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Resum 

El present Annex correspon a l’estudi i càlcul de les accions del vent a les que està sotmesa 

l’estructura. Per tal de realitzar l’anàlisi, s’han seguit les indicacions que determina el Codi 

Tècnic de l’Edificació en el “Documento Básico, Seguridad Estructural - Acciones en la 

Edificación” (DB SE-AE). 
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A.1. Introducció 

Per a portar a terme l’estudi estructural del present projecte cal fer gran esmena al 

comportament de l’estructura sota les importants sol·licitacions horitzontals. A causa de la 

notable alçada de l’edifici, la qual el qualifica com a edifici de gran alçada (EGA), les 

càrregues de vent prenen un valor imprescindible a tenir en compte pel càlcul de l’edifici. 

Aquestes determinaran un dels trets essencials a complir per aquesta estructura de més de 

120 metres d’alçada. 

Els resultats obtinguts en aquest annex dedicat a la determinació de les accions del vent 

cobreixen dos principals objectius: 

En primer lloc, caracteritzar de forma analítica el valor específic d’aquestes càrregues, per tal 

de realitzar el càlcul de l’estructura metàl·lica. 

En segon lloc, considerar la necessitat de dissenyar tot un conjunt d’estructures triangulades 

encarregades de transmetre les sol·licitacions horitzontals del vent cap als pilars en forma de 

càrrega vertical. Aquesta estructura complementària d’arriostrament prendrà una gran 

importància a l’hora de verificar el global de l’estructura de l’edifici d’oficines projectat. 
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A.2. Accions estàtiques del vent 

La distribució i el valor de les pressions que exerceix el vent sobre una estructura, així com 

les forces resultants, depenen de la forma i de les dimensions de la construcció, de les 

pròpies característiques, així com de la direcció, la intensitat i de la ràfega del vent. 

L’estructura de l’edifici es comprova davant de les accions del vent en dues direccions 

ortogonals tal i com el Codi Tècnic anuncia que és suficient. 

L’emplaçament de l’edifici sotmès a estudi, just al nivell del mar i la esveltesa mitjana de 

l’edifici possibiliten l’ús del Codi Tècnic (DB SE-AE) per al càlcul de les accions del vent. 

A.2.1. Pressió estàtica 

Les accions degudes al vent són la conseqüència de la incidència del vent sobre els diferents 

elements que formen l’estructura i hi estan exposats a aquest. En general, aquestes accions 

són considerades com forces perpendiculars a la superfície de cada punt exposat amb una 

pressió estàtica, qe que s’expressa mitjançant la següent l’equació:  

      on: 

 qb és la pressió dinàmica del vent expressada en KN/m2, depèn de la 

situació geogràfica de l’edifici. 

ce és el coeficient d’exposició, variable amb l’alçada del punt considerat 

de l’edifici i funció del grau d’aspresa de l’entorn. 

cp és el coeficient eòlic o de pressió, depèn de la forma i de la orientació 

de la superfície respecte al vent. 

�� = �� · �� · ��                               (Eq.  A.1) 
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A.2.2. Pressió dinàmica 

Per tal de poder determinar la pressió dinàmica del vent cal conèixer la situació geogràfica 

de l’edifici sotmès a estudi. Observant l’annex D del Codi Tècnic DB SE-AE, el valor bàsic de la 

pressió dinàmica del vent es pot obtenir a partir de la següent expressió:  

on: 

 � és la densitat de l’aire. En general  es pot adoptar un valor de 1,25 

kg/m3 

vb és el valor bàsic de la velocitat del vent que depèn de les zones 

geogràfiques ja discretitzades 

En aquest cas el terreny el qual s’usarà com a solar per l’aixecament de l’edifici es troba 

situat a la ciutat de Barcelona, per aquesta raó i observant la situació de la ciutat en la figura 

A.1, zona C, s’adopta un valor de la velocitat bàsica del vent de 29 m/s. 

 

 

 

 

 

 

�� = 0,5 · � · ��  (Eq.  A.2) 

Figura A.1 – Divisions geogràfiques de l’estat espanyol per a la determinació de la velocitat bàsica del vent. 

(DB SE-AE Annex D) 
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Considerant la situació geogràfica de l’edifici i els paràmetres propis  del  vent, la pressió 

dinàmica es determina amb l’equació A.2. 

A.2.3. Coeficient d’exposició 

El coeficient d’exposició té en compte els efectes de les turbulències originades pel relleu i la 

topografia del terreny. Per poder determinar aquest coeficient no es podrà fer ús de les 

taules predissenyades en el Codi Tècnic ja que l’edifici consta de més de 30 metres d’alçada. 

Per aquesta raó, per a calcular el coeficient d’exposició s’utilitzaran les expressions de  

l’apartat D.2 de l’annex D del DB SE-AE. 

on: 

 k, L, Z són els paràmetres característics de cada tipus de contorn o terreny  

segons la taula D.2 de l’annex D del DB SE-AE. 

z és el valor de l’alçada del punt de càlcul de la càrrega de vent en 

metres. 

Per tal de poder determinar el coeficient d’exposició, cal conèixer la categoria del terreny on 

es troba situada la construcció. Realment l’edifici es troba en una zona envoltat d’edificis de 

gran alçada però també es vol tenir en compte la seva proximitat al mar y la possible 

presencia de ràfegues, encara que suaus per la presència d’altres edificis. Així doncs, en lloc 

�� = 0,5 · � · �� = 0,5 · 1,25��/�� · 29 � �⁄ = 0,536 ��/��  

�� = � · (� · 7�) (Eq.  A.3) 

� = � · !" #max (', () L* +  (Eq.  A.4) 
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de considerar-se zona V o una zona tipus I, s’ha optat per imposar una zona IV, definida per 

ser una zona urbana en general. 

 

 

 

 

 

 

El coeficient d’exposició serà calculat per a cada planta de l’edifici, les quals es troben 

separades 4 metres entre elles. Els diferents valors que pren aquest coeficient per a 

cadascuna de les plantes es poden veure a la taula resum de l’apartat A.5 ‘Resultats finals’. 

 

A.2.4. Coeficient eòlic o de pressió 

Els coeficients de pressió exterior depenen de la direcció relativa del vent, de la forma de 

l’edifici, de la posició dels elements considerats i de la seva àrea d’influència. 

Per a l’anàlisi dels elements que conformen l’estructura dels paràmetres verticals de l’edifici 

projectat, no s’ha procedit de la forma convencional pel que fa a estructures de caire general 

amb l’ús de les taules D.3 a D.13 de l’annex D del DB SE-AE. En aquest cas s’ha optat per l’ús 

de l’apartat 3.3.4 del DB SE-AE “Coeficientes eólicos en edificios de pisos”. De totes maneres 

a les taules resum de l’apartat A.5 ‘Resultats finals’ es mostren els càlculs realitzats 

d’ambdues formes mitjançant les taules de coeficients eòlics generals en paràmetres 

verticals i segons els coeficients eòlics en edificis de diversos pisos. Els coeficients que 

Taula A.1 – Taula de les categories dels terrenys i dels seus paràmetres relatius. 
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finalment s’han usat han estat els més desfavorables per a l’estructura, els que més 

augmentaven el valor de les accions del vent, en aquest cas; els coeficients eòlics globals. 

Pel que fa als coeficients eòlics o de pressió de la coberta es determinen tal i com ho planteja 

l’annex D del DB SE-AE. En totes aquestes taules hi ha la possibilitat d’interpol·lar linealment 

per tal de cercar valors intermitjos als exposats. 

A.2.4.1. Paràmetres verticals 

Tal  i com s’ha comentat, per a la determinació del coeficients eòlics dels paràmetres 

verticals s’usarà l’apartat 3.3.4. del DB SE-AE  “Coeficientes eólicos en edificios de pisos ”. 

Aquests coeficients eòlics globals es defineixen a partir de la taula següent: 

 

 

 

 

En edificis de pisos amb forjats que connecten totes les façanes en intervals regulars i que 

tenen finestres practicables o hermètiques, per a l’anàlisi global de l’estructura serà suficient 

considerar coeficients eòlics globals a sobrevent i a sotavent. L’acció del vent serà aplicada a 

la superfície projecció del volum edificat en el pla perpendicular a aquesta acció.  

Per a determinar aquests coeficients es defineix la variable que s’indica a la Taula A.2, 

l’esveltesa en el pla paral·lel al vent.  L’esveltesa resulta ser la relació entre la màxima alçada 

sobre rasant i la profunditat en la direcció del vent.  

De forma global, la planta de l’edifici sotmès a estudi es pot assimilar a un quadrat ja que 

únicament existeix una diferència d’un metre d’amplada respecte a la profunditat. 

D’aquesta manera amb el càlcul de les accions en una direcció directament s’obtindran en 

les altres tres. 

Taula A.2 -  Taula de coeficients eòlics en edificis de pisos, apartat 3.3.4 DB SE-AE 



Pàg. 12  Annex A 

 

Llavors, l’esveltesa es defineix de la manera següent: 

on: 

 h és l’alçada màxima de l’edifici en metres 

d és la profunditat en la direcció paral·lela al vent 

 

Els coeficients eòlics globals de pressió i succió són: 

 

Un cop calculats els coeficients eòlics globals, cal determinar les diferents direccions del vent 

sotmeses a estudi. Per raons de simetria dimensional les accions del vent que incideixen 

sobre les cares verticals de l’edifici segueixen el mateix patró per cadascuna de les diferents 

alçades discretitzades.  

A diferència dels paràmetres verticals, la coberta no segueix cap tipus de similitud entre les 

diferents direccions ortogonals de vent, ja que les àrees d’influència canvien segons la 

inclinació global de la direcció de vent estudiada. Tal i com s’estudiarà més endavant, 

s’hauran de calcular de forma independent les accions en les quatre direccions de vent. 

 

 

 

, = ℎ .*  (Eq.  A.5) 

, = ℎ .* = 120 � 40 �* = 3  ⟶   1 �� = 0,8     �3 =  −0,655  
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Amb l’objectiu de  facilitar la interpretació de les direccions i els sentits de les quatre 

possibles accions de vent, aquí es presenta l’esquema amb els diferents casos: 

 

 

 

 

 

 

  

Figura A.2 -  Esquema de les quatre direccions de vent estudiades que 

incideixen sobre l’estructura 
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Figura A.4 -  Esquema dels paràmetres dimensionals i les zones d’influència de la 

planta de l’edifici en la direcció 3 i 4 del vent 

 

Figura A.3 -  Esquema dels paràmetres dimensionals i les zones d’influència de la 

planta de l’edifici en la direcció 1 i 2 del vent 
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A.2.4.2. Coberta 

Per tal de determinar el coeficient eòlic o de pressió de la coberta inclinada de l’edifici 

d’oficines s’han utilitzat les taules D.5 de l’Annex D del DB SE-AE. Cal remarcar que la coberta 

és dissenyada a una sola aigua fet que comportarà que  es puguin diferenciar quatres casos 

diferents d’influència, un per a cada direcció del vent. 

En el cas de la coberta, s’ha realitzat la introducció del vent a efectes locals ja que aquesta 

normativa ens ofereix aquesta opció considerant la forma de la construcció.  

En les taules D.5 de l’annex D que seran analitzades, hi apareix el paràmetre A que es 

defineix com l’àrea d’influència de cadascun dels elements considerats.  

 

A.2.4.2.1. Vent en la direcció 1  (-∆z)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta Figura A.5 la variació de la direcció del vent considerada respecte a la 

perpendicular de façana és de ±45°, -45° ≤ θ ≤ 45°. 

Figura A.5 -  Esquema de les diferents zones d’influència per a cobertes a una sola aigua 

(Taula D.5.a DB SE-AE Annex D) 
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Per determinar els coeficients eòlics és necessari definir tot el conjunt de variables que 

s’indiquen a la Figura A.5 per aquesta específica direcció de vent . 

• Alçat 

h = 121 m (alçada des de rasant fins al punt més alt de l’edifici) 

α = 42,76° (pendent de la coberta respecte al pla horitzontal) 

 

• Planta 

d = 40 m (longitud de coberta en la direcció paral·lela al vent )  

b = 41 m (longitud de coberta en la direcció perpendicular al vent) 

e = min (b, 2h) =min (41, 2 · 121) = 41 m 

Considerant les variables dimensionals prèviament calculades s’obtenen les magnituds de 

les diferents àrees d’influència vistes a la Figura A.5.  

Per raons geomètriques i pròpies del disseny inicial de l’edifici, la coberta pren una inclinació 

de 42,76°, valor necessari per poder fer ús de la següent taula. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.3 -  Taula de coeficients eòlics per a cobertes a una aigua i direcció de vent -45° ≤ θ ≤ 45° 

(Taula D.5.a DB SE-AE Annex D) 
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En aquesta taula hi apareixen dos valors diferents de signe oposat, això significa que l’acció 

del vent en aquella zona considerada pot variar de pressió a succió i que per aquesta raó 

s’han de tenir en compte les dues possibilitats, com si es tractés d’una nova acció de vent. 

Tenint en consideració la anterior Taula  A.3 es determinen els coeficients eòlics específics 

en aquesta direcció de la coberta. 

• Zona F 

6 = 74 · 710 = 41�4 · 41�10 = 42,03 �� ≥ 10 ��   ⟶   1�� =  −0,08�� =  +0,705 
• Zona G 

6 = :13� − 74; · 710 = <13� − 41�4 = · 41�10 = 11,28 �� ≥ 10 ��   
⟶   1�� =  −0,08�� =  +0,705 

• Zona H 

6 = À?7@ ABA@! − (2 · 6C + 2 · 6D ) = 1184,40 �� ≥ 10 ��   ⟶   1�� =  −0,03�� =  +0,575 
 

Per al càlcul dels coeficients eòlics en aquesta direcció s’ha realitzat la hipòtesis de 

menysprear els dos forats creats per la geometria de la planta de l’edifici que formen la 

silueta en forma ‘ H ’.  

D’aquesta manera s’ha realitzat l’estudi del vent partint d’una figura virtual,  un rectangle 

bàsic en planta, menyspreant els efectes que poguessin sorgir de les dues obertures que 

caracteritzen el disseny final. S’han eliminat d’aquesta manera les zones o parts de zona 

d’influència que segons la Taula A.3 residien en aquesta àrea fictícia de la planta. 
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Per altra banda, s’ha decidit desestimar la hipòtesis on els coeficient eòlics determinaven 

una acció de vent de succió ; per dues raons, en primer lloc, pel seu baix valor pròxim a ser 

nul i en segon lloc, per tractar-se d’una sol·licitació favorable per a l’estabilitat global de 

l’estructura de l’edifici. 

 

A.2.4.2.2. Vent en la direcció 2  (+∆z)  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura A.7 -  Esquema de les diferents zones d’influència per a cobertes a una sola aigua 

(Taula D.5.b DB SE-AE Annex D) 

Figura A.6 – Representació gràfica de les plantes virtual i real 
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En aquesta Figura A.7 la variació de la direcció del vent considerada respecte a la 

perpendicular de façana és de ±45°, 135° ≤ θ ≤ 225°. 

Per tal de poder determinar els coeficients eòlics és necessari definir tot el conjunt de 

variables que s’indiquen a la Figura A.7 per aquesta específica direcció de vent . 

• Alçat 

h = 121 m (alçada des de rasant fins al punt més alt de l’edifici) 

α = 42,76° (pendent de la coberta respecte al pla horitzontal) 

• Planta 

d = 40 m (longitud de coberta en la direcció paral·lela al vent )  

b = 41 m (longitud de coberta en la direcció perpendicular al vent) 

e = min (b, 2h) =min (41, 2 · 121) = 41 m 

Considerant les variables dimensionals prèviament calculades de la Figura A.7 i procedint de 

la mateixa manera que s’ha realitzat en l’altre direcció del vent, es determinen els nous 

coeficients eòlics. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.8 -  Taula de coeficients eòlics per a cobertes a una aigua i direcció de vent 135° ≤ θ ≤ 225° 

(Taula D.5.b DB SE-AE Annex D) 
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Tenint en consideració l’anterior taula, Figura A.8, es determinen els coeficients eòlics 

específics en aquesta direcció 2 del vent. 

• Zona F 

6 = 74 · 710 = 41�4 · 41�10 = 42,03 �� ≥ 10 ��   ⟶  �� =  −0,68  
• Zona G 

6 = :13� − 74; · 710 = <13� − 41�4 = · 41�10 = 11,28 �� ≥ 10 ��   ⟶  ��
=  −0,55  

• Zona H 

6 = À?7@ ABA@! − (2 · 6C + 2 · 6D ) = 1143,38 �� ≥ 10 ��   ⟶   �� =  −0,72 

Per al càlcul dels coeficients eòlics en aquesta direcció, s’han estimat les mateixes hipòtesis 

de simplificació respecte a la geometria de la planta que s’han explicat en la determinació de 

l’acció del vent en la direcció número 1 (-∆z).  

A.2.4.2.3. Vent en la direcció 3  (+∆x)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.9 -  Esquema de les diferents zones d’influència per a cobertes a una sola aigua 

(Taula D.5.c DB SE-AE Annex D) 
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En aquesta Figura A.9 la variació de la direcció del vent considerada respecte a la 

perpendicular de façana és de ±45°, 45° ≤ θ ≤ 135°. 

Per tal de poder determinar els coeficients eòlics és necessari definir tot el conjunt de 

variables que s’indiquen a la Figura A.9 per aquesta específica direcció de vent . 

• Alçat 

h = 121 m (alçada des de rasant fins al punt més alt de l’edifici) 

α = 42,76° (pendent de la coberta respecte al pla horitzontal) 

 

• Planta 

d = 41 m (longitud de coberta en la direcció paral·lela al vent )  

b = 40 m (longitud de coberta en la direcció perpendicular al vent) 

e = min (b, 2h) =min (40, 2 · 121) = 40 m 

Considerant les variables dimensionals prèviament calculades de la Figura A.9 i procedint de 

la mateixa manera que s’ha realitzat en les altres direccions del vent, es determinen els nous 

coeficients eòlics. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.4 -  Taula de coeficients eòlics per a cobertes a una aigua i direcció de vent 45° ≤ θ ≤ 135° 

(Taula D.5.c DB SE-AE Annex D) 
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Tenint en consideració l’anterior taula, Figura A.4, es determinen els coeficients eòlics de la 

coberta específics en aquesta direcció 3 del vent. 

 

• Zona Fsup 

6 = 74 · 710 = 40�4 · 40�10 = 40,00 �� ≥ 10 ��   ⟶   �� =  −1,59 

• Zona Finf 

6 = 74 · 710 = 40�4 · 40�10 = 40,00 �� ≥ 10 ��   ⟶   �� =  −1,3 

• Zona G 

6 = :E − 2 · 74; · 710 = <40� − 2 · 40�4 = · 40�10 = 80,00 �� ≥ 10 ��   ⟶   ��
=  −1,42 

• Zona H 

     6 = :13� − 710; · E + :72 + 710 − 13�; · 14� = 

         = :13� − FGH
IG ; · 40� + :FGH

� + FGH
IG − 13�; · 14� = 371,00 �� ≥ 10 ��   ⟶  

         ⟶   �� =  −1,00 

• Zona I 

   6 = À?7@ ABA@! − (6CJKL + 6CMNO + 6D + 6P) = 719,00 �� ≥ 10 ��   ⟶   ��
=  −0,88 
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Per al càlcul dels coeficients eòlics en aquesta direcció s’han estimat les mateixes hipòtesis 

de simplificació, respecte a la geometria de la planta, que s’han explicat en la determinació 

de l’acció del vent en la direcció número 1 (-∆z). 

 

A.2.4.2.4. Vent en la direcció 4  (-∆x)  

Per tal de determinar els coeficients eòlics en aquesta direcció del vent orientada en l’eix 

d’abscisses negatiu no caldrà realitzar cap tipus de càlcul ja que per raons de simetria tots els 

paràmetres geomètrics i les zones d’influència són les mateixes que en l’apartat A.2.4.2.3 

‘Vent en la direcció 3 (+∆x)’.  

La única variació respecte al procés analitzat a l’anterior  apartat serà l’intercanvi de posició 

dins la coberta de les cinc diferents zones d’influència respecte un eix de simetria 

perpendicular a la direcció pròpia del vent. 

 

A.2.5. Taules resum de les accions estàtiques de vent 

A continuació s’adjunten les taules resum on hi apareixen totes les càrregues superficials per 

a cada direcció del vent segons indica el BS SE-AE. En elles hi apareixen tant els valors de les 

pressions estàtiques en KN/m2 que influeixen en les façanes verticals, com en la coberta per 

a les quatre direccions.  

Per tal de poder veure les taules analítiques complertes usades pel càlcul d’on s’han extret 

aquestes taules resum de resultats, cal fer referència a l’apartat A.5.’Resultats finals’ del 

present Annex on s’hi han adjuntat de forma íntegra tots els resultats de forma tabulada. 
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A.2.5.1. Vent en la direcció 1 (-∆z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.5 -  Taula de pressions estàtiques que influeixen sobre l’estructura en la direcció 1 del vent 
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A.2.5.2. Vent en la direcció 2 (+∆z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6 -  Taula de pressions estàtiques que influeixen sobre l’estructura en la direcció 2 del vent 
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A.2.5.3. Vent en la direcció 3 (+∆x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7 -  Taula de pressions estàtiques que influeixen sobre l’estructura en la direcció 3 del vent 
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A.2.5.4. Vent en la direcció 4 (-∆x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.8 -  Taula de pressions estàtiques que influeixen sobre l’estructura en la direcció 3 del vent 
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A.2.6. Forces de vent tangencials 

L’acció del vent, a més de generar una força perpendicular a la superfície exposada, també 

genera forces tangencials paral·leles a la superfície o façana d’influència. Aquestes es 

calculen com el producte de la pressió exterior pel coeficient de fregament. Aquest 

coeficient pot prendre el valor de 0,01 si les superfícies són molt llises, 0,02 si són rugoses 

com en el cas del formigó i 0,04 si són molt rugoses, com ara amb l’existència de superfícies 

amb formes d’onades o nervadures.  

Tal i com el Codi Tècnic a l’apartat 3.3.2 del DB SE-AE indica, a les superfícies a sobrevent i 

sotavent de les construccions estudiades no serà necessari tenir en compte les accions del 

fregament d’aquestes forces de vent tangencials si el seu valor no supera el 10% de la força 

perpendicular deguda a la pròpia acció del vent. 

En el cas que es projecta, l’estructura de la edificació anirà totalment coberta per un 

determinat tipus de mur cortina amb un acabat exterior de vidre llis. La rugositat que 

caracteritza al vidre és molt baixa, per aquesta raó es pren com a valor del coeficient de 

fregament  0,01, coeficient per superfícies molt llises.  

Tal i com s’ha indicat anteriorment si les forces de vent tangencials no superen el 10% de les 

perpendiculars, aquestes no és necessari considerar-les, per tant com aquestes es troben 

sota aquest compliment, no serà necessari el seu càlcul ni la seva incorporació a les 

càrregues exteriors de l’estructura. 
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A.3. Efectes dinàmics del vent 

Pel present projecte s’ha utilitzat el Codi Tècnic de l’Edificació per tal d’estudiar les càrregues 

que afecten a l’estructura de l’edifici, però s’ha volgut profunditzar en els possibles efectes 

dinàmics del vent.  Aquests, encara que no són tractats en el DB-SE-AE es creu que poden 

tenir gran influència en el comportament global de l’estructura per les grans dimensions 

d’aquesta, principalment d’alçada. 

El vent deixa de ser una acció estàtica quan es comporta com a causa d’impactes, d’efectes 

que motiven vibracions en l’estructura que els reben. En el cas que hi hagi coincidència entre 

el període propi de l’estructura resistent i el període amb que es van produint els diversos 

impactes, es poden presentar grans amplificacions dels efectes, que no queden ben 

representats en els càlculs estàtics referits en el Codi Tècnic.  

 

A.3.1. Ressonància 

El fenomen de la ressonància s’origina quan el període propi de l’edificació es troba pròxim 

al del moviment del vent. Per això, el període de l’edifici ha de ser el màxim llunyà possible al 

del impuls exterior del vent, condició que implica fortament el planejament de l’estructura ja 

que aquest període és funció de paràmetres de disseny urbanístic com ara l’alçada o la 

forma en planta. 

El factor de majoració Q de les sol·licitacions per causa del possible fenomen de la 

ressonància pot ser considerat mitjançant la següent expressió: 

    on: 

T0  és el període propi de l’edifici  

 Tr  és el període de l’impuls exterior del vent 

2

2
01

1

rT

T
−

=ϕ                    (Eq.  A.6) 
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La present estructura sotmesa a càlcul forma part d’un edifici complex, esvelt i sol·licitat a 

vent,  al complir aquestes condicions, els passos a seguir per a calcular el percentatge 

d’implicació de la ressonància en el fenomen global de l’acció del vent són els següents: 

a) Es calcula la fletxa fp a partir de la relació que s’expressa a continuació: 

     on: 

  Pt és el pes total de l’edifici 

  Vt és la resultant de l’acció del vent contra l’edifici 

  R és la fletxa màxima que es presenta per causa de la sol·licitació de  

   vent (m) 

 

R� = R · STUT = 0,21 � · 98 · 10F��9707,28 �� = 5,49 � 

 

b) Es calculen els períodes propi i del vent amb les expressions següents: 

on: 

  Vvent és la velocitat bàsica del vent en la localització estudiada 

   

R� = R · ST UT*  (Eq.  A.7) 

VG = 1,75 · WR� (Eq.  A.8)

VX = 375 UY�ZT*     (Eq.  A.9) 
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c) S’aplica l’equació A.5 anteriorment citada per conèixer el grau de ressonància: 

 

Q = 1
1 − VG�VX�

= 1
1 − 4,10��12,93��

= 1,11 ≅ 11% 

 

El resultat obtingut del factor de majoració de les accions del vent per un possible fenomen 

de ressonància és del 11 %, valor inferior al mínim establert de 12,5% per a la consideració 

de la ressonància com a fenomen desfavorable per a la estructura. Al situar-se el factor de 

majoració per sota del llindar crític es pot afirmar que no hi haurà perill de ressonància. 

 

A.3.2. Despreniment dels remolins de Karman  

 

El fenomen del despreniment dels remolins de Von Karman succeeix quan es desprenen de 

manera alternada els remolins causats pel vent en els dos extrems de l’estructura. Aquest 

fet produeix una gran càrrega fluctuant perpendicular a la direcció del vent. Poden produir-

se vibracions estructurals si la freqüència del despreniment és similar a la pròpia freqüència 

natural  de l’estructura. Aquesta condició de similitud entre freqüències es dóna quan la 

velocitat del vent és igual o bastant similar a la velocitat crítica d’aquest. 

 

L’efecte de l’estructura induïda pel despreniment dels remolins origina una resposta de 

banda ampla, que succeeix independent de si l’estructura és mou a causa del vent i una de 

VG = 1,75 · WR� = 1,75 · W5,49� = 4,10 � (Eq.  A.10) 

VX = 375 UY�ZT* = 375 29 � �⁄* = 12,93 � (Eq.  A.11) 



Pàg. 32  Annex A 

 

banda estreta, que s’origina pel propi moviment de l’estructura induït per les accions de 

vent. En aquest cas, al tractar-se d’una estructura d’acer pesada caldrà fer especial atenció a 

la resposta de banda ampla. 

 

 

A.3.2.1.     Velocitat crítica del vent 

 

En primer lloc cal definir la velocitat crítica del vent per un determinat mode de flexió: 

  on: 

  ny és la freqüència natural de la vibració perpendicular al vent  

  St és el número de Strouhal 

  E és la l’amplada de referència de la secció transversal, on te lloc el  

   despreniment dels remolins ressonants i on la deformació modal és  

   màxima per a l’estructura 

 

Per tal de poder determinar la freqüència fonamental de flexió ny en un edifici de diversos 

pisos amb una alçada superior als 50 metres d’alçada, es pot usar aquesta expressió: 

 

Considerant com a alçada els 121 metres d’altura que té l’edificació estudiada s’obté una 

freqüència fonamental de 0,38 Hz. 

 

�]X^T = E ·  "_ `Ta  (Eq.  A.12) 

          "_ = 46 ℎ*  [c'] (Eq.  A.13) 



Projecte estructural d’un edifici d’oficines de gran alçada Pàg. 33 

 

El número de Strouhal pren valors empírics depenent de les diferents seccions transversals 

que poden tenir les estructures. Aquests valors es troben tabulats. En el cas de seccions 

transversals rectangulars de vores vives, tal i com es classifica l’edifici projectat, s’ha de fer 

ús del següent gràfic (Figura A.17) per tal de determinar el valor del número de Strouhal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas projectat, es té una relació entre les dimensions de la façana transversal i 

longitudinal de valor 1. Per tant el número de Strouhal pren un valor de 0,12. 

 

Finalment, considerant tots els paràmetres intermitjos estimats, es pot determinar el valor 

de la velocitat crítica de vent (Equació A.8) a partir de la qual existeix el fenomen de 

despreniment dels remolins de Karman. 

 

�]X^T = E · "_`T = 41 � · 0,38 c'0,12 = 129,83 �/� 

 

 

Figura A.10 – Número de Strouhal per a seccions transversals rectangulars de vores vives 
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A.3.2.2.     Criteris pel despreniment de remolins     

Els criteris per a la determinació de la necessitat d’investigar l’efecte del despreniment dels 

remolins són els següents: 

a) Quan la relació entre les dimensions més gran i més petita de la estructura 

en la direcció perpendicular al vent superi el valor 6. 

b) Quan no es compleixi aquesta equació: 

on: 

 vm és la velocitat bàsica del vent considerada de 29 m/s 

    Per tant es compleix que: 

        �]X^T = 129,83 � �⁄  > 1,25 · 29 = 36,25 � �⁄  

 

Cap dels dos criteris existents per tal de confirmar la necessitat de considerar el fenomen del 

despreniment dels remolins han resultat afirmatius. Per tant no es considera en cap les 

accions degudes a aquest fenomen d’inestabilitat dinàmica del despreniment dels remolins 

de von Karman en el càlcul de l’estructura metàl·lica. 

          ? = E .* = 41 � 40 �* = 1,03 ≅ 1 (Eq.  A.14) 

        �]X^T   > 1,25 · �H (Eq.  A.15) 
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A.4. Distribució de les càrregues de vent 

Per tal de poder imposar en el programa de càlcul les càrregues de vent prèviament 

calculades és necessari distribuir-les linealment entre les diferents zones o elements 

d’influència tant de les façanes com dels elements de coberta. 

A.4.1. Paràmetres verticals 

L’aplicació de les càrregues de vent prèviament estudiades es realitza sobre els forjats de les 

diferents plantes de l’edifici. Aquest fet es raona a partir del disseny escollit per al 

recobriment de les quatre façanes de l’estructura, murs cortina de doble vidre sobre 

muntants metàl·lics de subjecció. L’estructura metàl·lica secundària que serveix de suport 

pels murs cortina va unida al forjat mitjançant cargols. Per aquesta raó les càrregues de vent 

obtingudes a partir de la pressió estàtica de manera superficial seran imposades linealment 

sobre els diferents trams de forjat en façana. 

El valor d’influència de les càrregues de vent dependrà de la direcció i el sentit en que 

incideixi. Per tal d’aclarir la nomenclatura i la situació de les façanes i direccions de vent 

s’adjunta el següent esquema. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.9 –  Localització de les façanes i de les direccions del  vent 
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A continuació s’exposen els dos esquemes representatius de les dues geometries tipus de 

façana existents a l’estructura de l’edifici. Depenent de la direcció del vent considerada, en la 

totalitat del forjat d’aquella façana perpendicular al vent existirà una càrrega de pressió o 

succió depenent si es tracta de la cara davantera o del darrera respecte al sentit del vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de les càrregues linealment repartides de forma longitudinal sobre els forjats es 

determina a partir de la pressió estàtica calculada a l’apartat A.2.5 per a cada direcció de 

vent. Per tal de poder aplicar aquestes càrregues de vent en forma lineal sobre els forjats 

Figura A.10 –  Esquema de la distribució dels forjats i dels pilars per a les façanes 1 i 2, cotes en cm 

Figura A.11 –  Esquema de la distribució dels forjats i dels pilars per a les façanes 3 i 4, cotes en cm 
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s’ha de multiplicar la pressió estàtica de cada planta per l’alçada entre forjats, en aquest cas 

aquesta distància és de 4 metres. 

Els resultats d’aquestes càrregues lineals sobre els forjats de cada planta i per les quatre 

direccions del vent es poden visualitzar a l’apartat ‘A.5 Resultats finals’, on de forma clara 

s’aprecien els valors de les càrregues en KN/m per a cada planta i direcció de vent. 

En el cas del pis 21, l’últim pis de planta regular en forma ‘H’, el valor pel qual s’ha de 

multiplicar la pressió estàtica en aquesta planta és la meitat, 2 metres,  ja que el total de 

l’àrea tributaria es desglossa en dues zones d’influència. La primera zona és la de façana 

vertical, que el forjat d’aquesta planta rep d’ella la meitat que  en la resta de les plantes. En 

segon lloc es troba la zona d’influència de la coberta que també forma part de l’àrea 

tributaria d’aquest pis. El valor de la càrrega d’influència de la coberta és tractat en el 

següent apartat ‘A.4.2 Coberta’. 

 

A.4.2. Coberta 

En el cas de la coberta, s’ha d’actuar d’una manera diferent a com s’ha explicat en el cas dels 

paràmetres verticals. Majoritàriament per raons del disseny i la geometria, la distribució de 

les càrregues és més complicada i minuciosa.  

En primer lloc cal remarcar que les càrregues de vent que es troben sol·licitant la coberta 

superior de l’edifici actuen de forma perpendicular a la superfície d’aquesta. A l’hora de 

distribuir i imposar aquestes càrregues sobre els forjats de coberta s’ha optat per projectar-

les sobre la horitzontal i vertical corresponents ja que el programari de càlcul usat no 

permetia l’opció d’imposar càrregues lineals sota un angle sol·licitat.  

En aquest esquema es visualitzen les projeccions preses amb les càrregues de coberta que 

únicament tenen un sentit pràctic i en cap cas varien els càlculs o les sol·licitacions de 

l’estructura. 
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De la mateixa manera que s’ha actuat en els paràmetres verticals o façanes, les càrregues de 

vent a la coberta també van aplicades sobre els cantells dels forjats dels diferents pisos. Això 

s’explica a causa de la col·locació del mur cortina citat que recobreix tota la coberta al igual 

que les façanes  i que és instal·lat sobre una estructura metàl·lica auxiliar recolzada sobre els 

forjats. 

Per tal de simplificar l’aplicació de les càrregues en els diferents forjats s’ha intentat assimilar 

al màxim les zones d’influència amb la geometria de la coberta, sempre amb una certa 

tolerància i optant per la situació menys favorable. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.12 –  Esquema de les projeccions de les càrregues de vent a coberta 
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A.4.2.1. Vent en la direcció 1 (-∆z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.13 –  Esquema acotat de la vista perpendicular a la coberta i zones d’influència del vent  
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A la figura A.13 es presenta la geometria acotada de la coberta en vista perpendicular a ella, 

tal i com es veu sol·licitada per les càrregues de vent. En ella es veuen els perfils dels 

muntants de coberta, que els formen les línies verticals i les vores dels forjats, en forma 

horitzontal. Sobre aquests últims hi aniran aplicades les càrregues lineals de vent.  També es 

visualitzen les diferents zones d’influència sobre la coberta en aquesta direcció del vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.14 –  Superposició de les zones d’influència del vent amb els diferents tipus de forjats sol·licitats 
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Per tal de determinar la càrrega especifica aplicada sobre cada forjat s’ha realitzat l’esquema 

de la Figura A.14 on es localitzen dins l’estructura de la coberta els diversos tipus de forjat 

classificats segons la càrrega lineal que reben. Aquestes càrregues depenen principalment de 

dos factors; de l’àrea tributaria de cada forjat i de la zona d’influència en que es troben. 

A continuació es procedeix a la determinació de les càrregues lineals aplicades sobre cada 

vora de forjat segons la nomenclatura plasmada a la Figura A.14. Dins de cada grup de 

forjats sota la mateixa nomenclatura poden existir diverses pressions estàtiques, varien 

augmentant l’alçada a cada pis, però el sistema de càlcul és únic per a cada grup de forjats 

enumerats. En aquests casos peculiars, les càrregues són representades en el càlcul 

adjuntant la variable ‘i’, que determina el canvi de pressió estàtica per planta. 

 

�C.I = ��(C.f�I) · g
2 = 1,31 ���� · 5,89�

2 = 3,86 ���  

�C.� = ��(C.f��) · g
2 + ��(P.f��) · g

2 = (1,32 + 1,07) ���� · 5,89�
2 = 7,04 ���  

�C.�^ = ��(P.f��) · g = 1,08 ���� · 5,89� = 6,36 ���  

�C.F = ��(P.f�h) · g
2 + ��(P.f�h) · gf]i�2 = 1,13 ���� · (5,89 + 13,24)�

2 = 10,81 ���  

�C.j = ��(P.f]i�) · gf]i�2 = 1,14 ���� · 13,24�
2 = 7,55 ���  

�C.k = ��(P.f�F) · g
2 = 1,09 ���� · 5,89�

2 = 3,21 ���  

�C.l = ��(P.f�k) · g
2 + ��(P.f�k) · gf]i��2 = 1,11 ���� · (5,89 + 7,32)�

2 = 7,33 ���  

�C.h = ��(P.f�l) · gf]i��2 = 1,12 ���� · 7,32�
2 = 4,10 ���  
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Per tal de poder aplicar aquestes càrregues lineals mitjançant el programa de càlcul és 

necessari realitzar la projecció horitzontal i vertical amb l’angle adequat i de la manera 

anteriorment citada a l’apartat A.4.2. El signe positiu de les càrregues de vent s’assimila a 

pressió en la direcció perpendicular a la coberta. 

 

A.4.2.2. Vent en la direcció 2 (+∆z) 

En aquest cas on la direcció del vent pren el sentit +∆z, invers a la direcció 1, la distribució de 

les càrregues sobre les forjats és realitza de la mateixa manera que s’ha presentat en la 

direcció 1. A més per raons de disseny de la coberta a una aigua, les àrees d’influència en 

aquesta segona direcció no canvien ni de forma ni de posició. Únicament cal estar atent al 

valor de les pressions estàtiques, valors que si canvien respecte a la direcció prèviament 

estudiada.  

Els resultats calculats amb precisió en aquesta direcció del vent es presenten tabulats a 

l’apartat ‘A.5 Resultats finals’. 
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A.4.2.3. Vent en la direcció 3 (-∆x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.15 –  Esquema acotat de la vista perpendicular a la coberta i zones d’influència del vent  
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A la figura A.15 es presenta la geometria acotada de la coberta en vista perpendicular a ella, 

tal i com es veu sol·licitada per les càrregues de vent. En ella es veuen els perfils de coberta, 

que els formen les línies verticals i les vores dels forjats, en forma horitzontal. Sobre aquests 

últims hi aniran aplicades les càrregues de vent. També es visualitzen les zones d’influència 

sobre la coberta en aquesta direcció 2 del vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.16 –  Superposició de les zones d’influència del vent amb els diferents tipus de forjats sol·licitats 
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Per tal de determinar la càrrega especifica aplicada sobre cada forjat s’ha realitzat l’esquema 

de la Figura A.16 on es localitzen dins l’estructura de la coberta els diversos tipus de forjat 

classificats segons la càrrega lineal que reben. Aquestes càrregues depenen principalment de 

dos factors, de l’àrea tributària de cada forjat i de la zona d’influència en que es troben. 

A continuació es procedeix a la determinació de les càrregues lineals aplicades sobre cada 

vora de forjat segons la nomenclatura plasmada a la Figura A.16. Dins de cada grup de 

forjats sota la mateixa nomenclatura poden existir diverses pressions estàtiques, aquestes 

varien per a cada pis, però el sistema de càlcul és únic per a cada grup de forjats enumerat. 

Aquestes situacions peculiars són representades en el càlcul adjuntant la variable ‘i’, que 

determina el canvi de pressió estàtica per planta. 

 

�C.I = ��(CJKL.f�I) · g
2 = −2,40 ���� · 5,89�

2 = −7,068 ���  

�C.� = ��mCJKL.f��n · g = −2,43 ���� · 5,89� = −14,31 ���  

�C.� = ��(CJKL.f��) · g
2 + ��(D.f��) · g

2 = (−2,46 − 2,68) ���� · 5,89�
2 = −15,14 ���  

�C.F^ = ��(D.f�F) · g = −2,71 ���� · 5,89� = −15,96 ���  

�C.j = ��(D.f�h) · g2 + ��mCMNO.f�hn · gf]i�2 = 

= −2,82 ���� · 5,89�
2 + −3,18 ���� · 13,24�

2 = −29,36 ���  

�C.k = ��(CMNO.f]i�) · gf]i�2 = −3,21 ���� · 13,24�
2 = −21,25 ���  

�C.l^ = ��(P.f�I) · g
2 = −1,85 ���� · 5,89�

2 = −5,45 ���  
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�C.h^ = ��(P.f��) · g = −1,87 ���� · 5,89 � = −11,01 ���  

�C.o = ��(P.f�h) · g
2 + ��(P.f�h) · g]i�2 = 

= −1,99 ���� · (5,89 + 13,24)�
2 = −19,03 ���  

�C.IG = ��(P.f]i�) · gf]i�2 = −2,00 ���� · 13,24�
2 = −13,24 ���  

�C.II = ��(P.f�l) · gf]i��2 = −1,97 ���� · 7,32�
2 − 7,21 ���  

�C.I�^ = ��(p.f�I) · g
2 = −1,63 ���� · 5,89�

2 = −4,80 ���  

�C.I�^ = ��(P.f��) · g = −1,64 ���� · 5,89 � = −9,66 ���  

�C.IF = ��(p.f�l) · gf]i��2 = −1,73 ���� · 7,32�
2 − 6,33 ���  

�C.Ij = ��(p.f�h) · g
2 + ��(p.f�h) · g]i�2 = 

= −1,75 ���� · (5,89 + 13,24)�
2 = −16,74 ���  

�C.Ik = ��(p.f]i�) · gf]i�2 = −1,76 ���� · 13,24�
2 = −11,65 ���  

 

Per tal de poder aplicar aquestes càrregues lineals mitjançant el programa de càlcul és 

necessari realitzar la projecció horitzontal i vertical amb l’angle adequat i de la manera 

anteriorment citada a l’apartat A.4.2. El signe negatiu de les càrregues de vent s’assimila a 

succió en la direcció perpendicular a la coberta. 
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A.4.2.4. Vent en la direcció 4 (+∆x) 

En aquest cas on la direcció del vent pren el sentit +∆x, invers a la direcció 3, la distribució de 

les càrregues sobre les forjats és realitza de la mateixa manera que s’ha presentat en la 

direcció 3. A més per raons de disseny de la coberta a una aigua, les àrees d’influència en 

aquesta segona direcció no canvien de forma encara que si de posició. La situació de les 

àrees d’influència per aquesta direcció 4 de vent és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.17 –  Superposició de les zones d’influència del vent amb els diferents tipus de forjats sol·licitats 
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El valor de les pressions estàtiques en aquesta direcció, per raons geomètriques i d’igualtat 

de secció no canvien respecte a la direcció prèviament estudiada número 3. Els resultats 

calculats amb precisió en aquesta direcció es presenten tabulats a l’apartat ‘A.5 Resultats 

finals’. 
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A.5. Resultats finals 

Finalment, un cop considerats els diferents factors de vent sota els quals es troba sol·licitada 

l’estructura, generadors de fenòmens tant estàtics com dinàmics, ja es poden tabular el 

valor de les càrregues de vent aplicades sobre l’edifici. Aquestes càrregues tal i com s’ha 

anat explicat al llarg d’aquest Annex A, són aplicades sobre el forjats de l’estructura en forma 

lineal, ja correspongui a zona de coberta o a qualsevol de les quatre façanes verticals. 

A les taules presentades a continuació, una per a cada direcció de vent, s’especifiquen amb 

rigorositat els passos intermitjos usats per a la determinació de la pressió dinàmica i estàtica, 

i  els diferents valors que pren la pressió estàtica al llarg de l’alçada de l’edifici. D’altra banda 

també són detallades les càrregues lineals en KN/m imposades a cada pis considerant les 

pressions prèviament calculades. 

De la mateixa manera també s’inclou la comparativa existent entre els dos mètodes de 

càlcul per a determinar les pressió estàtiques, analitzats a l’apartat A.4.2.4. Clarament 

s’observen les diferències de valor tant en els coeficients eòlics d’ambdós casos com en el 

càlcul final de la pressió resultant. Queda per tant de manifest que la decisió de prendre els 

coeficient eòlics globals condicionen d’una forma més desfavorable i per tant més segura pel 

càlcul de l’estructura metàl·lica de l’edificació.  

Les taules de resultats finals presentades són les següents: 

• Comparativa entre els coeficients globals i parcials 

• Càrregues de vent en direcció 1 (-∆z) 

• Càrregues de vent en direcció 2 (+∆z) 

• Càrregues de vent en direcció 3 (-∆x) 

• Càrregues de vent en direcció 4 (+∆x) 
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