• Limitar l’increment de massa total 

Pel que fa el primer aspecte i segon aspectes, les dues variables implicades per assolir els 
requisits són la massa de la base i la distància entre punts de recolzament. A més, per tal 
d’evitar el lliscament del sistema es pot col·locar una peça de material elàstic sota el punts 
de recolzament, per tal d’augmentar el coeficient de fricció. 

Per tal de resoldre l’allotjament de les columnes es prendrà la mateixa solució que per les 
bigues, és a dir, unes ranures de gruix 0,7 mm i l’amplada de l’extrem de les columnes. La 
solució més senzilla consisteix en disposar de perfils idèntics a les bigues i realitzar el 
mateix mecanitzat de les ranures. 

La limitació de la massa està vinculada al requisit del plec de condicions de massa màxima 
del sistema. L’únic problema consisteix en que el moment resistent de la base depèn de la 
seva massa. Això es resoldrà col·locant dos punts de recolzament a tant a l’extrem de la 
base com sigui possible. Aquest recolzaments seran igualment perfils quadrat buits, però de 
dimensions inferiors, soldats transversalment a la base, que també tindran la funció d’aportar 
estabilitat lateral al sistema. La solució per la base que compleix aquest requisits s’especifica 
a l’apartat 6.2.10.4. 

6.2.9. Casuística d’estructures pels elements definits 

A la següent taula es resumeix la casuística que proporcionen i la massa total del sistema. 
Els períodes propis es poden consultar a l’Annex B. 

Taula 6.6. Casuística d’estructures possibles amb els paràmetres definits 
Estructura Motor 2 columnes 3 columnes 

Sí 
• Bigues simples d’acer (5,16 kg) 
• Bigues simples d’alumini (2,85 kg) 
• Bigues dobles d’alumini (4,35 kg) 

• Bigues dobles d’alumini (4,48 kg) 

3 pisos 

No 
• Bigues simples d’acer (4,06 kg) 
• Bigues simples d’alumini (1,75 kg) 
• Bigues dobles d’alumini (3,25 kg) 

• Bigues dobles d’acer (7,99 kg) 
• Bigues dobles d’alumini (3,38 kg) 

Sí 
• Bigues simples d’acer (3,80 kg) 
• Bigues simples d’alumini (2,27 kg) 
• Bigues dobles d’alumini (3,27 kg) 

• Bigues dobles d’acer (6,43 kg) 
• Bigues dobles d’alumini (3,35 kg) 

2 pisos 

No 
• Bigues simples d’acer (2,70 kg) 
• Bigues simples d’alumini (1,17 kg) 
• Bigues dobles d’alumini (2,17 kg) 

• Bigues dobles d’acer (5,33 kg) 
• Bigues dobles d’alumini (2,25 kg) 

Sí 

• Biga simple d’acer (2,45 kg) 
• Biga doble d’acer (3,72 kg) 
• Biga simple d’alumini (1,68 kg) 
• Biga doble d’alumini (2,18 kg) 

• Biga doble d’acer (3,76 kg) 
• Biga doble d’alumini (2,23 kg) 

1 pis 

No 

• Biga simple d’acer (1,35 kg) 
• Biga doble d’acer (2,62 kg) 
• Biga simple d’alumini (0,58 kg) 
• Biga doble d’alumini (1,08 kg) 

• Biga doble d’acer (2,66 kg) 
• Biga doble d’alumini (1,13 kg) 
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6.2.10. Especificació de la solució constructiva 

Un cop definits als apartats anteriors tots aquells paràmetres que determinen el 
comportament del sistema, els altres aspectes constructius són purament de disseny. Els 
plànols de fabricació dels elements estructurals definits es troben a l’Annex E. 

6.2.10.1 Columnes 

En relació a la xapa d’acer de gruix 0,7 mm per la fabricació de les columnes, el 
subministrador assegurarà un acer no aleat, conforme a la norma EN 10326:2007 
“Continously hot-dip coated strip and sheet of structural steels – Technical delivery 
conditions”, amb les característiques mínimes recollides a la taula següent. 

Taula 6.7. Característiques mínimes de la xapa d’acer 

Designació Densitat Mòdul 
d’elasticitat 

Límit elàstic 
al 0,2% 

Resistència a 
tracció mínima 

(segons EN 10027-1) kg/m3 MPa MPa MPa 

S350 7850 2,1·105 350 420 

6.2.10.2 Bigues d’acer 

En relació al perfil buit d’acer de secció quadrada, el subministrador assegurarà un perfil 
d’acer no aleat, conforme a la norma EN 10219:2007 “Cold formed welded structural hollow 
sections of non-alloy and fine grain steels”, amb les característiques mínimes recollides a la 
taula següent. 

Taula 6.8. Característiques mínimes del perfil buit d’acer de secció quadrada 

Amplada Gruix Massa 
lineal 

Àrea 
secció 

Moment d’inèrcia 
de flexió 

Mòdul de 
flexió 

mm mm kg/m cm2 cm4 cm3 

50 4 5,45 6,95 23,7 9,49 

6.2.10.3 Bigues d’alumini 

En relació al perfil buit d’alumini de secció quadrada, el subministrador assegurarà un perfil 
d’una aleació d’alumini, conforme a la norma EN 754 “Aluminium and aluminium alloys. Cold 
drawn rod/bar and tube”, amb les característiques mínimes recollides a la taula següent. 

Taula 6.9. Característiques mínimes del perfil buit d’alumini de secció quadrada1 

Amplada Gruix Massa 
lineal 

Àrea 
secció 

Moment d’inèrcia 
de flexió 

Mòdul de 
flexió 

mm mm kg/m cm2 cm4 cm3 

50 4 2,09 7,26 26,1 10,42 

                                                 
1 Dades aproximades segons subministradors. 
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6.2.10.4 Base 

El perfil serà l’especificat a la taula 6.8, amb una longitud de 0,3 m quan el sistema utilitzi 
bigues simples i de 0,53 m pel cas de les bigues dobles. 

Els elements de recolzament seran unes potes realitzades a partir de perfils buit d’acer de 
secció quadrada, similars als de les bigues, però d’amplada 20 mm, gruix de paret 1,5 mm i 
longitud 20 cm, soldats transversalment al perfil de la base. En el cas de bigues simples es 
col·locaran dues potes i tres en el cas de les bigues dobles. La solució constructiva es 
detalla a l’Annex E. 

     
Fig. 6.14. Solució constructiva per la base 

6.3. Especificació de la instrumentació per a l’aplicació de les sol·licitacions 

Un cop definits els elements constructius que formen el sistema caldrà definir les forces 
d’excitació necessàries por obtenir els desplaçaments especificats al plec de condicions i, 
així, poder especificar la instrumentació necessària per produir-les. 

Aquesta fase del disseny s’ha encarat des d’una perspectiva prestacional, enlloc de dur a 
terme una especificació rígida de components. És a dir, s’han definit les característiques 
mínimes que han de reunir els sistemes de sol·licitació, sense limitar la seva execució a un 
disseny tancat. Aquest plantejament s’ha degut a la intenció d’aprofitament d’instrumental 
disponible a taller. 

6.3.1. Cas harmònic: dimensionat de l’excèntrica 

Com ja s’ha esmentat, per tal d’implementar el cas de l’excitació harmònica s’utilitzarà un 
motor pas a pas (veure apartat 6.2.1) amb una excèntrica acoblada. La massa excèntrica 
produirà, en girar a la freqüència del motor, una força sinusoïdal d’igual freqüència que es 
transmetrà al sistema com a excitació harmònica. 
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L’amplitud del moviment de resposta de l’estructura és proporcional a la magnitud de la força 
excèntrica i la freqüència d’oscil·lació serà la mateixa que la de gir del motor. L’expressió de 
l’amplitud de la força excèntrica és la següent: 

Fexc = mexc·dexc·ω2 (eq. 6.5) 

on mexc és la massa de l’excèntrica concentrada a una distància dexc de l’eix del motor 
girant a una velocitat angular ω 

Aleshores, ajustant la freqüència de gir del motor es pot controlar la magnitud de la força 
d’excitació i en conseqüència l’amplitud del moviment del sistema. D’aquesta manera serà 
possible aconseguir els desplaçaments dels nodes especificats al plec de condicions. Caldrà 
definir, doncs, un valor de ‘mexc·dexc’ que s’adapti a aquests requisits. 

Les amplituds més elevades es produiran al voltant de les freqüències pròpies del sistema. 
A continuació s’analitza, per la solució constructiva de l’apartat 6.2.10. Els valors del factor 
‘mexc·dexc’ per a cada tipus d’estructura, per tal d’aconseguir els desplaçaments requerits 
(entre 3 cm i 5 cm) a freqüències properes a les naturals del sistema que siguin comptables 
per l’ull humà. Aquest anàlisi, que donarà una idea aproximada de la magnitud dels 
paràmetres implicats en el dimensionat de l’excèntrica, s’ha dut a terme mitjançant els fulls 
de càlcul de l’Annex A. 

Taula 6.10. Amplitud de la força harmònica d’excitació 
Sistema Freq. pròpies Excitació Despl. ‘mexc·dexc’

Pisos Biga Columna ω1 (s-1) ω2 (s-1) ω (s-1) T (s) cm gr·cm 
Acer 2 col. 8,34 - 8 0,75 4,78 510 

Simple 
Alumini 2 col. 11,22 - 10,5 0,59 4,86 570 

2 col. 5,51 - 5,3 1,18 3,65 540 
Acer 

3 col. 8,31 - 8 0,78 4,75 690 
2 col. 9,39 - 8,8 0,71 3,71 540 

1 
Doble 

Alumini 
3 col. 12,48 - 11,8 0,53 4,09 510 

Acer 2 col. 4,55 15,61 4,7 1,34 3,23 759 
Simple 

Alumini 2 col. 7,07 26,71 7,4 0,85 3,26 672 
Acer 3 col. 4,07 13,90 4,1 1,54 3,10 660 

2 col. 5,42 18,59 5,6 1,12 3,28 690 
2 

Doble 
Alumini 

3 col. 7,52 24,89 7,6 0,82 3,57 720 
Acer 2 col. 2,39 9,52 9,1 0,69 3,77 600 

Simple 
Alumini 2 col. 5,21 18,91 18 0,35 3,15 750 

2 col. 3,50 12,39 11,9 0,53 3,97 555 
3 

Doble Alumini 
3 col. 5,32 17,67 17 0,37 3,59 750 

Del rang de valors obtingut aproximadament, es tria un valor del factor ‘mexc·dexc’ pel disseny 
de l’excèntrica de 700 gr·cm. El parell necessari per la rotació d’aquesta massa és de 0,069 
Nm, valor dins de les especificacions del motor recollides a l’apartat 6.2.1. Com ja s’ha 
esmentat, l’ajust en la freqüència d’excitació permetrà variar les amplituds de resposta i 
obtenir la desitjada en cada cas. 
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A continuació es descriu la relació entre distància i massa per ‘mexc·dexc’ = 700 gr·cm. Caldrà 
considerar que la massa del motor especificat és de 700 grams i la massa total del sistema 
motor suposada pels càlculs és de 1,1 kg. Aquesta massa total comprèn la pròpia del motor, 
la de l’excèntrica i la del dispositiu d’acoblament del motor a la biga. Aleshores, la massa de 
l’excèntrica no hauria d’excedir els 300 grams. 

‘mexc·dexc’ = 700 gr·cm
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Fig. 6.15. Relació requerida entre distància i massa de l’excèntrica 

Com s’observa, les possibilitats són múltiples. Fins i tot es pot dissenyar una excèntrica en 
que la massa es desplaci per una guia fins a la distància requerida per mantenir els 700 
gr·cm. 

En una primera especificació aproximativa es seleccionen una massa de 150 grams (a 4,6 
cm de l’eix del motor) i una massa de 200 grams (a 3,5 cm de l’eix del motor), per tal de 
comparar les solucions constructives, suposant que la massa s’incorpora mitjançant un disc 
solidari a un braç acoblat al rotor. El radi d’aquest disc, tant si és d’acer o com de plom, es 
recull a la taula següent, segons la següent expressió: 

h
mr

··πδ
=  (eq. 6.6) 

on δ és la densitat del material pel disc 
h és el gruix del disc 

Taula 6.11. Dimensions de l’excèntrica 
Material δ (grams/cm3) mexcèntrica (grams) hdisc (cm) Radi disc (cm) 

0,8 2,75 
1 2,46 150 

1,2 2,25 
0,8 3,18 
1 2,85 

Acer 7,85 

200 
1,2 2,60 
0,8 2,29 
1 2,05 150 

1,2 1,87 
0,8 2,64 
1 2,36 

Plom 11,35 

200 
1,2 2,16 
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Cal esmentar que una altra raó per no dimensionar una massa excessiva és no introduir 
inestabilitat lateral al sistema. Aleshores, els paràmetres fonamentals pel disseny són: 

• Un braç tan lleuger com sigui possible (p. ex. una barra d’alumini de diàmetre 0,5 mm) 

• Una massa de 150 grams (de plom per fer l’excèntrica més compacte) solidària al braç, 
el centre de gravetat de la qual estigui situat a una distància de 4,5 cm de l’eix del 
motor. 

En qualsevol cas, degut a la àmplia flexibilitat el disseny de l’excèntrica es deixarà obert a 
les possibilitats constructives del taller, sempre que es consideri la relació de la figura 6.15, 
el parell màxim del motor i la massa màxima de càlcul pel sistema de 1,1 kg. 

 
Fig. 6.16. Excèntrica 

Finalment, caldrà disposar d’una peça entre el motor i la biga per l’acoblament entre el 
sistema motor-excèntrica i l’estructura que haurà de complir unes condicions. 

Pels càlculs de dimensionat i resposta s’ha fixat una massa total del sistema motor de 1,1 
kg. La massa del motor és de 0,7 kg, mentre que la massa excèntrica s’ha especificat de 
0,15 kg. Es prendrà, doncs, una massa de 0,3 kg per cobrir la massa total de l’excèntrica 
incloent el braç i altre possible instrumentació incorporada: lector de revolucions, cablejat, 
etc. Aleshores, la massa màxima d’aquest dispositiu d’acoblament serà de 0,1 kg i seria 
convenient fabricar-lo d’alumini, ja que considerant la seva densitat (2,7 grams/cm3) s’obté 
un volum útil suficient per l’execució d’aquest peça. 

La peça haurà de ser tal que el seu muntatge sobre qualsevol biga sigui senzill i ràpid. 
Hauria d’estar fixada al motor i disposar d’un sistema de fixació a la biga que asseguri la 
transmissió de la sol·licitació harmònica. Una solució senzilla pel rang de forces a transmetre 
seria la col·locació de passadors que fixessin el dispositiu a forats realitzats a determinats 
punts de les bigues. 

D’altra banda, també complirà la funció d’esmorteir el soroll no desitjable per vibracions a 
altes freqüències que produeix el motor. Aquest problema serà fàcilment soluble col·locant 
una banda elàstica entre el motor i la biga. 
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6.3.2. Cas impulsional: ràfega de vent 

Pel cas impulsional de ràfega de vent, l’excitació s’implementarà mitjançant un flux d’aire 
comprimit. Mitjançant un regulador de la pressió es controlarà l’amplitud de la força se 
sol·licitació. En aquest cas, la freqüència d’excitació ve especificada per la modelització de 
la ràfega de vent (veure apartat 4.3.2), tot i que es consideraran les freqüències naturals del 
sistema per evitar ressonàncies i el possible col·lapse de l’estructura. 

A continuació s’analitza, pels elements constructius definits i per cadascuna de les 
estructures considerades a partir de dos pisos, l’amplitud de la força necessària per 
aconseguir els desplaçaments requerits. Es considera en tots els casos que la força s’aplica 
horitzontalment a un dels nodes del pis superior. 

Taula 6.12. Amplitud de la força d’excitació 
Sistema Freqüències pròpies Desplaçament ‘Fvent’ 

Pisos Biga Columnes ω1 (s-1) ω2 (s-1) (cm) (N) 
Acer 2 col. 6,85 19,67 4,69 3,7 

Simple 
Alumini 2 col. 12,36 33,25 4,01 4,5 

2 col. 2,71 11,57 4,87 1 
Acer 

3 col. 5,43 16,53 4,75 5 
2 col. 8,34 23,33 3,86 3,5 

2 
Doble 

Alumini 
3 col. 10,93 29,68 3,41 5,5 

Acer 2 col. 3,98 12,97 4,67 2,2 
Simple 

Alumini 2 col. 8,21 23,90 4,71 3,5 
Acer 3 col. 2,44 9,81 4,76 1,5 

2 col. 5,25 16,08 4,58 3,2 
3 

Doble 
Alumini 

3 col. 7,24 21,37 3,76 4 

L’aplicació d’aquesta força s’hauria de realitzar de tal manera que permetés el moviment 
lliure de les columnes, és a dir, aplicant el flux d’aire al cantell de les bigues. La solució 
constructiva per les bigues consisteix en perfils buits i per tant l’àrea transversal d’aquestes 
és reduïda. Això és fàcilment soluble col·locant una peça (preferiblement una làmina tant 
lleugera com sigui possible) a l’extrem per tal de proporcionar la màxima superfície que 
permeten les dimensions externes de la biga. Essent l’amplada d’aquestes és 5 cm, la 
superfície d’actuació serà Sact = 25 cm2. Aleshores, les pressions necessàries es recullen a 
la taula següent. 

Taula 6.13. Rang de pressions necessàries 
Força d’excitació Superfície d’actuació Pressió 

(N) (cm2) (kPa) (bar) (PSI) 
1 25 0,4 0,004 0,058 

5,5 25 2,2 0,022 0,319 

Cal considerar que la pressió que actuarà sobre la superfície no serà la pressió màxima 
especificada per un compressor, ja que caldrà situar-lo a una certa distància. Igualment, el 
rang de pressions necessàries és molt inferior als proporcionats dins les característiques 
habituals que ofereixen els compressors del mercat més lleugers. 
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A l’Annex D es recull la fitxa tècnica d’un compressor portàtil com a especificació per la 
instrumentació, tot i que es podria utilitzar qualsevol altre sempre que pugui assolir els 
requisits de la taula 6.13 i incorpori un regulador de pressió. 

Pel que fa la modelització del mig període d’ona sinusoïdal amb que s’ha caracteritzat la 
ràfega de vent es podrà realitzar manualment, de manera aproximada, o bé mitjançant 
l’acoblament d’un regulador electro-neumàtic de pressió amb el seu corresponent 
programari, per exemple de la casa FESTO. 

6.3.3. Cas impulsional: explosió 

Pel cas impulsional de l’explosió, l’excitació s’implementarà mitjançant una petita càrrega 
explosiva allotjada a un recipient solidari a l’estructura o mitjançant un pèndol que impacti 
contra un dels cantells de les bigues. Per la primera solució, la pressió d’expansió de 
l’explosió de la càrrega produirà una força d’impuls a les parets del recipient que, amb un 
disseny adequat, transmetrà al sistema com a força d’excitació. Caldrà definir únicament la 
capacitat de la càrrega. Per la segona solució, regulant la longitud i la massa del pèndul 
s’aconseguirà l’energia d’impacte necessària. 

A continuació s’analitza, pels elements constructius definits i per cadascuna de les 
estructures considerades a partir de dos pisos, l’amplitud de la força necessària per 
aconseguir els desplaçaments requerits. Es considera en tots els casos que la força s’aplica 
horitzontalment a un dels nodes del pis superior. 

Taula 6.14. Amplitud de la força d’excitació 
Sistema Freqüències pròpies Desplaçament ‘Fexp’ 

Pisos Biga Columnes ω1 (s-1) ω2 (s-1) (cm) (N) 
Acer 2 col. 6,85 19,67 4,30 3,5 

Simple
Alumini 2 col. 12,36 33,25 4,64 4 

2 col. 2,71 11,57 4,77 2,5 
Acer 

3 col. 5,39 16,40 4,34 5 
2 col. 8,34 23,22 4,77 4 

2 
Doble 

Alumini 
3 col. 10,72 29,12 4,27 5,5 

Acer 2 col. 4,04 13,16 4,39 3 
Simple

Alumini 2 col. 8,49 24,73 4,33 3 
Acer 3 col. 2,44 9,81 4,41 4 

2 col. 5,35 16,39 4,43 3,2 
3 

Doble 
Alumini 

3 col. 7,24 21,37 4,13 4,5 

A continuació s’especificarà el dispositiu necessari per tal d’allotjar una petita càrrega 
explosiva (petard). El disseny més senzill consisteix en un recipient encaixat a l’interior d’una 
biga. Per a tal propòsit es prendrà un cub de dimensions inferior a l’espai lliure de la biga (42 
mm x 42 mm) obert per una cara i amb pestanyes que en aquesta cara que arrossegaran 
l’extrem de la biga. 

D’aquesta manera, la ona expansiva del petard actuarà sobre la superfície lateral tapada, 
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però no sobre la oberta, i transmetrà una força a l’estructura que dependrà de la superfície 
útil de la tapa. Si les dimensions exteriors del recipient són de secció 40 mm x 40 mm, 
prenent una paret de 4 mm, ens queda una superfície d’actuació de la pressió del petard de 
36 mm x 36 mm (Sact = 12,96 cm2). 

A continuació es calcula el rang de pressions necessàries per tal d’especificar la càrrega 
dels petards. 

Taula 6.15. Rang de pressions necessàries 
Força d’excitació Superfície d’actuació Pressió 

(N) (cm2) (kPa) (bar) 
2,5 12,96 1,93 0,0193 
5,5 12,96 4,24 0,0424 

Com ja s’ha comentat, l’altra alternativa consisteix en disposar un sistema de pèndul amb 
una longitud i massa adequades. Però la solució amb el petard seria una simulació més 
propera a la realitat de l’explosió.  
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7. Resposta de la solució constructiva 
Els elements són combinables entre sí per formar una tipologia d’estructures diversa (apartat 
6.2.10) i possibilitar l’estudi de la resposta de sistemes: 

• d’un a tres graus de llibertat 

• en funció de la massa total del sistema i de la distribució per pisos, per combinació de 
bigues d’acer i d’alumini 

• en funció de la rigidesa, que es pot modificar variant de dues a tres columnes 

A continuació es recull un resum de respostes dels sistemes més interessants dins aquesta 
casuística d’estructures definida i per les sol·licitacions estipulades a l’apartat anterior. La 
resta de respostes es troben a l’Annex C. A l’Annex A s’inclouen els exemples complerts 
dels fulls de càlcul utilitzats. 

7.1. Cas harmònic 

Amb el sistema motor definit als apartats 6.2.1 i 6.3.1, i pels elements constructius 
especificats a l’apartat 6.2.10 la resposta per les diferents estructures de la taula 6.10 es 
descriu a continuació. 

7.1.1. Estructures d’un grau de llibertat 

A banda de l’amplitud i el període del moviment oscil·latori de resposta per a una 
determinada freqüència d’excitació, s’ha analitzat l’evolució de l’amplitud en funció de la 
freqüència d’excitació al voltant de la freqüència natural del sistema. L’escombrat de 
freqüències resultarà interessant alhora de fixar la freqüència d’excitació per l’especificació 
de les pràctiques per tal de no col·lapsar el sistema.  

7.1.1.1 Biga simple d’acer (2 columnes) 

Ajustant la freqüència d’excitació del motor a ωexc = 7,8 s-1, l’amplitud màxima del moviment 
sinusoïdal és Umàx = 3,81 cm i el període d’oscil·lació del sistema Tsist = 0,8. Es compleixen, 
doncs, els requisits establerts al plec de condicions. 
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Fig. 7.1. Amplitud vers freqüència d’excitació 
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7.1.1.2 Biga simple d’alumini (2 columnes) 

Ajustant la freqüència d’excitació del motor a ωexc = 10,2 s-1, l’amplitud màxima del moviment 
sinusoïdal és Umàx = 3,84 cm i el període d’oscil·lació del sistema Tsist = 0,62. Es compleixen, 
doncs, els requisits establerts al plec de condicions. 
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Fig. 7.2. Amplitud vers freqüència d’excitació 

7.1.1.3 Biga doble d’acer (2 columnes) 

Ajustant la freqüència d’excitació del motor a ωexc = 5,8 s-1, l’amplitud màxima del moviment 
sinusoïdal és Umàx = 3,98 cm i el període d’oscil·lació del sistema Tsist = 1,08. Es compleixen, 
doncs, els requisits establerts al plec de condicions. 
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Fig. 7.3. Amplitud vers freqüència d’excitació 

7.1.1.4 Biga doble d’acer (3 columnes) 

Ajustant la freqüència d’excitació del motor a ωexc = 7,9 s-1, l’amplitud màxima del moviment 
sinusoïdal és Umàx = 3,43 cm i el període d’oscil·lació del sistema Tsist = 0,79. Es compleixen, 
doncs, els requisits establerts al plec de condicions. 
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Fig. 7.4. Amplitud vers freqüència d’excitació 

7.1.1.5 Biga doble d’alumini (2 columnes) 

Ajustant la freqüència d’excitació del motor a ωexc = 8,7 s-1, l’amplitud màxima del moviment 
sinusoïdal és Umàx = 3,87 cm i el període d’oscil·lació del sistema Tsist = 0,72. Es compleixen, 
doncs, els requisits establerts al plec de condicions. 
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Fig. 7.5. Amplitud vers freqüència d’excitació 

7.1.2. Estructures de dos graus de llibertat 

Per l’anàlisi dels resultats, tot seguit s’inclou per a cada estructura estudiada el full de càlcul 
on apareixen les característiques del sistema (dades dels elements estructurals, matrius de 
masses i rigideses, freqüències pròpies i matriu modal del sistema), les dades del sistema 
motor i l’expressió del moviment dels nodes per a una determinada freqüència d’excitació. A 
banda, s’ha recollit l’evolució de l’amplitud de l’oscil·lació vers el temps, s’ha analitzat 
l’evolució de l’amplitud del moviment i de les tensions màximes a les columnes en funció de 
la freqüència d’excitació al voltant de la freqüència natural del sistema. Per a tots els casos 
s’ha considerat un esmorteïment de l’1%. 
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7.1.2.1 Bigues simples d’acer (2 columnes) 

 
Fig. 7.6. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.7. Amplitud vers temps 

L’escombrat de freqüències, considerant un esmorteïment de l’1%, es recull a continuació. 
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Fig. 7.8. Amplitud vers freqüència d’excitació 
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Δ
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···6

2
σ  (eq. 7.1) 

on E és el mòdul d’elasticitat 
∆màx és el desplaçament màxim del nus 
e és el gruix 
L és la longitud 

6
· 2hbWy =  (eq. 7.2) 

on b és l’amplada 
h és el gruix 

Per les característiques de les columnes especificades a l’apartat 6.2.10 i considerant un 
esmorteïment de l’1%, el resultat de l’escombrat es recull a la següent figura. 
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Fig. 7.9. Tensió màxima a les columnes vers freqüència d’excitació 

7.1.2.2 Bigues simples d’alumini (2 columnes) 

 
Fig. 7.10. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.11. Amplitud vers temps 

L’escombrat de freqüències, considerant un esmorteïment de l’1%, es recull a continuació. 
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Fig. 7.12. Amplitud vers freqüència d’excitació 

D’acord amb les equacions 7.1 i 7.2, i per les característiques de les columnes especificades 
a l’apartat 6.2.10, el resultat de l’escombrat es recull a la següent figura. 
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Fig. 7.13. Tensió màxima a les columnes vers freqüència d’excitació 
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7.1.2.3 Bigues dobles d’alumini (3 columnes) 

 
Fig. 7.14. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.15. Amplitud vers temps 

L’escombrat de freqüències, considerant un esmorteïment de l’1%, es recull a continuació. 
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Fig. 7.16. Amplitud vers freqüència d’excitació 
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D’acord amb les equacions 7.1 i 7.2, i per les característiques de les columnes especificades 
a l’apartat 6.2.10, el resultat de l’escombrat es recull a la següent figura. 
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Fig. 7.17. Tensió màxima a les columnes vers freqüència d’excitació 

7.1.3. Estructures de tres graus de llibertat 

Per l’anàlisi dels resultats, tot seguit s’inclou per a cada estructura estudiada la mateixa 
informació que la indicada pels sistemes de dos graus de llibertat. 

7.1.3.1 Bigues simples d’acer (2 columnes) 

 
Fig. 7.18. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.19. Amplitud vers temps 
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Fig. 7.20. Amplitud vers freqüència d’excitació 

D’acord amb les equacions 7.1 i 7.2, i per les característiques de les columnes especificades 
a l’apartat 6.2.10, el resultat de l’escombrat es recull a la següent figura. 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2

Freqüència d'excitació (1/s)

Te
ns

ió
 m

àx
im

a 
(M

Pa
) Tercer pis

Segon pis
Primer pis

 

Fig. 7.21. Tensió màxima a les columnes vers freqüència d’excitació 
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7.1.3.2 Bigues dobles d’alumini (2 columnes) 

 
Fig. 7.22. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.23. Amplitud vers temps 
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Fig. 7.24. Amplitud vers freqüència d’excitació 

D’acord amb les equacions 7.1 i 7.2, i per les característiques de les columnes especificades 
a l’apartat 6.2.10, el resultat de l’escombrat es recull a la següent figura. 
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Fig. 7.25. Tensió màxima a les columnes vers freqüència d’excitació 

7.2. Cas impulsional: ràfega de vent 

Amb el sistema compressor-regulador definit a l’apartat 6.3.2, i pels elements constructius 
especificats a l’apartat 6.2.10, la resposta per les diferents estructures de la taula 6.12 es 
descriu a continuació o l’Annex C. 

A l’Annex A es recullen alguns dels fulls de càlcul complerts utilitzats per obtenir les 
respostes del sistema. 

7.2.1. Estructures de dos graus de llibertat 

Per l’anàlisi dels resultats tant de les estructures de dos com de tres graus de llibertat 
(apartat 7.2.2), tot seguit s’inclou per a cada estructura estudiada el full de càlcul on 
apareixen les característiques del sistema (dades dels elements estructurals, matrius de 
masses i rigideses, freqüències pròpies, matriu modal del sistema i les matrius de masses, 
rigideses i esmorteïments en base modal), les dades de l’excitació i els valors màxims 
d’amplitud, velocitat i acceleració dels nodes. També s’ha recollit l’evolució de l’amplitud del 
moviment vers el temps. 

 



Pág. 62 Disseny i construcció d’estructures a escala reduïda per a la docència 
 

 
 
 

7.2.1.1 Bigues simples d’acer (2 columnes) 

 
Fig. 7.26. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.27. Amplitud vers temps 
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7.2.1.2 Bigues simples d’alumini (2 columnes) 

 
Fig. 7.28. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.29. Amplitud vers temps 



Pág. 64 Disseny i construcció d’estructures a escala reduïda per a la docència 
 

 
 
 

7.2.1.3 Bigues dobles d’acer (2 columnes) 

 
Fig. 7.30. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.31. Amplitud vers temps 
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7.2.1.4 Bigues dobles d’alumini (2 columnes) 

 
Fig. 7.32. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.33. Amplitud vers temps 
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7.2.2. Estructures de tres graus de llibertat 

7.2.2.1 Bigues simples d’acer (2 columnes) 

 
Fig. 7.34. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.35. Amplitud vers temps 
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7.2.2.2 Bigues simples d’alumini (2 columnes) 

 
Fig. 7.36. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.37. Amplitud vers temps 
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7.2.2.3 Bigues dobles d’acer (3 columnes) 

 
Fig. 7.38. Sistema i resposta del full de càlcul 

 

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temps (s)

D
es

pl
aç

am
en

t (
cm

)

Tercer pis
Segon pis
Primer pis

 
Fig. 7.39. Amplitud vers temps 
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7.2.2.4 Bigues dobles d’alumini (3 columnes) 

 
Fig. 7.40. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.41. Amplitud vers temps 
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7.3. Cas impulsional: explosió 

Amb el sistema recipient-petard definit a l’apartat 6.3.3, i pels elements constructius 
especificats a l’apartat 6.2.10, la resposta per les diferents estructures de la taula 6.14 es 
descriu a continuació o a l’Annex C. 

A l’Annex A es recullen alguns dels fulls de càlcul complerts utilitzats per obtenir les 
respostes del sistema. 

7.3.1. Estructures de dos graus de llibertat 

Per l’anàlisi dels resultats tant de les estructures de dos com de tres graus de llibertat 
(apartat 7.3.2), tot seguit s’inclou per a cada estructura estudiada el full de càlcul on 
apareixen les característiques del sistema (dades dels elements estructurals, matrius de 
masses i rigideses, freqüències pròpies, matriu modal del sistema i les matrius de masses, 
rigideses i esmorteïments en base modal), les dades de l’excitació i els valors màxims 
d’amplitud, velocitat i acceleració dels nodes. També s’ha recollit l’evolució de l’amplitud del 
moviment vers el temps. 

7.3.1.1 Bigues dobles d’acer (2 columnes) 

 
Fig. 7.42. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.43. Amplitud vers temps 

7.3.1.2 Bigues dobles d’alumini (3 columnes) 

 
Fig. 7.44. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.45. Amplitud vers temps 

7.3.2. Estructures de tres graus de llibertat 

7.3.2.1 Bigues simples d’acer (2 columnes) 

 
Fig. 7.46. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.47. Amplitud vers temps 
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7.3.2.2 Bigues dobles d’acer (3 columnes) 

 
Fig. 7.48. Sistema i resposta del full de càlcul 
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Fig. 7.49. Amplitud vers temps 
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7.4. Anàlisi del comportament del sistema dissenyat 

A partir de les característiques de la solució constructiva especificada a l’apartat 6.2.10, així 
com de totes les respostes dels diferents sistemes recollides a l’apartat 7 o a l’Annex C, es 
poden extreure les conclusions sobre el disseny de les estructures a escala reduïda que es 
descriuen a continuació. 

7.4.1. Compliment dels requisits del plec de condicions 

Com s’ha observat als apartats anteriors de resposta del sistema, els elements de la solució 
constructiva, en combinació amb les especificacions per a la instrumentació d’excitació, 
compleixen amb els requisits establerts al plec de condicions de l’apartat 2. A la següent 
taula es recullen els principals requisits i la seva justificació. 

Taula 7.1. Compliment dels requisits del plec de condicions 
Requisits per a la resposta Justificació 
 Desplaçaments dels nodes clarament visibles (entre 3 i 5 cm) Apartat 7 
 Períodes d’oscil·lació comptables per l’ull humà (entre 0,4 s i 1,5 s) Apartat 7 
Requisits per a la solució constructiva Justificació 
 Muntatge versàtil de diverses estructures amb els mateixos elements Apartat 6.2.10 i taula 6.6 
 Disponibilitat d’estructures de un fins a tres graus de llibertat Taula 6.6 
 Rigidesa y massa de les columnes reduïdes Apartat 5 i 6.2.10 
 Alta rigidesa y massa elevada en comparació amb les columnes Apartat 5 i 7.2.10 
 Nusos rígids i facilitat de muntatge Apartat 5 
 Massa màxima del sistema inferior a 10 kg Taula 6.6 
 Limitacions de les dimensions totals Apartat 6.2.10 

 

7.4.2. Possibilitats d’ús de la solució a les pràctiques 

Per a la solució constructiva especificada, altres conclusions d’interès que es podran 
extreure durant el desenvolupament de les pràctiques s’indiquen a continuació. 

7.4.2.1 Anàlisi de la variació de la resposta per a diferents situacions de l’excitació 

Degut al disseny d’un sistema de fixació flexible i ràpid pel sistema motor, així com la 
versatilitat d’aplicació de les excitacions impulsionals, es podrà comprovar la variació de la 
resposta en aplicar les sol·licitacions en qualsevol dels pisos de l’estructura, o en alguns 
casos, a varis en el mateix instant. 

Un primer exemple d’això es recull a continuació pel cas de la ràfega de vent. Es pren el cas 
d’una estructura de tres pisos i bigues d’acer, aplicant la mateixa força (1N). 
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Taula 7.2. Variació de la resposta segons el punt d’aplicació del flux d’aire 
Aplicació 

força 
Amplitud 
màxima Evolució resposta / temps 
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Com es pot observar, aplicant el flux d’aire al segon pis s’aconsegueix uns desplaçaments 
màxims dels nodes majors, trobant-se en aquest cas, fora de les especificacions del plec de 
condicions. 

Com a segon exemple es recull el cas d’una estructura de tres pisos i bigues d’acer, 
sol·licitada mitjançant una explosió de 3 N. 

Igual que pel cas anterior, en el cas d’aplicar l’explosió en el segon pis els efectes són 
majors i surten fora de les especificacions del plec. En aquest cas resulta també interessant 
observar com varien les evolucions de les respostes en funció del temps. 
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Taula 7.3. Variació de la resposta segons el punt d’aplicació de l’explosió 
Aplicació 

força 
Amplitud 
màxima Evolució resposta / temps 

Tercer pis 
U3 = 2,39 cm 
U2 = 3,31 cm 
U1 = 2,39 cm 
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7.4.2.2 Anàlisi de la variació de la resposta en funció de la massa i la rigidesa 

Gràcies a la versatilitat de les peces que permet un muntatge àgil de diferents estructures, 
es podrà analitzar variacions degudes a la formació del sistema amb bigues d’acer o 
d’alumini (massa) o amb dues o tres columnes (rigidesa). 

Exemples d’aquesta variació, tant pel que fa a les freqüències pròpies com als 
desplaçaments dels nodes, s’han pogut observar detalladament als apartats anteriors de 
resposta del sistema. 

Naturalment, aquesta anàlisi també és extensible als casos d’excitació impulsional (tant per 
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la ràfega de vent com per l’explosió). 

7.4.3. Aprofitament dels fulls de càlcul 

Gràcies als fulls de càlcul desenvolupats durant el procés de disseny, l’avaluació de totes 
aquestes característiques del sistema referides anteriorment es podrà realitzar d’una manera 
més àmplia i detallada en paral·lel a la pròpia pràctica amb les estructures a escala reduïda. 
Aquesta eina permetrà una anàlisi més profunda i global del comportament dels sistemes i 
les relacions entre les diferents variables implicades. 

Una de les avantatges interessants per a l’anàlisi del comportament dinàmic de les 
estructures mitjançant els fulls de càlcul és també l’estudi de les variacions en la resposta 
degudes a la variació dels paràmetres d’excitació i, fins i tot, a diferents models possibles de 
les excitacions pels casos de ràfega de vent i explosió. 

Com a exemple, s’ha inclòs a continuació la resposta d’una estructura de dos graus de 
llibertat amb bigues simples d’acer per a diferents models de la ràfega de vent. Per tots els 
casos, la força s’ha aplicat sobre el nus del segon pis durant un temps de 3 segons i una 
magnitud màxima de 3,7 N, impuls fixat per aconseguir els desplaçaments desitjats (veure 
figura 7.26). 

Taula 7.4. Models per simular la ràfega de vent 
Model per la ràfega Resposta del sistema 
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Com es pot observar, la resposta varia substancialment en funció del model adoptat. Els 
models més propers a la realitat serien el de la mitja ona sinusoïdal i la triangular, on es 
considera una primera fase de creixement de la força del vent fins el punt màxim i 
seguidament una disminució progressiva d’aquesta fins a fer-se nul·la.  

7.4.4. Aspectes a considerar per a l’especificació de les pràctiques 

Caldrà seleccionar, per cada cas d’excitació, les estructures més interessants pel seu estudi 
de entre les combinació possibles (veure taula 6.10). 

Un cop seleccionades les estructures, caldrà realitzar un ajust de la instrumentació per tal 
d’obtenir les respostes desitjades. Per a aquesta finalitat seran de molt ús els fulls de 
resposta de l’apartat 8, tot i que caldrà esperar unes petites diferències lògiques entre els 
càlculs i la solució real, degudes a les simplificacions matemàtiques implícites en els 
procediments de càlcul i altres variables de la fabricació i el muntatge. 

En el cas de l’excitació harmònica, bàsicament caldrà fixar la freqüència de gir del motor 
(que serà també la freqüència del moviment oscil·latori) un cop es conegui la configuració 
final de l’excèntrica, així com la massa total del sistema motor. Caldrà vigilar quan es treballi 
a les zones properes a les freqüències naturals del sistema, ja que en molts casos per 
obtenir els desplaçaments desitjats (entre 3 cm i 5 cm) s’haurà d’excitar el sistema a una 
freqüència al voltant de la natural, però sense passar un límit que col·lapsaria l’estructura. 

Per a aquesta fase d’ajust de la instrumentació seran d’utilitat tant els fulls de càlcul com els 
resultats de l’apartat 7.1, on es poden analitzar fàcilment els desplaçaments per a una 
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freqüència i també l’evolució de l’amplitud de la oscil·lació en funció de la freqüència 
d’excitació (veure figures dels apartats 7.1). 

Pel cas de la ràfega de vent, un cop es disposi de la instrumentació final caldrà definir els 
paràmetres de l’aplicació, és a dir, la pressió del flux d’aire, la distància de la boca a la 
planxa d’impacte de l’aire, el software de control de la corba de modelització pel regulador 
electro-neumàtic (o, en cas de fer-se de manera manual, el procediment d’ús del regulador 
de pressió el compressor) per tal d’implementar la ràfega de vent definida (força màxima i 
durada de l’impuls). 

Pel cas de l’explosió, a partir dels càlculs establerts a l’apartat 6.3.3 caldrà definir els petards 
que proporciones les pressions requerides. Pel disseny poc rígid de les estructures aquests 
petards seran de càrrega baixa.  

Finalment, caldrà definir i implementar totes els dispositius de captació de dades de 
resposta, des de un comptador de les voltes de l’excèntrica en el cas harmònic, per tal de 
tenir una dada real de la freqüència de gir, fins a totes les galgues integrades als sistemes 
per a la lectura de desplaçaments, velocitats i acceleracions, així com de les tensions 
aparegudes a les columnes. 
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8. Impacte ambiental 

8.1. Fabricació 

8.1.1. Matèries primeres 

Els elements estructurals estan composats d’acer i alumini segons les especificacions de 
l’apartat 6.2.10. Els materials considerats no són contaminants en l’estat de 
subministrament, però sí tenen un impacte ambiental en la fase de fabricació. 

Com exemple d’això, tot seguit es calcula el consum de d’energia i la producció de CO2 per 
a la fabricació dels perfils necessaris per a la realització del projecte (bigues d’acer i base). 
Les següents dades pel càlcul provenen del banc de dades BEDEC, de l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya: 

• Cost energètic: 37 MJ/kg de perfil quadrat d’acer fabricat 

• Emissió de CO2: 3,63 kg/ kg de perfil quadrat d’acer fabricat 

Taula 8.1. Cost energètic i contaminació en la fabricació de perfils d’acer 
Longitud total Massa total Cost energètic Emissió de CO2 

(m) (kg) (MJ) (kg) 
4 21,8 806,6 79,1 

Tot i que l’impacte en fase de fabricació de les peces requerides pel projecte és 
menyspreable, considerant l’anàlisi del cicle de vida complert es recullen breument les 
mesures necessàries a la planta de fabricació de l’acer i de l’alumini per tal de minimitzar els 
efectes nocius dels processos de fabricació. 

Serà necessari, durant la fase de fabricació, estudiar formes de reduir la contaminació 
atmosfèrica, mitjançant l’ús d’equips especials d’eliminació de la pols seca, separació de 
gasos y recuperació dels químics valuosos, així com remoure els contaminants tòxics i 
col·lectar els gasos que continguin monòxid de carboni i hidrogen, per tal d’utilitzar-los com a 
combustibles secundaris a la planta, o bé per produir altres químics, com metanol o 
amoníac. Aquestes mesures ajuden a reduir la contaminació atmosfèrica i augmenten 
l’eficiència energètica. D’altra banda, en la fabricació d’acer i alumini s’empren grans 
quantitats d’aigua. Aleshores, és necessari disposar de sistemes de tractament d’aigües 
residuals per a tots els processos, així com estudiar la forma de reciclar l’aigua tractada. 

Pel que fa el conformat dels perfils i les làmines, els processos industrials tenen també el 
seu impacte ambiental, que es pot menysprear considerant la mínima quantitat de material 
necessària. 

En relació a la instrumentació complementària (per exemple motor pas a pas, 
compressor,...), tot i que òbviament requereixen d’un consum d’energia i es produeixen 
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residus durant la seva fabricació i assemblatge, l’impacte es pot negligir atenent que la 
comanda de material és mínima i vida útil estimada de la instrumentació elevada. 

8.1.2. Processos de mecanitzat 

Els processos de fabricació especificats pel conformat de les peces són senzills i la 
maquinària implicada requereix un consum d’energia mínim. En relació als residus, caldrà 
reciclar el material sobrant, tant dels perfils com de les làmines, ja sigui pel seu aprofitament 
posterior al mateix taller del departament, o bé per un reciclatge convencional de l’acer i 
l’alumini. 

Quant a la ferritja produïda durant el mecanitzat, s’hauran de prendre les mesures de 
seguretat necessàries per tal d’evitar als operaris riscs derivats de la inhalació o del contacte 
ocular. Igual que pel material sobrant, aquesta ferritja haurà de ser recollida, classificada 
segons el tipus de material i posteriorment transportada a una deixalleria per poder ser 
reciclada per procediments habituals. 

8.2. Utilització en pràctiques 

Durant aquesta fase l’impacte ambiental és mínim, ja que la vida útil de les peces és elevada 
mentre treballin dins dels rangs especificats i el consum d’energia serà tan sols el requerit 
per la instrumentació d’excitació i pel suport informàtic i electrònic. Es pot considerar, doncs, 
negligible. 

8.3. Desballestament/ fi de vida útil 

Un cop els elements constructius esdevinguin inservibles, s’hauran de reciclar per la seva 
reutilització a taller o bé pels programes habituals de reciclatge d’acer i alumini. 

Pel que fa el desballestament de la instrumentació complementària, un cop hagi quedat 
malmesa caldrà desmuntar-la per l’aprofitament de components o, en cas que això ja no 
sigui possible, classificar aquests components per dur-los a la deixalleria per a un posterior 
reciclatge. 

8.4. Avaluació 

Valorant totes les consideracions recollides, es pot considerar que l’impacte ambiental del 
projecte és mínim i satisfà els requisits de consideració vers el medi ambient i la salut de les 
persones. 
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9. Pressupost 

9.1. Adquisició de material 

En primer lloc es calcula el cost d’adquisició de material per a la fabricació dels elements 
estructurals. S’ha considerat el següent conjunt de peces: 

• 3 bigues dobles i 3 bigues simples d’acer (perfil quadrat buit de 50x50x4 mm) 

• 3 bigues dobles i 3 bigues simples d’alumini (perfil quadrat buit de 50x50x4 mm) 

• 1 element de base doble i 1 elements de base simple (perfil quadrat buit de 50x50x4 
mm) 

• 5 elements de recolzament (perfil quadrat buit de 20x20x1,5 mm) 

• 18 columnes (làmina d’acer de gruix 0,7 mm) 

El cost d’adquisició de material, segons preus del banc de dades BEDEC, de l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya, es recull a la taula següent. 

Taula 9.1. Cost de material pels elements estructurals 
Material Quantitat total Preu unitari Cost 
Perfil quadrat buit d’acer de 50x50x4 mm 16,35 kg 1,75 €/kg 28,6 € 
Perfil quadrat buit d’alumini de 50x50x4 mm 4,6 kg 4,35 €/kg 20,01 € 
Perfil quadrat buit d’acer de 20x20x1,5 mm 1 kg 1,35 €/kg 1,35 € 
Làmina d’acer de gruix 0,7 mm 1 m2 10,29 €/m2 10,29 € 
Total   60,25 € 

Pel que fa el cost d’adquisició d’altres components, els preus es resumeixen a la taula 
següent, incloent el 16% d’IVA. Les dades han estat obtingudes de les pàgines web o 
catàlegs dels distribuïdors. 

Taula 9.2. Cost de components addicionals 
Component Cost 
Motor pas a pas 108,8 € 
Placa de control 221,5 € 
Software LabVIEW 8.6 2740 €* 
Mòdul de 4 canals de galgues extensiomètriques 1241,2 €** 
Material de connexions i control electrònic 60 € 
Galgues extensiomètriques (6 unitats) 24 € 
Total 1655,5 € 

* El software d’aplicació amb mesures funcionals d’anàlisi y una interfície d’usuari personalitzada 
utilitzant una varietat de hardware d’adquisició de dades basat en PCI y USB, LabVIEW, s’ha 
inclòs a la taula per tenir una visió del valor del projecte, tot i que la UPC disposa d’una llicència 
de software per a aquest programani, i aleshores no es comptarà pel pressupost final. 

** La fitxa d’especificacions es troba a l’Annex D. 
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9.2. Cost d’enginyeria 

Per a la realització del projecte cal tenir en compte la intervenció de diferents professionals, 
que queda resumida a la taula següent. 

Taula 9.3. Cost d’enginyeria 
Concepte Professional Preu Hores Cost 
Documentació Enginyer 45 €/h 15 h 675 € 
Disseny i càlculs Enginyer 45 €/h 90 h 4050 € 
Elaboració de plànols Delineant 17 €/h 10 h 170 € 
Fabricació Operari 25 €/h 15 h 375 € 
Muntatge instrumentació Tècnic laboratori 25 €/h 20 h 500 € 
Programació software Tècnic programació 25 €/h 10 h 250 € 
Total    6020 € 

9.3. Pressupost final del projecte 

Per determinar el pressupost total del projecte cal sumar els tres conceptes totals anteriors. 

Taula 9.4. Pressupost final del projecte 
Concepte Cost 
Cost de material pels elements estructurals 60,25 € 
Cost de components addicionals 1655,5 € 
Cost d’enginyeria 6020 € 
Pressupost total 7735,75 €
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10. Anàlisi del prototipus fabricat 
Al taller del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria s’ha 
fabricat un prototipus basat en el disseny realitzat en aquest projecte. Però, degut a motius 
de fabricació (disponibilitat de materials al taller del departament), els elements constructius 
mecanitzats no es corresponen amb la solució constructiva dissenyada i això farà, 
naturalment, que el comportament del sistema no sigui l’esperat. 

10.1. Modificacions en la fabricació respecte el disseny 

Pel que fa les bigues d’acer, tant les seves dimensions com el material, s’ajusten a les 
especificades a l’apartat 6.2.10.2, mentre que les bigues d’alumini no s’han fabricat en 
aquesta primera fase. Les columnes fabricades difereixen de les dissenyades i 
especificades a l’apartat 6.2.10.1 tal com es recull en la taula següent. 

Taula 10.1 Modificació de característiques 
Element Material Característiques del prototipus Característiques de disseny 

Columna Acer Inoxidable Mòdul d’elasticitat ≈ 1,8·105 MPa 
Gruix = 0,6 mm 

Mòdul d’elasticitat ≈ 2,1·105 MPa 
Gruix = 0,7 mm 

 

 
Fig. 10.1. Columna 

Aquest canvi fa que l’esveltesa de les columnes augmenti. Recordem que la càrrega crítica 
pel vinclament depèn proporcionalment del mòdul d’elasticitat i de la inèrcia. La seva 
disminució es recull a la taula següent. 

Taula 10.2. Disminució de la càrrega crítica al vinclament 
Solució Inèrcia (mm4) E·I (N·mm2) E·IPROTOTIPUS / E·IDISSENY 
Disseny 0,858 1,80·105 

Prototipus 0,540 9,72·104 
0,54 

Com es pot observar, la càrrega crítica pel vinclament disminueix quasi a la meitat. La 
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possibilitat d’utilitzar columnes de 0,6 mm de gruix s’havia estudiat ja a l’apartat 6.2.6 i 
s’havia descartat en favor de les columnes de 0,7 mm, que possibilitava un més ampli 
ventall d’estructures. Aquest canvi farà que de la casuística d’estructures previstes (veure 
taula 6.6), només sigui possible utilitzar les següents: 

Bigues d’acer 

• Sense la massa del motor: Màxim de dos pisos amb bigues simples 
• Amb la massa del motor: Màxim d’un pis  

Bigues d’alumini 

Tots els casos previstos són possibles, és a dir, fins un màxim de tres pisos amb tres 
columnes, tant amb el motor col·locat com amb l’estructura sense càrrega. 

10.2. Rectificacions per assolir la casuística requerida 

Per tal de poder disposar de la mateixa tipologia d’estructures prevista amb les columnes 
fabricades, una possible solució senzilla seria alleugerir les bigues d’acer, tal com es 
presenta a la següent taula. 

Taula 10.3. Disminució de la massa de les bigues 
Sistema Massa màxima biga (kg) Reducció de massa (kg) 

Tres pisos* amb motor 0,643 (biga simple) 0,627 
Tres pisos** sense càrrega 1,450 (biga doble) 1,040 

* Amb dues columnes, tal com era possible de realitzar amb les columnes dissenyades. 
** Amb tres columnes, tal com era possible de realitzar amb les columnes dissenyades. 

La manera més senzilla per efectuar aquesta reducció de massa consisteix en perforar les 
parets de les bigues amb una broca. A continuació es calcula la superfície circular del forats 
produïts per la broca i el número de forats necessari per tal d’aconseguir aquesta reducció 
de massa. 

Taula 10.4. Disminució de la superfície de les bigues 

Element Reducció de massa 
(kg) 

Reducció de superfície 
(cm2) Observacions 

Biga simple 0,627 200 
Biga doble 1,040 331,3 

S’ha pres una densitat de 
l’acer de 7850 kg/m3 

La reducció de superfície RS serà, doncs: RS = n·π·(d/2)2; on n és el número total de forats a 
realitzar (entre les quatre cares de la biga) i d el diàmetre d’aquests. Per la especificació del 
número de forats recollida a la taula, tots els resultats s’han arrodonit a l’enter superior més 
proper per tal de proporcionar un marge de seguretat. 

 

 



Disseny i construcció d’estructures a escala reduïda per a la docència Pág. 87 
 

 
 

Taula 10.5. Forats per alleugeriment de bigues 
Element Característiques del forat 

d (cm) 4 3,5 3 2,5 
Biga simple 

n 16 21 30 42 
d (cm) 4 3,5 3 2,5 

Biga doble 
n 27 35 47 68 

Després d’analitzar la distribució del forats indicats a la taula 10.5, s’ha arribat a la següent 
conclusió per realitzar les modificacions: 

• Considerant la longitud de les bigues simples (la distància entre ranures és de 23 cm), 
la única solució factible consisteix en realitzar 4 forats de 4 cm a cadascuna de les 
cares. 

• Considerant la longitud de les bigues dobles (la distància entre ranures és de dues 
vegades 23 cm), es pot realitzar l’alleugeriment segons tres variants: 

- 7 forats de 4 cm a tres cares i 6 forats de 4 cm una cara. 

- 9 forats de 3,5 cm a tres cares i 8 forats de 3,5 cm una cara. 

- 12 forats de 3 cm a tres cares i 11 forats de 3 cm una cara. 

Naturalment, altres solucions són possibles sempre que s’observi la reducció de massa 
indicada a la taula 10.3. 

10.3. Resposta del prototipus fabricat 

En cas de no realitza l’alleugeriment de les bigues, igualment es podrien realitzar les 
pràctiques amb el ventall d’estructures reduït. Tot seguit es recull la resposta d’alguns casos 
per a la solució fabricada, per tal de comparar-la amb la resposta de la solució dissenyada 
(apartat 7). 

10.3.1. Cas harmònic 

Utilitzant bigues d’acer, tan sols és possible assolir estructures d’un grau de llibertat. En 
canvi, resulta possible muntar qualsevol de les estructures especificades a la taula 6.6 per 
bigues d’alumini. Introduint les noves característiques de els columnes al full de càlcul 
corresponent, la resposta es recull a la figura següent: 



Pág. 88 Disseny i construcció d’estructures a escala reduïda per a la docència 
 

 
 
 

 

 

-6

-4

-2

0

2

4

6

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Temps (s)

D
es

pl
aç

am
en

ts
 (c

m
)

Tercer pis
Segon pis
Primer pis

 

Fig. 10.2. Resposta a excitació harmònica del prototipus amb columnes de 0,6 mm 

Amb la mateixa estructura, però utilitzant les columnes especificades, s’obtenien els 
períodes naturals T1 = 0,21 s, T2 = 0,33 s i T3 = 1,21 s. Com s’observa, els períodes propis 
han augmentat pràcticament al doble en ser el sistema menys rígid, fet que faria doblar la 
freqüència d’excitació per tal de treballar en zones properes a les de ressonància i assolir els 
desplaçaments desitjats. 

10.3.2. Cas impulsional: ràfega de vent 

Utilitzant bigues simples d’acer, tan sols és possible muntar el sistema de dos pisos. 
Introduint les noves característiques de les columnes de 0,6 mm al full de càlcul 
corresponent, la resposta es recull a la figura següent. 
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Fig. 10.3. Resposta a la ràfega de vent del prototipus amb columnes de 0,6 mm 

La mateixa estructura, però amb les columnes especificades, requeria d’una força de 3,7 N 
per obtenir un desplaçament màxim de 4,69 cm, essent els períodes naturals T1 = 0,32 s i T2 
= 0,92 s. En relació els períodes, succeeix el mateix que pel cas harmònic. 

10.3.3. Cas impulsional: explosió 

Igual que pel cas anterior, utilitzant bigues simples d’acer tan sols és possible muntar el 
sistema de dos pisos. Introduint les noves característiques de les columnes de 0,6 mm al full 
de càlcul corresponent, la resposta es recull a la figura següent. 
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Fig. 10.4. Resposta a l’explosió del prototipus amb columnes de 0,6 mm 

La mateixa estructura, però amb les columnes especificades, requeria d’una força de 5,5 N 
per obtenir un desplaçament màxim de 4,27 cm, essent els períodes naturals T1 = 0,21 s i T2 
= 0,58 s. En relació els períodes, succeeix el mateix que pel cas harmònic. 

10.3.4. Observacions 

Queda clar, doncs, que per aquest sistema prototipus amb columnes de 0,6 mm de gruix 
fabricades d’acer inoxidable, el principal desavantatge serà la limitació de la tipologia 
d’estructures factibles, mentre que, d’altra banda, el valor de les sol·licitacions necessàries 
es redueix sensiblement. Tanmateix, com s’ha comprovat en el decurs del disseny, la 
implementació de les excitacions no resultava un problema. 

Pel que fa el sistema alleugerit, mitjançant el qual es pot assolir la mateixa casuística 
d’estructures que pel model de disseny, el principal avantatge seria l’alleugeriment global del 
sistema, aspecte que faria fàcil la seva manipulació. L’inconvenient principal serien els 
processos afegits de fabricació. 
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Conclusions 
 

El disseny del conjunt d’estructures a escala reduïda compleix amb els objectius establerts a 
l’inici del projecte. 

Gràcies a la versatilitat i senzillesa de les peces, es disposa de la tipologia d’estructures 
desitjada, això és, de un a tres graus de llibertat amb diferents combinacions de rigideses i 
masses, així com d’operacions de muntatge i desmuntatge àgils. 

Degut al disseny dels elements constructius, en conjunció amb les solucions definides per a 
l’aplicació de les excitacions, el comportament dinàmic de resposta dels diferents sistemes 
factibles és adequat per al desenvolupament correcte de les pràctiques. 

A banda de la pròpia activitat a les pràctiques, el desenvolupament dels fulls de càlcul com a 
complement per aquestes permet una didàctica més àmplia i enriquidora, ja que suposen 
una eina que facilita l’anàlisi comparatiu de les variables implicades de manera ràpida i 
clara. 

Pel que fa al prototipus fabricat al taller del departament, la casuística d’estructures desitjada 
s’ha vist limitada a causa de les modificacions de disseny introduïdes. Tanmateix, serà 
possible assolir el conjunt de combinacions tot seguint les recomanacions de fabricació 
especificades. 
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Catàlegs utilitzats 

• Catàleg motors: 

RS Amidata. Octubre 2008 – Setembre 2009 
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Material obtingut de la xarxa 

Les pàgines web mostrades a continuació s’han visitat durant la realització del projecte entre 
setembre de 2008 i febrer de 2009. 

• Base de dades BEDEC (Banc Estructurat de Dades d’Elements Constructius) de l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya: 

http://www.itec.cat/nouBedec.c/presentacioBedec.aspx 

• Distribuïdor de productes d’alumini per a la indústria ‘Alu-Stock Barcelona’: 

http://www.alu-stock.es/catalogo/ 

• Fabricant de sistemes motors ‘Mclennan Advanced Motion Control Technology’: 

http://www.mclennan.co.uk/ 

• Fabricant d’instrumentació i maquinària neumàtica ‘King spark’: 

http://www.kspark-spraygun.com.tw/ 

• Catàleg d’equipament i accessoris neumàtics de la casa ‘Festo Pneumatic, S.A.U.’: 

http://www.festo.com/INetDomino/es/es/company_portal_es.htm 

• Material docent elaborat pel professor J.P. Lynch, University of Michigan, Department of 
Civil and Environmental Engineering: 

http://www.engin.umich.edu/class/cee511/ 

• Material y components pel disseny del sistema motor – RS (Distribuïdor de components 
elèctrics, electrònics i industrials: 

http://es.rs-online.com/web/ 

• Fabricant de software i hardware ‘National Instruments’: 

http://www.ni.com/ 
 
 


