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1. Resum 

Aquest projecte neix amb l’objectiu de calcular el comportament enfront vibracions 

mecàniques d’un sistema de dues peces (Túnels) amb unions telescòpiques. Per això es 

divideix el treball en tres seccions principals.  

En primer lloc es busca un model matemàtic que pugui aproximar les freqüències pròpies dels 

elements participants, per això s’empren principalment conceptes de la teoria del contacte no 

lineal de hertz, de la teoria de vibracions en medis continus i tots els coneixements obtinguts 

a l’assignatura de vibracions mecàniques impartida a l’ETSEIB. 

A continuació s’estudia quines càrregues aplicar i com. Es decideix aplicar per un banda un 

esforç equivalent a un grup de persones desplaçant-se sobre el túnel, per això s’empra com 

a base l’Eurocodi. Per l’altre banda, s’aplica una càrrega alternativa de vent combinant els 

principis exposats per la professora A.H. Techet i la informació present a l’Eurocodi. 

En tercer lloc es procedeix a realitzar la simulació amb elements finits dels elements d’estudi. 

Per això es realitzen 3 models, els dos primers simulant els túnels per separat amb l’objectiu 

de validar el model matemàtic i el tercer com una única entitat, on s’apliquen les càrregues 

trobades i s’estudia el comportament. 

A les dues primeres simulacions s’apliquen molles als rodets d’unió per simular el contacte 

amb l’altre túnel i es fixen amb les restriccions adients els altres extrems. Aquests dos càlculs 

permeten veure que si bé el model aproxima de manera més o menys correcte aquest depèn 

massa del factor FT (definit en el cos del treball) i per tant deixa patent que cal trobar-lo 

experimentalment. 

A la tercera simulació es suposen els dos túnels units pel contacte guia-rodet i per tant que es 

comporta com un únic cos de propietats variables. Aquesta darrera simulació mostra que el 

sistema es comporta correctament quan les persones caminen properes a la freqüència de 

ressonància complint amb els criteris de confort establerts. Per contra, quan s’apliquen 

càrregues elevades de vent alternatiu el sistema no es pot considerar segur i cal no utilitzar-

lo. 

Cal concloure per tant que el model matemàtic no es fiable degut a que necessita 

d’experimentació per ser validat i que per tant no s’han de prendre els valors obtinguts per 

aquest com a referència per estudiar sistemes d’aquest tipus. En canvi les simulacions 

proposades en elements finits si permeten obtenir conclusions de major fiabilitat. 
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3. Glossari 
 PBB: Sigles de “People Boarding Bridge” que es tradueix com passarel·la 

d’embarcament de passatgers. 
 Finger: Model de PBB utilitzat en aeroports, pot ser de 2 o més túnels i sempre es 

un sistema telescòpic. 
 MUE: Sigles de Mòdul Unió Edifici; estructura que uneix els túnels amb l’edifici. 
 Pòrtic: Element mecànic que habilita el desplaçament vertical de la cabina. 
 Cabina: Element de connexió entre el túnel de la PBB i el vehicle de transport de 

passatgers. 
 TC: Sigles de Túnel Cabina; Túnel que es connecta a la cabina. 
 TR: Sigles de Túnel Rotonda; Túnel que es connecta al MUE o edifici. 
 Acer SXXX: Tipologia d’acer on les XXX indiquen el límit elàstic. 
 Body (Ansys): Peça tridimensional amb volum, superfícies i arestes. 
 Shells (Ansys): Peça tridimensional amb superfície i arestes. 
 Lines (Ansys): Peça lineal que només compta amb arestes. 
 Multibody part (Ansys): Conjunt de peces associades que treballen com una sola. 
 Share Topology: Funció dissenyada per els Multibody parts, garanteix que 

comparteixen nodes en els punts de connexió.  
 Swept: Metodologia de mallat que permet emplenar un cos 3D fent un escombrat 

del mallat des de una cara origen fins una destí. 
 Hex dominant: Metodologia de mallat que permet emplenar un cos 3D amb 

diferents tipologies d’elements per tal d’utilitzar els mínims possibles. 
 Sizing methode: Metodologia de mallat que permet definir les dimensions dels 

elements que apareixeran a la malla. 
 Contacte bonded: Contacte que restringeix tots els graus de llibertat entre les peces 

assignades. 
 Contact tool: Eina que permet llistar tots els contactes existents i detecta 

anomalies. 
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4. Introducció 

Aquest document pretén aplicar i ampliar els coneixements obtinguts a l’assignatura de 

Vibracions Mecàniques del Màster Universitari en Enginyeria Industrial impartit a l’ETSEIB.  

Es realitza l’estudi d’un sistema format per dos túnels units telescòpicament mitjançant rodets; 

per tal de poder entendre i desenvolupar el treball es consulta bibliografia en els àmbits de 

vibracions en rails, vibracions en medis continus i estudi de vibracions en elements finits.  

4.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte neix amb l’objectiu de aprendre a simular amb software d’elements finits les 

vibracions que sofreixen conjunts complexos d’elements, tot i aprenent a realitzar les 

simplificacions adients, a establir les condicions de contorn del model i a obtenir i analitzar 

correctament els resultats presentats pel programa. 

Addicionalment, es pretén obtenir un model matemàtic que de manera aproximada permeti 

obtenir les freqüències pròpies del sistema real per tal de tenir un mètode fiable i ràpid d’aquest 

tipus de sistemes. Aquest model serà validat pels resultats obtinguts en l’anàlisi amb elements 

finits. 

Finalment, a nivell acadèmic l’objectiu últim d’aquest projecte és expandir els coneixements 

en vibracions, estudiant bibliografia concreta sobre aquesta ciència per tal de poder-la aplicar 

a futurs projectes. 

4.2. Abast del projecte 

Aquest treball neix amb tarannà teòric i  per tant el seu abast queda limitat al estudi d’hipòtesi 

i, modelitzacions de la realitat, obtenint conclusions a partir d’aquests . En cap cas s’inclou en 

aquest treball una part experimental ja que es considera suficient significativa com per realitzar 

un altre treball de semblants dimensions.   

4.3. ADELTE i el Seu producte 

Per tal d’entendre adequadament el treball, primer cal fer una breu explicació del producte 

d’estudi ja que aquest document es realitza com a part de la formació realitzada a l’empresa 

Adelte Group.  

Adelte es dedica entre d’altres coses a realitzar les estructures d’unió entre els edificis i els 

vehicles de transport de passatgers tant en aeroports com en ports. Aquestes estructures 
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poden presentar diversos models segons les disposicions dels edificis i dels vehicles a servir. 

En el cas d’aeroports sempre es tracta de sistemes telescòpics de dos o més cossos que 

permeten apropar el sistema a l’avió (figura 4-1). 

 

Fig.  4-1 PBB aeroport o Finger 

Per contra, els ports són un món molt més fet a mida i tot i que en general es parteix d’unes 

premisses establertes cada projecte varia. Així sovint es poden trobar elements de telescopia 

(figura 4-2). 

  

Fig.  4-2 PBB ports 

En tractar-se de passarel·les destinades al pas de passatgers se’n fa necessari l’estudi 

vibratori per tal d’assegurar no només la seguretat en passar sinó també la comoditat en 

travessar-les. Si bé aquest treball es centra en un sistema de dos túnels telescòpics com el 

de la figura la metodologia emprada es pot utilitzar en sistemes més simples com per exemple 

un sol túnel fixat. 
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5. Sistema Real  

5.1. Muntatge Complet 

El sistema real d’estudi consisteix de dos túnels units a través de rodets i guies que habiliten 

el desplaçament relatiu longitudinal entre ells. Els túnels estan formats per gelosies 

distribuïdes en format Pratt en els laterals i sostre i terra de xapes d’acer. Per reforçar 

l’estructura s’empren travessers tant en el sostre com el en terra. Tota l’estructura consisteix 

en d’elements d’acer S235, S275 i S355 escollits adequadament per assegurar el correcte 

comportament dels túnels. Per tal de realitzar els tancaments laterals s’incorporen vidres 

dobles que formen les parets i eviten els passatgers de caure. 

Cada túnel es troba unit per un extrem a una estructura de perfils d’acer que en les seves 

bases incorpora elements de desplaçament que permeten el moviment de tot el conjunt en el 

pla per tal de poder anar a buscar la porta del vaixell allà on es posicioni.  

Per tal d’adaptar l’estructura a les diferents alçades de la porta del vaixell el sistema compta 

amb un pòrtic electromecànic que permet el moviment vertical de la cabina. 

L’element d’unió de la passarel·la amb l’edifici s’anomena mòdul d’unió edifici (abreujat MUE) 

i l’element d’unió amb el vaixell s’anomena cabina i és un conjunt de varis cossos telescòpics 

que habiliten l’extensió i la rotació per tal d’acabar d’ajustar amb la nau. 

Per aquest fet, el túnel que contacta amb la cabina és anomenat Túnel Cabina (abreujat TC) 

i el túnel d’unió amb el MUE Túnel Rotonda (abreujat TR). 

A les figures (6-1) i (6-2) s’indiquen els elements esmentats. 
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Fig.  5-1 Muntatge complet Tancat 

 

Fig.  5-2 Muntatge complet Totalment estès 

Cada un es troba unit per un extrem a una estructura. 
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5.2. Objecte d’Estudi 

Del sistema total explicat en l’apartat anterior només es treballa sobre una part ja que es 

considera prou complexa per als objectius del treball i perquè és fàcilment separable de la 

resta.  

5.2.1. Túnel Cabina 

Per simplificar el ja de per si complex túnel cabina, es treballa únicament sobre l’estructura 

sense tenir en compte els vidres laterals ni els folrats.  

Geomètricament es tracta d’un túnel rectangular, sent el de major secció dels dos (ja que és 

l’exterior) i el de menor longitud. 

 

Fig.  5-3 Estructura TC 

Aquest túnel compta en cada banda amb rodets d’unió simètrics tant verticals com 

horitzontals. Com ja s’ha vist el sistema no té una posició fixa i per tant segons la possible 

distribució geomètrica i de càrregues pot donar-se el cas que el túnel capcinegi; per tant per 

assegurar el contacte continu dels túnels es col·loquen rodets tant a les guies superiors com 

a les inferiors. Addicionalment i per repartir les càrregues que cada rodet aplica puntualment 

sobre la guia es doblen aquests mitjançant balancins (figura 5-4). 
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Fig.  5-4 Rodets TC 

Per simplificar l’estudi només es considera un rodet per balancí ja que a nivell de rigidesa no 

són significatius i sí compliquen el model. 

5.2.2. Túnel Rotonda 

Com en el cas del túnel cabina es realitza la mateixa simplificació. Aquest túnel és el de menor 

secció i per criteris constructius a més dels muntants verticals compta amb 2 muntants a cada 

banda col·locats en angle. 

 

Fig.  5-5 Estructura TR 
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En aquest cas només calen els rodets que treballen en el contacte “normal” (entenent-se com 

la situació on no es produeix capcineig) ja que és el TC el que compta amb els rodets per 

corregir situacions anòmales. Així com es pot apreciar a la figura 5-6 l’estructura està equipada 

amb balancins inferiors i rodets simples a banda i banda. 

 

Fig.  5-6 Rodets TR 

Es fa la mateixa simplificació que en el cas anterior. 

5.3. Esforços del Sistema 

Per tal de poder realitzar una correcta simulació cal primer entendre a quines situacions es 

pot enfrontar el sistema i si aquestes són realment importants per a l’estudi vibratori. 

5.3.1. Càrregues dinàmiques 

Com ja s’ha esmentat en apartats anteriors tot i ser una estructura disposa dels graus de 

llibertat necessaris per desplaçar-se en l’espai; no obstant per normatives de seguretat de la 

maquinària en cap moment pot haver persones dins dels túnels quan es produeixen els 

moviments d’atracada i desatracada. Considerant això, es pot considerar l’estructura estàtica 

i fixada en l’espai, ja que per si mateixa la dinàmica de l’estructura no produeix cap mena 

d’excitació que sigui interesant d’estudiar. 

Altrament, quan l’estructura es troba fixada per realitzar un embarcament hi ha a dins del túnel 

un moviment de persones que poden desplaçar-se o no en fase però que produeixen una 

excitació a considerar i que donat el cas que la freqüència sigui l’adient poden entrar en 

ressonància amb l’estructura. És per tant essencial trobar un mètode durant l’anàlisi per 

simular la càrrega que representen els passatgers. 

Per últim, es pot considerar el vent com a càrrega mòbil ja que pot produir vibracions 

autoexcitades. El vent és necessari de tenir en compte per la zona de treball de la passarel·la, 
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una zona com el port on la proximitat al mar facilita els corrents i també els canvis de sentit 

del vent. 

5.3.2. Càrregues estàtiques 

Cal considerar el pes propi de les estructures perquè influeix directament en les freqüències 

pròpies del sistema. 
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6. Modelització Matemàtica 

6.1. Consideracions prèvies 

Abans de treballar la proposta de model per definir el sistema cal entendre els coneixements 

dels quals actualment disposo, entendre quins puc aprofitar i quins necessito ampliar.  

Durant l’assignatura de “Vibracions mecàniques” impartida al MUEI es fa una introducció a 

l’estudi de vibracions en sistemes tant d’un grau de llibertat com d’n graus de llibertat. 

D’aquesta assignatura és d’on obtinc els conceptes essencials de freqüències pròpies i tot el 

que les envolta (coordenades reduïdes, matrius de rigidesa, de massa...). 

No obstant durant tota l’assignatura es treballa amb masses rígides connectades entre elles 

per molles i amortidors i si ve aquest mètode d’assimilació de la realitat a representacions 

matemàtiques en molts casos és prou acurat i precís no sembla en primera instància el més 

adient per representar cossos de les dimensions d’estudi (sobre els 30m de longitud) i els 

quals a causa del material del que estan compostos poden deformar-se. És per tant necessari 

estudiar l’aplicació de vibracions en medis continus per veure si existeix alguna definició més 

precisa per al present treball. 

D’altra banda donat que el sistema compta amb elements d’unió roda-rail és essencial trobar 

com es defineixen les no linealitats dels moviments de contacte i no contacte d’aquests 

elements. Per això és clau estudiar l’àmplia bibliografia de vibracions en rails de tren i 

extrapolar tots aquells conceptes útils per a aquest estudi. 

6.2. Estat de l’Art 

6.2.1. Medis continus  

Ja s’ha comentant la necessitat de poder modelar un element continu i flexible a través de les 

hipòtesis i equacions matemàtiques el més correcte possibles. Per fer-ho es pren de 

referència els estudis realitzats per Singeresu S. Rao [1]. 

De tots els possibles esforços que pot patir un cos si s’analitza en més detall els explicats a 

l’apartat 6.3 d’aquest mateix document (Estudi vibracional d’un sistema telescòpic) es pot 

veure fàcilment que produeixen essencialment flexió sobre els túnels ja que es poden 

interpretar en primera instància com barres uniformes sotmeses a esforços verticals i laterals. 

Així es pren l’estudi d’elements sotmesos a flexió. Aquest text[1] ens indica que donat un 

diferencial d’un cos flexible sotmès a esforços laterals com el de la figura (6-1), i aplicant els 
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teoremes verticals en la direcció z i en el punt O en format diferencial es té (prenent com a 

referència la figura 6-1): 

 
Fig.  6-1 extracte p.740 "Mechanical Vibrations" Singeresu S. Rao 

 
−(𝑉(𝑥, 𝑡) + 𝑑𝑉) + 𝑓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 + 𝑉(𝑥, 𝑡) =  𝜌𝐴(𝑥)𝑑𝑥

𝜕 𝑤

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) (6-1) 

 
(𝑀(𝑥, 𝑡) + 𝑑𝑀) − (𝑉(𝑥, 𝑡) + 𝑑𝑉)𝑑𝑥 + 𝑓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 ·

𝑑𝑥

2
− 𝑀(𝑥, 𝑡) =  0 (6-2) 

Si ara es considera que: 

 
𝑑𝑉 =  

𝜕𝑉

𝜕𝑥
𝑑𝑥  (6-3) 

 
𝑑𝑀 =  

𝜕𝑀

𝜕𝑥
𝑑𝑥 (6-4) 

Introduint les expressions (7-3) i (7-4) en les respectives (7-1) i (7-2): 

 
−

𝜕𝑉

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) + 𝑓(𝑥, 𝑡) =  𝜌𝐴(𝑥)

𝜕 𝑤

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡)  (6-5) 

 𝜕𝑀

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 𝑉(𝑥, 𝑡) (6-6) 

I per tant es pot reduir tot a l’equació (7-7) expressada a continuació 
 

 
−

𝜕 𝑀

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) + 𝑓(𝑥, 𝑡) =  𝜌𝐴(𝑥)

𝜕 𝑤

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) (6-7) 

Si ara s’utilitza la relació presentada en la teoria de bigues d’Euler-Bernoulli , s’obté: 
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−

𝜕

𝜕𝑥
(𝐸 · 𝐼(𝑥) ·

𝜕 𝑤

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡)) + 𝑓(𝑥, 𝑡) =  𝜌𝐴(𝑥)

𝜕 𝑤

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) (6-8) 

On si s’intercanvien els factors a banda i banda de l’equació s’aconsegueix l’equació 

diferencial que representa el moviment lateral de la barra: 

 𝜕

𝜕𝑥
𝐸 · 𝐼(𝑥) ·

𝜕 𝑤

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) +  𝜌𝐴(𝑥)

𝜕 𝑤

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑡) (6-9) 

Aquesta equació serà clau per definir el comportament dels túnels.  

6.2.2. Resolució amb una força aplicada 

La solució de l’equació (7-9) dóna com a resultat el desplaçament de cada part del sòlid 

depenent del temps, la qual es pot expressar com el sumatori dels diferents modes propis. 

 
 𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑊 (𝑥) · 𝑞 (𝑡) (6-10) 

On Wn(t) és la solució de l’equació (7-9) per al cas particular de força igual a zero i qn(t) és 

l’evolució temporal de la coordenada generalitzada del mode propi n.  

Realitzant les substitucions i modificacions oportunes es pot arribar a l’equació (7-11) : 

 
 
𝑑 𝑞 (𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜔 · 𝑞 (𝑡) =

1

𝜌 · 𝐴 · 𝑏
𝑄 (𝑡) (6-11) 

On Qn(t) s’anomena força generalitzada i s’obté de: 

 

 
 𝑄 (𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑡) · 𝑊 (𝑥)𝑑𝑥 (6-12) 

I la constant b es defineix per: 

 
𝑏 = 𝑊 𝑑𝑥  (6-13) 

Aplicant la integral de Duhamel s’obté l’expressió temporal: 
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  𝑞 (𝑡) = 

𝐴 cos(𝜔 𝑡) + 𝐵 sin(𝜔 𝑡) +
1

𝜌 · 𝐴 · 𝑏 · 𝜔
𝑄 (𝜏) sin 𝜔 (1 − 𝜏) 𝑑𝜏 

(6-14) 

Que permet obtenir a través de l’equació (7-14) el comportament del sistema quan aquest es 

troba excitat per una força aplicada. 

 

6.2.3. Contacte no lineal entre guia-roda 

Dins de l’extensa bibliografia que hi ha dedicada a l’estudi del contacte rail-roda en el àmbit 

dels trens s’ha emprat el text redactat per J. Otero Yugat [2] en la seva tesis doctoral com a 

base per desenvolupar aquest apartat. 

En apartats previs s’ha mencionat que ambdós túnels estan units per un sistema de guies i 

rodets i que segons la possible distribució de càrregues i degut als jocs que el mateix disseny 

presenta es pot presentar el fenomen de capcineig. 

En aquest cas per capcineig s’entén el moviment vertical/laterals dels extrems no fixats dels 

túnels provocant un contacte - no contacte entre certs rodets i les guies; la figura (6-2) pretén 

servir d’aclariment i descripció d’aquest procés: 

 
Fig.  6-2  Representació del contacte d'un dels rodets 

Aquest contacte es pot representar analíticament a través del contacte no lineal de Hertz. 

Aquest defineix l’esforç com: 

 
𝐹 =    𝐾 · 𝛿   𝛿 > 0

0            𝛿 ≤ 0 
 (6-15) 

On 𝛿 es la deformació de la superfície de contacte del rodet tal que: 
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 𝛿 =  𝑦 − 𝑦 + 𝑅  (6-16) 

 
Fig.  6-3 Representació de les variables de desplaçament 

La constant de la molla no lineal es defineix tal que: 

 
𝐾 =

4

3𝑘
·

2

𝑘 · 𝜆
   (6-17) 

Sent les diferents variables: 

 Rrodet max; Radi màxim del rodet. 
 Rrodet min; Radi mínim del rodet. 
 Rguia max; Radi màxim de la guia (infinit ja que és plana). 
 Rguia min; Radi mínim de la guia (infinit ja que és plana). 
 𝜃; Angle entre els plans que contenen els radis de curvatura màxims. 
 𝜐; coeficient de Poisson del material. 
 𝐸; model de Young del material. 
 𝜑; Angle de desplaçament de les directrius del el·lipsoide de contacte. 

 
𝑘 = 0,5

1

𝑅  
+

1

𝑅  
+

1

𝑅  
+

1

𝑅  
 (6-18) 

  (6-19) 

 

 

 
𝑘 =  0,5 · [

1

𝑅  
−

1

𝑅  
+

1

𝑅  
−

1

𝑅  
+ 

2 ·
1

𝑅  
−

1

𝑅  
·

1

𝑅  
−

1

𝑅  
· cos(2𝜃)] /  

(6-20) 
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𝑘 =

(1 − 𝜐 )

𝐸
  (6-21) 

 
𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(

𝑘

𝑘
) (6-22) 

La constant λ depèn de l’angle φ i es pot trobar a través de la següent taula (extreta dels 

apunts de l’assignatura de càlcul de màquines [3]). 

 
Fig.  6-4 Taula per obtenir la constat λ 

Aquesta molla s’ha de calcular per a cada contacte rodet-guia del sistema. En el cas de rodets 

en sèrie es compleix que: 

 
𝐹 =  𝐾 · 𝛿 + 𝐾 · 𝛿 → (𝐾 + 𝐾 ) · 𝛿 = 𝐾  𝛿   (6-23) 

I per tant es poden trobar les constants equivalents com en el cas de molles lineals. Així se 

n’obtindran 4: la corresponent al contacte vertical i lateral entre rodets del TR sobre guia del 

TC, i el viceversa del túnel cabina sobre les guies del rotonda. 

El fet de tenir un rodet de contacte en cada sentit en ambdós cossos i que aquests dos siguin 

exactament iguals (Annex A geometria dels rodets) permet fer la equivalència d’un rodet 

suportat per dues guies com es mostra a la figura 6-5 . 
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Fig.  6-5 Representació del contacte de doble guia 

I per tant representar l’equació com: 

 𝐹 = 𝐾 (𝑅 + 𝑦 − 𝑦 ) /  (6-24) 

 

Model Matemàtic 

A continuació s’emprarà la teoria explicada en els apartats anteriors per obtenir el model 

simple que permeti aproximar les freqüències pròpies del sistema; per fer-ho es subdividirà 

aquest en tres parts: el túnel cabina (TC), el túnel rotonda (TR) i la unió dels rodets. 

6.3.1. Coeficient de transmissió 

Donat que durant tot el model s’ha considerat un dels túnels passiu i l’altre en moviment es 

pot definir el factor de transmissió (FT) com el factor que relaciona el moviment del túnel 

desplaçant-se amb el que aquest provoca sobre l’estàtic; així es té que: 

  𝐹𝑇 =
𝑤

𝑤
 (6-25) 

I per tant la variable  𝛿 de la força de la molla queda: 

 𝛿 = 𝑅 + 𝑦 |𝐹𝑇 − 1|  (6-26) 

 
 𝛿 = 𝑅 + 𝑦 |

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇
| (6-27) 

Prenent una forma per al túnel excitador i una altra per al túnel excitat. 

6.3.2. Linealització del sistema molla 

Per tal de poder solucionar l’equació (7-9) cal que les condicions de contorn siguin lineals, així 

en aquest apartat es tracta de presentar una linealització que sigui prou aproximada per poder 
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representar la realitat i a la vegada permeti obtenir una solució. 

6.3.2.1. Linealització eix Z 

Si s’aplica que un dels túnels es mou i l’altre representa una superfície fixa a la qual se li 

transmeten desplaçaments es pot representar el següent diagrama de cos lliure: 

 

 
Fig.  6-6 Diagrama de cos lliure eix Z 

On P és la força causada per la gravetat i F la força que realitza la molla. Pels teoremes 

vectorials es pot obtenir la següent equació: 

 𝑚 · �̈� = 𝐹(𝑧 ) − 𝑚 · 𝑔  𝑜𝑛 𝑖 = 𝑇𝑅, 𝑇𝐶  (6-28) 

Sent el punt d’equilibri z aquell on l’acceleració del sistema és nul·la. Tenint en compte que zj 

(on j és el túnel que no es mou) es relaciona amb zi a través del FT l’expressió de la posició 

d’equilibri queda per al túnel en moviment: 

 

𝑧 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑚 · 𝑔

𝐾
− 𝑅

|𝐹𝑇 − 1|

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

                  (6-29) 

I per al túnel estàtic: 

 

𝑧 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑚 · 𝑔

𝐾
− 𝑅

𝐹𝑇 − 1
𝐹𝑇

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

    (6-30) 
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Així aplicant la linealització en aquest punt d’equilibri s’obté: 

 

  𝐹 (𝑧 ) = 𝑚 · 𝑔 + 𝑘 𝑧 − 𝑧    𝑜𝑛 𝑒 = 𝑖, 𝑗 (6-31) 

On k es el valor de la derivada de F(ze) en el punt d’equilibri i pren el valor de (per al túnel 

excitador): 

 
 𝑘 =

3

2
𝐾 |𝐹𝑇 − 1| 𝑅 + 𝑧 |𝐹𝑇 − 1| =

3

2
𝐾 |𝐹𝑇 − 1|

𝑚 · 𝑔

𝐾
       (6-32) 

I per al túnel excitat: 

 
 𝑘 =

3

2
𝐾

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇
𝑅 ± 𝑧

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇
=

3

2
𝐾

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇

𝑚 · 𝑔

𝐾
       (6-33) 

I per tant substituint (7-31) a (7-30) s’obté l’expressió de la força linealitzada: 

 
  𝐹 (𝑧 ) = 𝑚 · 𝑔 ±

3

2
𝐾 |𝐹𝑇 − 1|

𝑚 · 𝑔

𝐾
𝑧 − 𝑧  (6-34) 

 
  𝐹 (𝑗) = 𝑚 · 𝑔 ±

3

2
𝐾

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇

𝑚 · 𝑔

𝐾
𝑧 − 𝑧  (6-35) 

 

6.3.2.2. Linealització eix Y 

En el cas de l’eix Y el sistema encara és més senzill ja que no hi ha cap esforç continu en el 

temps aplicat lateralment, el diagrama de cos lliure és com es mostra a continuació: 
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Fig.  6-7 Diagrama de cos lliure eix Y 

Sent l’expressió (7-36): 

 𝑚 · �̈� = 𝐹(𝑦 )   (6-36) 

I per tant 

 
 𝑦 = −

𝑅

|𝐹𝑇 − 1|
 (6-37) 

Sent en aquest cas: 

 

 
 𝑘 =

3

2
𝐾 |𝐹𝑇 − 1| 𝑅 + 𝑦 |𝐹𝑇 − 1| = 0  (6-38) 

I finalment la força linealitzada: 

   𝐹 (𝑦 ) = 0 (6-39) 

És clar que no es pot linealitzar al voltant d’aquest punt d’equilibri donat que matemàticament 

es tracta d’un extrem relatiu de la funció força; per tant es decideix desplaçar el punt d’equilibri 

un interval suficientment petit per tal que l’aproximació sigui vàlida i la força no nul·la. Si ara 

prenem yieq com: 

 
 𝑦 = −

𝑅

|𝐹𝑇 − 1|
+ 𝜀 (6-40) 

 
 𝑘 =

3

2
|𝐹𝑇 − 1| 𝑅 + 𝑦 |𝐹𝑇 − 1| =

3

2
𝐾 |𝐹𝑇 − 1| · 𝜀 (6-41) 

I per al túnel excitat: 
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𝑘 =

3

2

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇
𝑅 + 𝑦

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇
=

3

2
𝐾

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇
· 𝜀  (6-42) 

I finalment la força queda expressada per a cada cas com segueix: 

 

 
  𝐹 (𝑦 ) =

3

2
𝐾 |𝐹𝑇 − 1| · 𝜀 · 𝑦  (6-43) 

 
  𝐹 𝑦 =

3

2
𝐾

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇
· 𝜀 · 𝑦   (6-44) 

El valor d’𝜀 haurà de ser prou petit perquè aquesta aproximació no sigui errònia. 

6.3.3. Aplicació al Túnel Cabina 

Dels apartats anteriors és important recordar que aquest túnel és l’exterior i per tant el de 

majors dimensions; a la següent figura es pot apreciar millor aquesta característica: 

 
Fig.  6-8 Representació 3D del TC i el TR 

Per tal de poder aplicar el model es defineix el túnel TC com l’excitador i el TR com l’excitat. 

6.3.3.1. Dimensions 

El túnel es considera de secció rectangular constant i s’assimila a un tub continu, la figura (6-

9) mostra aquesta secció així com diverses constants d’interès: 

 

 𝑙 = 20794 mm  ; Longitud total entre extrems. 
 ℎ  = 2512 mm  ; Altura de la secció interior. 
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 ℎ  = 2654 mm ; Altura de la secció exterior. 
 𝑏  = 1950 mm ; Amplada de la secció interior. 
 𝑏  = 2110 mm ; Amplada de la secció exterior. 
 𝐼  = 7,11 · 10  mm ; Inèrcia de la secció en l’eix x. 
 𝐼  = 5,25 · 10  mm ; Inèrcia de la secció en l’eix y. 
 𝑚 = 12476 kg; Massa total. 

 

 
Fig.  6-9 Vista transversal TC 

 
Fig.  6-10 Vista longitudinal TC 
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6.3.3.2. Condicions de contorn 

En el moment que es considera el túnel TC com element individual cal entendre’l com un cos 

continu definit per les seves condicions als extrems.  

 

Fig.  6-11 Condicions de Contorn TC 

Matemàticament aquestes condicions s’entenen en el pla XZ com: 

 𝑧(0, 𝑡) = 0  (6-45) 

 
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 0  (6-46) 

 
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 0  (6-47) 

 
 

𝜕

𝜕𝑥
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 𝐹 + 𝑚 ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) (6-48) 

I en el pla XY com: 

 𝑦(0, 𝑡) = 0  (6-49) 

 ∂𝑦

𝜕x
(𝑥, 𝑡)

𝑥=0

= 0  (6-50) 

 
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 0  (6-51) 
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𝜕

𝜕𝑥
𝐸 · 𝐼𝑦 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 𝐹 + 𝑚 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) (6-52) 

 

6.3.3.3. Particularització de l’Equació de Moviment 

Per poder trobar els modes propis del sistema cal considerar-lo lliure d’excitacions i per tant: 

 
 · 𝐼 ·

𝜕

𝜕𝑥

𝜕 𝑤

𝜕𝑡𝑥
(𝑥, 𝑡) +  𝜌𝐴

𝜕 𝑤

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) = 0 (6-53) 

Definint per comoditat la constant c com: 

 
 𝑐 =

𝐸𝐼

 𝜌𝐴
 (6-54) 

L’equació (7-53) es converteix en: 

 

 
𝑐2

𝜕2

𝜕𝑥2

𝜕2𝑤

𝜕𝑡𝑥2
(𝑥, 𝑡) +

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
(𝑥, 𝑡) = 0 (6-55) 

Aquesta equació és de quart ordre i depèn de dues variables. Per a poder resoldre-la 

analíticament cal aproximar w(x,t) per una relació de variables dependents només d’una de 

les coordenades: 

 𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑊(𝑥) · 𝑇(𝑡)  (6-56) 

Aplicant aquesta condició a (7-55) es té: 

 
𝑐2 · 𝑇(𝑡)

𝜕4𝑊(𝑥)

𝜕𝑥4
+ 𝑊(𝑥)

𝜕2𝑇(𝑡)

𝜕𝑡2
= 0  (6-57) 

Que es pot expressar com: 

 𝑐2

𝑊(𝑥)
·

𝜕4𝑊(𝑥)

𝜕𝑥4
= −

1

𝑇(𝑡)
·

𝜕2𝑇(𝑡)

𝜕𝑡2
=  𝜔2  (6-58) 

La constant ω és la pulsació pròpia del sistema i per tant la que defineix els diferents modes 
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propis. De l’expressió (7-58) s’obtenen les dues equacions diferencials necessàries per definir 

el sistema: 

 𝜕4𝑊(𝑥)

𝜕𝑥4
−

𝜔2

𝑐2
· 𝑊(𝑥) = 0  (6-59) 

 𝜕2𝑇(𝑡)

𝜕𝑡2
+ 𝜔2 · 𝑇(𝑡) = 0  (6-60) 

Aplicant per comoditat la substitució donada per la relació (7-61) i resolent s’obté: 

 
𝛽4 =

𝜔2

𝑐2 
   (6-61) 

  𝑊(𝑥) =  𝐶 cos(𝛽𝑥) + 𝐶 sin(𝛽𝑥) + 𝐶 cosh(𝛽𝑥) + 𝐶 sinh(𝛽𝑥)  (6-62) 

  𝑇(𝑡) =  𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) (6-63) 

Aplicant les condicions de contorn i inicials adients s’obté la definició del moviment del cos. 

6.3.3.4. Equacions en l’eix Z 

Com s’ha definit al apartat 7.3.3.2 el Túnel TC es troba articulat en un extrem i unit per la molla 

linealitzada en l’altre. Així aquestes premisses es poden traduir en les següents condicions de 

contorn: 

 A x=0 està articulat i per tant el desplaçament és nul i també el moment flector en 
aquest punt: 

  𝑧(0, 𝑡) = 𝑍(0) · 𝑇(𝑡) = 0 → 𝑍(0) =  0 →  𝐶 + 𝐶 = 0 (6-64) 

 
 𝐸 · 𝐼  ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 0 → 𝑇(𝑡) ·

𝑑 𝑍(𝑥)

𝑑𝑥
= 0 →  −𝐶 + 𝐶 = 0   (6-65) 

Combinant ambdós equacions es fa evident: 

  𝐶 = 𝐶 = 0 (6-66) 

 A x=lTC el cos està regit per l’elasticitat de la molla; per tant, aplicant les equacions 
(7-51) i (7-52): 

 
 𝐸 · 𝐼  ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 0 → 𝑇(𝑡) ·

𝑑 𝑍(𝑥)

𝑑𝑥
= 0 → 

𝐶 sin(𝛽 · 𝑙 ) + 𝐶 sinh(𝛽 · 𝑙 ) = 0  

(6-67) 
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I per tant aplicant els resultats a (7-62): 

 
𝑍 (𝑥) =   𝐶

𝑠𝑖𝑛ℎ (𝛽 · 𝑙  )

sin(𝛽 · 𝑙 )
sin (𝛽 · x) + 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝛽 · x )  (6-68) 

Que és la definició del moviment en l’eix z. 

Per trobar les freqüències pròpies en aquest moviment cal ara aplicar la segona condició de 

contorn: 

 𝜕

𝜕𝑥
𝐸 · 𝐼𝑧 ·

𝜕2𝑧

𝜕𝑥2
(𝑥, 𝑡)

𝑥=𝑙𝑇𝐶

= 𝐹𝑙𝑖𝑛𝑧 + 𝑚𝑇𝐶 ·
𝜕2𝑧

𝜕𝑡2
(𝑥, 𝑡) (6-69) 

 
 𝐸 · 𝐼  

dZ(x)3

dx3

𝑥=𝑙𝑇𝐶

=
3

2
𝐾 |𝐹𝑇 − 1|

𝑚 · 𝑔

𝐾
· Z(x) − 𝑚 · 𝜔 · Z(x)    (6-70) 

Si ara es te en compte l’expressió de ZTC(x) trobada i la relació (7-61) es té: 

 
 𝐸 · 𝐼  · 𝐶 · 𝛽 −

sinh(𝛽 · 𝑙  )

sin(𝛽 · 𝑙 )
cos (𝛽 · 𝑙 ) + 𝑐𝑜𝑠 ℎ(𝛽 · 𝑙  ) = 

𝐾 |𝐹𝑇 − 1|
·

− 𝑚 · 𝑐 𝛽 𝐶
 ( ·  )

( · )
sin (𝛽 · 𝑙  ) + 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝛽 · 𝑙   )      

(6-71) 

 
𝐸 · 𝐼  · 𝛽

𝑧𝑇𝐶
−

sinh 𝛽
𝑧𝑇𝐶

· 𝑙  

tg 𝛽
𝑧𝑇𝐶

· 𝑙
+ 𝑐𝑜𝑠 ℎ 𝛽

𝑧𝑇𝐶
· 𝑙  = 

2𝑠𝑖𝑛 ℎ 𝛽
𝑧𝑇𝐶

· 𝑙𝑇𝐶  
3

2
𝐾ℎ𝑧|𝐹𝑇 − 1|

𝑚𝑇𝑅 · 𝑔

𝐾ℎ𝑧

1

3
− 𝑚𝑇𝐶 · 𝑐𝑧𝑇𝐶

2𝛽
𝑧𝑇𝐶

4  

 

(6-72) 

Que permet trobar la freqüència natural del sistema. En l’Annex B  apartat B.2 s’aplica per 

trobar el valor per al TC. 

6.3.3.5. Equacions en l’eix Y 

Per tal de trobar l’evolució del moviment en l’eix Y cal aplicar ara les condicions de contorn en 

el pla de treball; així s’obté: 
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 A x=0 

  𝑦(0, 𝑡) = 𝑌(0) · 𝑇(𝑡) = 0 → 𝑌(0) =  0 →  𝐶 + 𝐶 = 0 (6-73) 

 
 
∂y

𝜕x
(𝑥, 𝑡) = 0 → 𝑇(𝑡) ·

d𝑍(𝑥)

𝑑x
= 0 →  𝐶 + 𝐶 = 0   (6-74) 

 A x=lTC   

 
 𝐸 · 𝐼  ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 0 → 𝑇(𝑡) ·

𝑑 𝑌(𝑥)

𝑑𝑥
= 0 → 

𝐶 cos 𝛽 𝑙 + cosh ( 𝛽 𝑙 ) + 𝐶 sin 𝛽 𝑙 + sinh (𝛽 𝑙 )

= 0   

(6-75) 

Que permet trobar l’expressió de Y(x): 

 
𝑌 (𝑥) =   𝐶 cos 𝛽

𝑦𝑇𝐶
𝑥 − cosh 𝛽

𝑦𝑇𝐶
𝑥 +

𝐶

𝐶
sin 𝛽

𝑦𝑇𝐶
𝑥 − sinh (𝛽

𝑦𝑇𝐶
𝑥)  (6-76) 

Aplicant la darrera condició de contorn es troba l’expressió per obtenir la freqüència pròpia: 

 
 

𝜕

𝜕𝑥
𝐸 · 𝐼𝑦 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 𝐹 + 𝑚 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡)  (6-77) 

 
 𝐸 · 𝐼  

dY(x)3

dx3

𝑥=𝑙𝑇𝐶

=
3

2
𝐾 |𝐹𝑇 − 1| · 𝜀 · Y(x) − 𝑚 · 𝜔 · Y(x)    (6-78) 

I substituint l’expressió de Y(x) amb les relacions adients: 

 
 𝐸 · 𝐼  · sin 𝛽

𝑦𝑇𝐶
𝑙𝑇𝐶 − sinh 𝛽

𝑦𝑇𝐶
𝑙𝑇𝐶 −

𝐶2

𝐶1
(cos 𝛽

𝑦𝑇𝐶
𝑙𝑇𝐶 + cosh (𝛽

𝑦𝑇𝐶
𝑙𝑇𝐶) = 

3

2
𝐾 |𝐹𝑇 − 1|𝜀 − 𝑚𝑇𝐶 · 𝑐 𝛽 cos 𝛽 𝑙 − cosh 𝛽 𝑙

+
𝐶2

𝐶1
sin 𝛽 𝑙 − sinh (𝛽 𝑙 )  

(6-79) 

 

6.3.4. Aplicació al Túnel Rotonda 

El túnel rotonda o TR és el de menor dimensió ja que es tracta del túnel interior del sistema 
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telescòpic. 

Com en el cas anterior, el túnel es considera d’acer uniforme i de secció constant: 

 

 
Fig.  6-12 Vista Transversal TR 

 
Fig.  6-13 Vista Longitudinal TR 

A continuació s’indiquen les diverses dades que es tindran en compte així com el seu valor 

real: 

 𝑙 = 21378 mm  ; Longitud total entre extrems. 
 ℎ  = 2230 mm  ; Altura de la secció interior. 
 ℎ  = 2372 mm ; Altura de la secció exterior. 
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 𝑏  = 1.525 mm ; Amplada de la secció interior. 
 𝑏  = 1685 mm ; Amplada de la secció exterior. 
 𝐼  = 4,64 · 10   mm ; Inèrcia de la secció en l’eix x. 
 𝐼  =  2,87 · 10 mm ; Inèrcia de la secció en l’eix y. 
 𝑚 = 12827 kg; Massa total. 

6.3.4.1. Condicions de contorn 

Equivalentment al túnel TC, el TR es troba fixat per la molla lineal per l’extrem corresponent a 

la unió entre túnels i articulat en l’altre: 

 
Fig.  6-14 Condicions de contorn TR 

En concordança amb les ja expressades equacions del túnel TC però invertint els punts 

d’aplicació, pla XZ: 

 𝑧(l , 𝑡) = 0  (6-80) 

 
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 0  (6-81) 

 
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡)

0

= 0  (6-82) 

 
 

𝜕

𝜕𝑥
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡)

0

= − 𝐹 + 𝑚 ·
𝜕 𝑧

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡)  (6-83) 

I en el pla XY: 

 𝑦(l , 𝑡) = 0  (6-84) 
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 ∂𝑦

𝜕x
(𝑥, 𝑡)

𝑥=l𝑇𝑅

= 0  (6-85) 

 
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡)

0

= 0  (6-86) 

 
 

𝜕

𝜕𝑥
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = − 𝐹 + 𝑚 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡)  (6-87) 

6.3.4.2. Particularització de l’Equació de Moviment 

La particularització per al túnel TR és la mateixa que la realitzada per al túnel TC en l’apartat 

7.3.3.3 i per tant totes les equacions definides es poden emprar per aquest cas. 

6.3.4.3. Equacions en l’eix Z 

Aplicant les condicions de contorn de l’apartat 7.3.4.1: 

 A x=lTR: 

  𝑧(l , 𝑡) = 0 → 

C cos(β · 𝑙 ) + C sin(β · 𝑙 ) + C cosh(β · 𝑙 ) + C sinh(β · 𝑙 ) = 0 

 

(6-88) 

 
 𝐸 · 𝐼𝑧 ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 0 → 

− C cos(β · 𝑙 ) − C sin(β · 𝑙 ) + C cosh(β · 𝑙 ) + C sinh(β · 𝑙 ) = 0 

  

(6-89) 

Combinant ambdós: 

 C cosh(β · 𝑙 ) + C sinh(β · 𝑙 ) = 0 (6-90) 

 
 

 A x=0: 

 
  𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑧

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = 0 → (6-91) 
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− C + C = 0 

Si s’utilitzen les equacions que relacionen els diferents coeficients es pot obtenir l’expressió 

del desplaçament en z. 

Per comoditat es defineix: 

 
 𝐴 = 𝑡𝑔ℎ(β · 𝑙 ) +

cosh(β · 𝑙 ) 𝑡𝑔ℎ(β · 𝑙 )

sin (β · 𝑙 )
+

sinh (β · 𝑙 )

sin (β · 𝑙 )
 (6-92) 

i ara s’obté l’expressió de Z(x): 

 𝑍 (𝑥) = 

𝐶 (−𝑡𝑔ℎ(β · 𝑙 ) · cos(β · x) + 𝐴 sin(β · x) − tgh(β · 𝑙 )

· cosh(β · x) + sinh(β x)) 

 

(6-93) 

Ara aplicant la condició de contorn que resta i per un procediment igual a l’emprat en el cas 

del túnel TR: 

 
  𝐸 · 𝐼  · T(t) ·

𝑑 𝑍(𝑥)

𝑑𝑥
0

= − 𝑚 · 𝑍(0)
𝑑 𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐹  (6-94) 

 𝐸 · 𝐼  · 𝐶 · β · −𝐵(𝛽) − 𝑡𝑔ℎ(β · 𝑙 ) = 

−
3

2
𝐾

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇

𝑚 · 𝑔

𝐾
− 𝑚 · 𝜔 (−2𝐶 𝑡𝑔ℎ(β · 𝑙 )) 

(6-95) 

 𝐸 · 𝐼  · β · −𝐵(𝛽) − 𝑡𝑔ℎ(β · 𝑙 ) = 

3

2
𝐾

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇

𝑚 · 𝑔

𝐾
− 𝑚 · 𝑐 𝛽 (2𝑡𝑔ℎ(β · 𝑙 ))  

(6-96) 

Així doncs (7-96) defineix la freqüència pròpia del túnel TR.  

6.3.4.4. Equació en Y 

Cal ara aplicar les condicions de contorn corresponent al pla XY: 

 A x=lTR 
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 𝑦(l , 𝑡) = 0 → 

𝐶 cos β 𝑙 + 𝐶 sin β 𝑙 + 𝐶 cosh β 𝑙 + 𝐶 sinh β 𝑙 = 0 
(6-97) 

 ∂𝑦

𝜕x
(𝑥, 𝑡)

𝑥=l𝑇𝑅

= 0 → 

−𝐶 sin β 𝑙 + 𝐶 cos β 𝑙 + 𝐶 sinh β 𝑙 + 𝐶 cosh β 𝑙 = 0  

(6-98) 

 A x=0: 

 
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡)

0

= 0 → 

−𝐶 + 𝐶 = 0  

(6-99) 

Relacionant aquestes tres equacions es pot obtenir l’evoluició del moviment en l’eix y del túnel 

TR. 

  𝑌 (𝑥) = 𝐶 cos β 𝑥 + cosh β x + sinh β x · 𝐴 + sin β x · 𝐴  (6-100) 

On 

 𝐴 = 

− sin β 𝑙 𝑡𝑔 β 𝑙 − cos β 𝑙 − cosh β 𝑙 + sinh β 𝑙 𝑡𝑔(β 𝑙 )

sinh β 𝑙 − cosh β 𝑙 𝑡𝑔(β 𝑙 )
  

(6-101) 

 𝐴 = 

cos β 𝑙 + cosh β 𝑙 − 𝐴 sinh (β 𝑙 )

sin (β 𝑙 )
  

(6-102) 

Com ja s’ha fet anteriorment amb la condició de contorn que resta es pot obtenir l’expressió 

que proporciona la freqüència pròpia en aquest eix: 

 

 
 

𝜕

𝜕𝑥
𝐸 · 𝐼 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) = − 𝐹 + 𝑚 ·

𝜕 𝑦

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) → (6-103) 
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𝐸𝐼 β (−𝐴 + 𝐴 ) = −2
3

2
𝐾

𝐹𝑇 − 1

𝐹𝑇

𝑚 · 𝑔

𝐾
− 𝑚 𝑐 𝛽  

6.4. Càlcul de esforços aplicats 

6.4.1. Càrrega harmònica aplicada per persones 

Donat que el sistema és una passarel·la d’embarcament de passatgers una de les càrregues 

principals a les quals es sotmetrà l’estructura serà el pas d’aquests. Tot i que es té clar que 

són càrregues variables en l’actualitat no està del tot definit com aplicar-les; a continuació es 

presenta el mètode proposat (i emprat) per la normativa que serà aplicat a la simulació 

numèrica. 

6.4.1.1. Càrrega segons norma BS NA EN 1991.2.2003  

Aquesta norma és l’annex nacional del Regne Unit del Eurocodi 2 del 1991 [4] que tracta de 

les càrregues aplicades sobre estructures amb tràfic variable. 

Concretament el apartat NA.2.44 titulat “Dynamic models for pedestrian actions on 

footbridges” té com a objectiu proposar una manera de calcular aquestes situacions. 

A continuació s’especifica les dades preses a la normativa: 

 NA.2.44.2 Classificació del pont 

A la norma es presenten 4 categories de túnel en funció de la utilització que aquest 

rebrà. Corresponent el cas d’estudi a la categoria D ja que es pot considerar un accés 

principal a una zona pública de grans dimensions. La figura (6-15) mostra la taula 

original de la norma. 



Estudi Vibracional d’un sistema telescòpic – Ismael Guzman Pàg. 39 

 

 
Fig. 6-15 Taula NA.7 de la normativa   

 NA.2.44.3 Definició del punt d’aplicació 

Aquest apartat de la norma especifica que les càrregues modelades s’han d’aplicar en 

el punt que produiran una màxima acceleració vertical; això és per al cas d’estudi de 

la zona d’unió d’ambdós túnels, és a dir la part central entre suports. 

 NA.2.44.4 Càlcul de la força aplicada en cas simple 

En aquest punt es defineix l’expressió matemàtica que s’aplicarà en la primera anàlisi 

i és: 

  𝐹(𝑡) = 𝐹 · 𝑘(𝑓 ) 1 + 𝛾(𝑁 − 1) · sin(2𝜋𝑓 𝑡)  𝑁  (6-104) 

On les diferents variables són: 

- N; nombre de vianants en el grup. (s’obté de la figura 6-15). Sense unitats. 
- F0; Valor de l’amplitud de la força aplicada pels vianants. En [N]. 
- fv; Freqüència natural del mode propi vertical de l’estructura. En [Hz]. 
- k(fv); Factor corrector per representar d’una manera més realista el pas dels 

passatgers. Sense unitats. 
- 𝛾; Factor corrector per simular el ús combinat de accions asíncrones. Sense 

unitats. 
- Seff; Longitud efectiva de la longitud del túnel. En [m].  
- S; Longitud total del túnel. En [m]. (Correspon amb les longituds expressades 

en els apartats 7.3.3 i 7.3.4). 

Donat que per al càlcul de Seff es necessita conèixer els màxims desplaçaments que 

es tenen al primer mode propi i que és conservatiu es pot prendre Seff = S; s’aplicarà 

aquesta igualtat. 

Les següents figures mostren les taules d’extracció de la norma: 
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Fig.  6-16 Taules d'obtenció F0 i k(fv) 

 

Fig.  6-17 Obtenció del factor 𝛾 

A l’annex B, es pot trobar tot el desenvolupament de l’equació aplicada per a la 

simulació. 
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 NA.2.44.6 Càlcul de la força aplicada en cas d’aglomeració 

Alternativament la norma també presenta una càrrega aplicada en forma de pressió 

per simular el cas d’aglomeracions dins de la passarel·la. 

 
 𝑃(𝑡) = 1.8

𝐹

𝐴
· 𝑘(𝑓 ) · 𝛾 ·

𝑁

𝜆
· sin(2𝜋𝑓 𝑡)  𝑁/𝑚 (6-105) 

On: 

 
𝜆 = 0,634

𝑆

𝑆
= 0,634  (6-106) 

A l’annex B, es pot trobar tot el desenvolupament de l’equació aplicada a la simulació. 

Així aquesta metodologia de càlcul permet tenir en compte la força aplicada per les persones 

incloent la possibilitat que no treballin en sincronia i que sigui o no un cas d’aglomeració. 

6.4.2. Càrrega harmònica aplicada pel vent 

El vent pot ser una causa principal d’excitació harmònica ja que per a un cert valor de l nombre 

de Reynolds es produeix el fenomen de “Vortex street of Von Karman” (Traduït directament al 

català com carrer de vòrtex de Von Karman)  en el qual es formen vòrtexs a la cua i als laterals 

del cos els quals segueixen una freqüència constant. La següent figura mostra aquest 

fenomen. 

 
Fig.  6-18 Carrer de vòrtex de Von Karman 

 

 

La professora A.H. Techet del MIT presenta a través d’unes diapositives [5] com analitzar 

aquest fenomen i com es pot traduir en les funcions harmòniques necessàries per aplicar al 

model. 
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Addicionalment a aquesta informació s’utilitza la norma UNE EN 1991-1-4 :2007[6] per obtenir 

els coeficients de sustentació i arrossegament per una estructura tipus pont com la d’estudi. 

Així el primer que cal conèixer és la velocitat del vent sota la qual es vol realitzar l’estudi; donat 

que es volen estudiar les vibracions, es prenen diversos valors per enfrontar-se des de 

situacions quotidianes fins a situacions extremes. A l’annex B es pot trobar el 

desenvolupament per a cada valor estudiat. 

Amb la velocitat del vent definida és indispensable trobar el nombre de Reynolds del fluid al 

voltant del túnel a través de l’equació (7-107)  : 

 
𝑅𝑒 =  

𝑈 · 𝑏

𝜐
  (6-107) 

On: 

 U; és la velocitat del vent en m/s. 
 b; és la longitud del túnel en la direcció transversal expressada en m. 
 𝜐; és la viscositat cinemàtica del vent. En m/s2  i pren per a una temperatura 

ambient de 25o un valor de 1,562 · 10-5 m/s2. 

Així es té al voltant de cada túnel un nombre de Reynolds diferent en funció de la velocitat del 

vent: 

 𝑅𝑒 = 13,51 · 𝑈 · 10   (6-108) 

  𝑅𝑒 = 10,79 · 𝑈 · 10   (6-109) 

El carrer de vòrtex es genera per 2 rangs concrets del número de Reynolds; en el primer a 

baixos nombres de Reynolds es formen vòrtexs de flux laminar i en el segon, on els nombres 

de Reynolds ja són molt considerables, vòrtexs en flux turbulent. Els rangs es mostren a 

continuació 

 Rang 1: 40 < 𝑅𝑒 < 150 
 Rang 2: 𝑅𝑒 > 3,50 · 10  

 

Així només es tindrà en compte l’estudi de vibracions causades pel vent per a valors dins 

d’aquests rangs. Tot i com es pot apreciar per les equacions  (7-108) i (7-109) en la pràctica 

Fig.  6-19 Esquerra: Flux laminar / Dreta: Flux turbulent 
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només es treballarà en el segon rang quedant descartat el primer pel baix valor de Reynolds. 

La freqüència dels vòrtexs està estrictament relacionada pel nombre de Strouhal, S. Aquest 

valor depèn del nombre de Reynolds i segons l’estudi experimental realitzat per Atshushi 

Okajima [7] es pot definir segons el següent gràfic: 

 
Fig.  6-21 Nombre de Strouhal segons estudi Atshushi Okajima 

Com es pot apreciar en el gràfic tot i dependre del nombre de Reynolds per a valors per sobre 

dels 104 pren un valor uniforme i aproximadament de 0,14. Així la freqüència d’oscil·lació 

queda definida per: 

 
 𝑓 =

𝑆 · 𝑈

𝑏
 (6-110) 

Que aplicant els valors constants: 

   𝑓 = 0,0664 · 𝑈  𝐻𝑧 (6-111) 

   𝑓 = 0,0831 · 𝑈  𝐻𝑧 (6-112) 

Coneguda la freqüència es pot trobar l’expressió matemàtica de la força de sustentació 

(perpendicular al sentit del vent) i d’arrossegament (paral·lela al vent). 

La força d’arrossegament es produeix amb una freqüència del doble de fs : 

  𝐷(𝑡) =  𝐷 cos (2𝜋 · 2𝑓 · 𝑡 + 𝜑) (6-113) 

La força de sustentació es produeix a la freqüència fs: 
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  𝐿(𝑡) =  𝐿 cos (2𝜋 · 𝑓 · 𝑡 + 𝜑) (6-114) 

On D0 i L0  són els valors definits per la fórmula: 

 
𝐷 =

1

2
𝜌 · 𝐶 · 𝐴 · 𝑈  𝑁 (6-115) 

 
𝐿 =

1

2
𝜌 · 𝐶 · 𝐴 · 𝑈  𝑁 (6-116) 

Sent AD i AL les superfícies de l’estructura on actua la força i 𝜌  la densitat del vent. Els 

coeficients CD  i CL queden determinats per la norma ja mencionada. 

 𝐴 = 𝐴 = 𝑙  · 𝑏     (6-117) 

6.4.2.1. Aplicació UNE EN 1991-1-4 :2007 

L’apartat 8.3 d’aquesta norma defineix el procediment per trobar els diferents coeficients per 

a estructures tipus túnel. 

 8.3.1 i 8.3.2 Coeficients de força en la direcció del vent 
Aquest apartat estableix que el coeficient de força en la direcció del vent (en el 
present document CD) pren un valor segons: 

  𝐶 = 𝐶 = 𝑐 · 𝑐 , = 𝑐 · 𝑐 ,  (6-118) 

On el coeficient cfx,0 es defineix segons el següent gràfic: 

 
Fig.  6-22 Aplicació de la taula 8.3 de la norma al túnel TC 

 

 



Estudi Vibracional d’un sistema telescòpic – Ismael Guzman Pàg. 45 

 

 
Fig.  6-23 Aplicació de la taula 8.3 de la norma al túnel TR 

El coeficient C ve donat per la taula 8.2 de la mateixa norma (figura 6-24): 

 

Fig.  6-24 Taula del coeficient C 

I per tant els coeficients d’arrossegament per a cada túnel prenen el valor: 

 CD TC = 6,44 
 CD TR = 6,51 

I aïllant el coeficient ce de l’expressió 7-91 s’obté un valor de: 

 
 𝑐 =

𝐶

𝑐 ,  
~

𝐶

𝑐 ,  
~2,79 (6-119) 

Que s’emprarà en el càlcul de la força de sustentació. 
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 8.3.3 Coeficient de força en la direcció perpendicular al vent 

En aquest apartat de manera similar al cas anterior la normativa presenta un gràfic per 

obtenir el coeficient en l’eix perpendicular al vent (i al terra). 

 
Fig.  6-25 Extracció fig. 8.6 de la norma 

I aplicant l’expressió (7-118) però amb els coeficients en z s’obté: 

  𝐶 = 𝐶 = 𝑐 · 𝑐 ,  (6-120) 

I per tant els coeficients de sustentació per a cada túnel prenen el valor: 

 CL TC = 2,13 
 CL TR = 2,14 

6.4.2.2. Expressió finals del vent 

Aplicant els coeficients anteriors, una densitat de l’aire igual a 1,184kg/m3 i combinant-los amb 

les equacions presentades al principi de l’apartat s’obtenen les expressions de les forces de 

arrossegament i sustentació per a ambdós túnels: 

  𝐷 (𝑡) =  167,27 · 𝑈 cos(2𝜋 · 2𝑓 · 𝑡 + 𝜑) 𝑁 (6-121) 

  𝐿 (𝑡) =  55,32 · 𝑈 cos(2𝜋 · 𝑓 · 𝑡 + 𝜑) 𝑁  (6-122) 

  𝐷 (𝑡) =  138,83 · 𝑈 cos(2𝜋 · 2𝑓 · 𝑡 + 𝜑) 𝑁  (6-123) 

  𝐿 (𝑡) =  45,64 · 𝑈 cos(2𝜋 · 𝑓 · 𝑡 + 𝜑) 𝑁  (6-124) 
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7. Simulació amb elements finits 

Com ja s’ha comentat a l’inici d’aquest document l’objectiu principal d’aquest treball consisteix 

en aprendre a simular i analitzar l’estructura sotmesa a vibracions amb un software d’elements 

finits. En aquest cas s’empraran els següents paquets del software Ansys: 

 Design Modeler: per generar/corregir la geometria. 
 Mechanical, mòdul “modal”: per conèixer els modes propis de l’estructura com si 

d’un sol cos es tractés. 
 Mechanical, mòdul “harmonic response”: per poder aplicar les excitacions a 

l’estructura. 

Cal en aquest apartat fer notar que a causa de la falta del mòdul “Dynamics estructural” no 

s’ha pogut realitzar una anàlisi addicional per veure el comportament de l’estructura amb 

contactes no lineals (és a dir amb la possibilitat dels rodets no contactant). Si bé els resultats 

del mòdul harmònic són de gran interès caldria afegir una anàlisi dinàmica per valorar tot el 

comportament. 

7.1. Disseny del Model 

Ansys disposa de l’aplicació (entre d’altres) “DesignModeler” (d’ara en endavant DM) per 

generar o modificar les geometries i models volumètrics; així permet tant crear des de zero 

com modificar una geometria ja importada. El darrer cas és el realitzat en aquest treball ja que 

s’aprofita l’estructura ja generada en el programa CAD.  

A continuació s’expliquen les modificacions més importants i que tenen un impacte sobre 

l’anàlisi. Totes s’han realitzat amb l’objectiu de disminuir el nombre d’elements complexos 

sense modificar el comportament dels túnels. 

7.1.1. Eliminació de forats i parts arrodonides 

Al realitzar el mallat el programa consumeix una gran quantitat de recursos en forma de nodes 

i elements complexos per tal d’adaptar-se a formes corbes i per això s’eliminen tots els forats. 

Aquests forats són considerablement petits en comparació amb les dimensions dels perfils on 

estan ubicats i per tant es considera coherent que en eliminar-los pràcticament la rigidesa del 

sistema no es veu afectada. 

Per altra banda també s’eliminen tots els possibles arrodoniments dels perfils tals com LPNs, 

UPNs o tubs rectangulars. Aquesta modificació també és coherent si es té en compte el 

nombre de recursos que la corba consumeix i la mínima diferència que aquesta aporta al 

càlcul desitjat. 
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7.1.2. Eliminació de peces 

Totes aquelles peces que no són estructurals i que per tant no afegeixen cap mena de rigidesa 

al sistema i no són de massa considerable són eliminades. Si bé es redueix una mica la massa 

total del sistema en cap manera canvia el seu comportament general. 

7.1.3. Conversió de “Bodies” en “Multibody parts” 

Ansys compta amb la capacitat d’associar cossos diferents com una única entitat sense haver 

de fusionar-los; aquesta propietat es diu “multibody parts” i juntament amb la funció “Shared 

topology” permet mallar en el mòdul de càlcul imposant que elements que formen part 

d’aquest “multibody” comparteixin nodes en les seves unions permetent això malles de 

diferents elements però amb nodes conjunts. Aquesta aplicació està limitada a pocs elements 

ja que en grans quantitats tendeix a mallar erròniament. 

 
Fig.  7-1 Esquerra Mallat normal / Dreta Mallat amb Shared Topology 

 

Fig.  7-2 Mostra de malla amb Shared Topology 
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7.1.4. Substitució de “Bodies” per “Shells” 

Per entendre aquest punt primer cal fer una breu introducció sobre com treballa Ansys i el DM; 

existeixen 3 entitats per generar la geometria. 

 Bodies, són elements volumètrics. Generen elements per tot el seu volum i 
serveixen per estudiar el comportament de tot el cos (deformacions, esforços, etc). 
Són el tipus de geometria més completa però també la més costosa. 

 Shells, són elements de superfície. Permeten estudiar el comportament d’aquella 
superfície i transmetre esforços. Tot i que tenen un gruix definit no s’estudia el seu 
volum i només es transmet el que passa en una cara a l’altra. Són inferiors en 
prestacions als “Bodies” però requereixen molts menys recursos. 

 Lines, són elements de longitud. Serveixen per transmetre esforços, són l’element 
més bàsic però menys costós. 

En el cas d’estudi, ambdós túnels contenen un gran nombre de xapes que formen el sostre i 

el terra; aquests elements no són d’especial interès a nivell volumètric i en canvi tractats com 

a Bodies generen una gran quantitat d’elements. Per això es substitueixen per un Shell de 

2mm de gruix que ocupa tota la superfície tant del sostre com del terra. 

Aquestes xapes formen un perfil en C que en combinar-se unes amb les altres generen 

travessers que contribueixen a la rigidesa de l’estructura; aquests no poden ser negligits i 

donat que amb la substitució creada desapareixen s’afegeixen en format de perfil transversal. 

Les següents imatges mostren el que s’ha descrit. 

 

Fig.  7-3 Perfil construït per simular el plec 
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Fig.  7-4 Distribució dels perfils sobre el cos superficial 

 

7.2. Mòdul Mecànic 

7.2.1. Mallat 

Donat que es tracta d’una geometria molt gran cal trobar un compromís entre la qualitat del 

mallat i el nombre d’elements amb el qual es pot arribar a treballar. Donats els límits tècnics 

de l’ordinador sobre el que es treballa es limita el nombre total d’elements de treball a 1 milió 

de nodes.  

7.2.1.1. Característiques generals 

Ansys permet establir les condicions mínimes i màximes de tal manera que totes les 

definicions parcials posteriors pugin obeir, en cas que els algoritmes de Ansys ho trobin oportú, 

aquestes premisses generals. Aquest sistema té una contra part i es que al donar al programa 

la llibertat d’escollir sota els seus criteris quan aplicar una o altra característica provoca una 

pèrdua de control sobre el que passa en els subgrups de mallat, es a dir, les peces estaran 

mallades amb l’opció general o amb la específica sense que l’usuari ho decideixi. Més 

endavant es defineix com imposar que s’apliqui el criteri del subgrup. 

En aquesta simulació s’han definit les mides màximes i mínimes dels elements, el rati de 

creixement de cada element i el criteri de transició. 

 Mida màxima d’element: Defineix la màxima longitud que pot prendre un element 
en el mallat global; en aquest cas com que hi ha zones on la transmissió d’esforços 
no és molt important es defineix amb un valor de 500mm. 

 Mida mínima d’element: Defineix la mínima longitud que pot assolir un element; 
en aquest cas com que hi ha parts on interessa que el mallat treballi bé (com per 
exemple les zones d’unió rodet-guia) es defineix amb un valor de 10mm. 

 Rati de creixement: Aquest valor estableix la relació de la mida de dos elements 
consecutius; com que la diferència entre la mida màxima i la mínima és força 
considerable i que la distància entre els punts on es desitja els elements mínims i 
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on es desitgen els màxims és relativament curta es defineix amb un valor de 3 (pot 
prendre valors de 1 a 5). 

La següent figura és un extracte d’Ansys on es mostren els valors definits: 

 

Fig.  7-5 Captura del menú general 

7.2.1.2. Mallat dels rodets i elements volumètrics 

Es tracta d’elements de volum considerable els quals tot i ser petits poden consumir una gran 

quantitat de recursos pel fet que han d’emplenar aquest volum amb elements; com que  

tampoc està disponible el mallat swept (alternativa per a elements de gran volum) es decideix 

emprar un mallat tipus hex dominant. Aquest està especialment dissenyat per casos com el 

que ens ocupa ja que crea un mallat principalment d’elements hexaèdrics combinats amb 

d’altres (teatraedres, piràmides...) de manera “lliure” amb l’únic objectiu d’emplenar el volum 

de la manera més eficient possible atenent-se als paràmetres generals definits. 

 
Fig.  7-6 Menú del mallat Hex dominant method 

La següent figura mostra el resultat d’aquest mallat: 
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Fig.  7-7 Mallat dels rodets i peces volumètriques 

7.2.1.3. Mallat cossos de superfície 

En el cas dels cossos de superfície o shells s’ha de pensar en un mallat propi d’una cara i no 

en el possible volum que ocupi (cal recordar que no són volumètrics). Com ja s’ha explicat el 

model compta amb shells al sostre i a la base; aquestes peces disten de les zones de 

transmissió i contacte entre cossos i per tant es pot emprar un mallat de majors dimensions; 

a més, el fet de ser superficials permet no haver d’intentar omplir el gruix dels cossos i per 

aquestes raons en aquest cas s’escull de 100mm. Per realitzar aquest mallat s’utilitza un 

control sizing que permet definir les dimensions dels elements creats. Per tal d’imposar la 

prioritat d’aquest sobre els controls generals s’imposa un comportament restrictiu. 

 

Fig.  7-8 Menú de mallat de sizing pels superficials 
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Fig.  7-9 Mallat sostre i terra 

7.2.1.4. Mallat elements generals 

Per tal de mallar la resta de cossos els quals són de múltiples geometries i dimensions es 

decideix aplicar també un sizing methode en aquest cas de 75mm i també de comportament 

restrictiu. 

 

Fig.  7-10 Menú de mallat d'elements generals 

 
Fig.  7-11 Mallat element general 



Estudi Vibracional d’un sistema telescòpic – Ismael Guzman Pàg. 54 

 

7.2.2. Contactes i unions 

En tractar-se les principals anàlisis de solucions lineals, s’ha decidit considerar tots els 

elements en contacte units tot i que en la realitat els rodets puguin desplaçar-se 

longitudinalment sobre la guia. Per tal d’abastir la gran quantitat de cossos dels quals disposa 

el model (més de 1000) i els múltiples contactes que disposen entre ells s’empra l’eina 

automàtica de generació de contactes imposant que només estableixi relacions entre cares i 

amb una tolerància respecte la distància d’1mm. Aquesta generació automàtica s’empra sobre 

tots els cossos del model (inclosos els superficials). 

 

Fig.  7-12 Menú de la generació automàtica de contactes 

A continuació s’examinen els contactes creats de dues maneres: primer visualment s’estudien 

tots els contactes per assegurar que no se n’ha creat cap que no pertoqui, en cas de trobar-

lo s’elimina. 

Per altra banda, per assegurar que no hi ha contactes en situacions estranyes, com per 

exemple dos elements separats 1 mm units, s’utilitza l’eina “contact tool” que llista tots els 

contactes i els remarca si algun es troba obert o per exemple hi ha molta distància entre les 

parts unides. 

Per últim les arestes del sostre i terra s’uneixen manualment a les arestes/perfils amb els que 

estan en contacte ja que en la metodologia automàtica no ho s’han generat. 

7.2.3. Model A - Model túnel TC 

El objectiu d’aquesta simulació és validar si les solucions trobades aplicant les equacions del 

model matemàtic (Annex B) presenten resultats coherents respecte a la simulació; per això 

es modela el túnel TC amb les mateixes condicions de contorn que en el matemàtic. 
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7.2.3.1. Modelat 

Si es recorda la figura (6-6) de l’apartat 7.3.2 es considera el túnel articulat en un extrem en el 

pla XZ i encastant en el pla XY mentre que en l’altre extrem es treballa amb unions elàstiques 

contra el terra. Així s’apliquen aquestes mateixes condicions.  

En el sistema simulat no es treballa amb una sola unió elàstica sinó que es poden representar 

els 8 rodets del model, 4 vertical i 4 laterals. Per poder obtenir la situació equivalent d’una sola 

molla a 4 en cada eix cal aplicar a cada rodet un quart del valor de la constant elàstica de la 

molla aplicada sola. Com es veu a la figura passem de l’opció A a la B: 

 

Fig.  7-13 Aplicació de les CC del model matemàtic a la simulació 

La situació representada en la figura es pot expressar fàcilment matemàticament com: 

 𝐹 = 𝐹  → 

𝐾𝑥 = 𝑘𝑥 + 𝑘𝑥 + 𝑘𝑥 + 𝑘𝑥 = 4𝑘𝑥 → 

𝑘 =
𝐾

4
  

(7-1) 

Per tant es defineixen aquestes molles a Ansys 

Les molles corresponents als rodets del propi TC es col·loquen sobre ells mentre que les 

corresponents a rodets que pertanyen a l’altre cos es col·loquen a la zona de contacte: 
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Fig.  7-14 Molles del TC a Ansys 

Quant a les fixacions, s’imposen prenent com a referència la següent imatge de manera que: 

 A: fixat els desplaçaments en x i en z i el moviment en y lliure. 
 B: fixats tots els desplaçaments. 

 

Fig.  7-15 Fixacions del TC 

Com es pot apreciar en cap moment es fixen les rotacions al voltant dels eixos, això es justifica 

perquè els girs que es desitgen restringir ja queden bloquejats gracies al impediment dels 

desplaçaments. Així el sistema no pot rotar al voltant del eix z perquè A i B no es poden 

desplaçar en x, al mateix temps el conjunt tampoc pot girar al voltant del eix x perquè els punts 

A i B tenen els dos els desplaçaments impedits en l’eix z. Amb això es pretén representar amb 

major exactitud el sistema real on són els diferents elements mecànics que al impedir els 

desplaçaments eviten també el gir. 

Seguint amb aquesta línia, només es fixa un dels costats en l’eix y perquè el disseny real 

disposa de joc en el boló d’unió i són les diferents platines mecàniques soldades a banda i 

banda qui bloquegen el desplaçament alternativament, així quan una treballa impedint el 

desplaçament l’altra no fa contacte i viceversa. 

A la següent imatge es pot visualitzar el cos totalment modelat. 
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Fig.  7-16 Model del TC acabat 

7.2.3.2. Estudi Modal 

Com ja s’ha dit, per fer aquest estudi s’utilitza el mòdul “Modal” d’Ansys que permet trobar les 

diferents freqüències del sistema i les representa gràficament. Cal tenir en compte que aquest 

mòdul és lineal i que per tant conceptes com contactes no lineals no tenen cabuda en aquesta 

versió. 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en aquesta anàlisi: 

 
Fig.  7-17 Resultats anàlisi modal TC 
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Fig.  7-18 Model A: Mode vertical 

 

Fig.  7-19 Model A: Mode  lateral 

El primer punt interessant d’aquests resultats i el primer que difereix del model matemàtic és 

que el mode de freqüència més baixa coincideix amb el mode vertical i no amb el lateral com 

ha predit el resultat matemàtic. 

Per altra banda, tot i considerant això es pot apreciar que per a un FT de 0,9 els resultats 

s’aproximen considerablement entre el model i la simulació. La següent taula n’és una mostra: 

 Model Mat. Simulació 
fztc [Hz] 3,456 3,011 
fytc [Hz] 2,63 3,335 

Taula 7.1 Comparativa Model matemàtic vs Simulació 

És interesant adonar-se’n que si ve el model aproxima les freqüències no és prou precís i no 

és útil per predir el valor real, només serveix per obtenir una primera idea. 
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Per últim, el moviment que realitza tant en vertical com en horitzontal és l’esperable ja que es 

comporta quasi com una biga suportada només per un extrem. Això és un bon indicatiu que 

les rigideses preses per les molles no són massa elevades ja que d’altra manera tendiria a fer 

un moviment de biga biencastada o bisuportada. 

7.2.4. Model B – Model túnel TR 

7.2.4.1. Modelat 

Per al túnel TR s’ha aplicat la mateixa metodologia que per al TC; així es fixa l’extrem 

corresponent i s’introdueixen molles lineals a l’altre.  

La relació que s’ha definit en l’apartat 8.2.3.1 entre la molla del model matemàtic i les que 

s’apliquen en el software es pot aplicar igualment en aquest cas només tenint en compte que 

cal aplicar la constant lineal trobada pel TR. 

Així segons la figura 7-21 les restriccions de moviment són: 

 A: Tots els desplaçaments fixats i els girs alliberats. 
 B: Desplaçaments restringits en z i x però alliberat en y. 

 

Fig.  7-20 Restriccions túnel TR 

Les molles lineals s’introdueixen igual que en el cas anterior. 
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Fig.  7-21 Molles del TR a Ansys 

El model complet es pot veure a la següent figura: 

 

Fig.  7-22 Model complert TR 
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7.2.4.2. Estudi Modal 

Igual que en el cas anterior s’obtenen les freqüències dels 2 primers modes propis coincidint 

aquests amb el vertical i el lateral: 

 
Fig.  7-23 Model B: Resultats 

 
Fig.  7-24 Model B: Mode lateral 

 
Fig.  7-25 Model B: Mode vertical 

Com es pot apreciar, en aquest cas el model matemàtic sí que ha donat correctament l’ordre 

dels modes propis presentant per al TR a la freqüència més baixa el mode lateral i a la més 

alta el vertical.  

Com en el cas del TC el tipus de moviments són un bon indicatiu que la rigidesa de les molles 

és adient. 
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Si es compara ara amb els resultats obtinguts amb el model matemàtic: 

 Model Mat. Simulació 
fztr [Hz] 3,153 3,231 
fytr [Hz] 2,734 3,124 

Taula 7.2 Model Mat. vs Simulació 

En aquesta simulació els resultats conviden més a l’optimisme que en el cas del túnel TC ja 

que els valors s’aproximen considerablement i a més es troben en l’ordre predit; tot i això, 

considerant el precedent es conclou que el model serveix de primera guia però en cap cas 

com a model de referència. 

7.2.5. Model C - Conjunt TC i TR 

7.2.5.1. Modelat  

En aquest model s’ha estudiat el sistema complet com si d’un únic cos es tractés; és a dir on 

l’estudi freqüencial ens permet veure el moviment de tot el conjunt com una sola entitat. Si bé 

les freqüències no seran les totalment reals (ja que en realitat es tenen 2 cossos i no un vibrant 

uniformement) sí que han d’aproximar-se a les obtingudes pel model matemàtic i les dues 

darreres simulacions. L’anàlisi es realitza traient les molles dels rodets i fixant aquests a la 

guia de l’altre túnel amb contactes bonded. 

El túnel TR es col·loca dins del túnel TC en la posició de màxima obertura possible deixant 

així la màxima distància entre suports. En l’anàlisi es suposen els túnels en posició horitzontal 

tot i que en la realitat també podrien estar en pendent. Les restriccions de desplaçament es 

mantenen dels altres models; així tant TC com TR tenen les fixacions corresponents als seus 

models previs. 

La següent imatge mostra el conjunt mallat complet: 
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Fig.  7-26 Model C – Mallat 

Serà en aquest model on a més d’una anàlisi modal es realitzaran aplicacions de càrregues 

harmòniques. 

7.2.5.2. Anàlisi Modal 

En aquest cas es defineix una recerca de 6 modes propis en el rang de 0 a 50Hz ja que com 

s’ha comentat, aquest treball té com objectiu treballar sobre el primer mode vertical i el primer 

mode lateral i aquest es considera que forçosament estarà dins del rang escollit.  

De l’anàlisi s’obté la següent taula de resultats : 

 

Fig.  7-27 Model C: Taula freqüències pròpies 

On si s’estudien amb cura els 6 resultats es pot veure que la primera freqüència correspon 

amb un moviment principalment lateral i la segona amb un moviment principalment vertical; 

aquestes 2 es prenen com la referència per als modes laterals i verticals respectivament. Així 

es té: 

𝑓 = 3,2327 Hz 

𝑓 = 3,779 Hz 
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En la següent imatge es representa sobre el resultat d’Ansys per a la 𝑓  el gràfic de com 

s’espera que sigui el primer mode propi, on es veu que si bé no és un moviment totalment 

lateral (té cert gir) sí que compleix pràcticament el moviment esperat: 

 

Fig.  7-28 Model C: Primer mode lateral 

El mateix es pot fer si ara es representa el moviment de 𝑓 : 

 

Fig.  7-29 Model C: Primer mode vertical 

Com es pot apreciar tant el model matemàtic com aquesta simulació donen freqüències molt 

semblants i sempre al voltant dels 3Hz; és per tant coherent pensar que aquests resultats 

poden ser una bona aproximació de la realitat. 
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7.2.5.3. Aplicació càrrega simple 

En l’apartat 7.4.1 d’aquest document s’ha trobat una expressió per definir la força harmònica 

generada pels vianants; com que es disposa del mòdul “Harmònic response” que és lineal i 

no permet desplaçar càrregues en el temps s’aplica el valor nominal sobre la zona d’unió dels 

dos túnels ja que es considera la més crítica. 

El mòdul de treball funciona aplicant les càrregues amb freqüències dins d’un rang de valors 

definit; en aquest també es defineixen el nombre de passos a realitzar de tal manera que si 

per exemple es defineix un rang de 0 a 1 amb 10 passos s’obtindran les respostes per forces 

amb freqüència 0,1, 0,2, ..., 1. 

Es fan dues anàlisis: la primera per veure què passa al voltant de la freqüència pròpia vertical 

del túnel i la segona amb un rang major per veure si apareixen possibles harmònics. 

En totes les anàlisi de comportament enfront d’excitació cal definir el coeficient d’esmorteïment 

(𝜉), en aquest cas es fa segons la norma UNE-EN_1998 [8] la qual estableix que per a les 

estructures metàl·liques cal prendre un valor de 0,02.  

En ambdós casos es carrega en el mateix lloc i amb el mateix valor d’amplitud: 

 

Fig.  7-30 Model C: Aplicació de la càrrega simple 
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 Acceleracions del terra i desplaçaments màxims 

Un dels resultats de major interès és l’acceleració que pateix el terra quan s’aplica una 

càrrega harmònica ja que ens permet veure si pateix una acceleració excessiva o si la que 

pateix compleix els requisits de comoditat. El EDGFB [9] ens mostra que les acceleracions 

que pateix el terra s’han de classificar segons la següent taula: 

 

Fig.  7-31 Extracte EDGFB - acceleració de confort 

Per tant, cal veure si l’acceleració obtinguda quadra amb els valors de la taula anterior. 

 Anàlisi 1 – Rang freqüencial de 3 a 4 amb 10 passos 
Com ja s’ha dit aquesta anàlisi té com objectiu veure el resultat en aplicar la 
freqüència quasi exacta a la de ressonància. Com s’han definit 10 passos, el 
sistema aplica freqüència cada 0,1 Hz i per tant dues de les freqüències a les que 
aplica carrega són a 3,7 i 3,8 Hz, aquests són valors molts propers a les freqüències 
pròpies trobades i per tant aquells on són interessants veure la resposta del túnel.  
Així prenent l’acceleració del terra del TC es pot obtenir el següent gràfic: 

 

Fig.  7-32 Model C: Acceleració del terra TC 



Estudi Vibracional d’un sistema telescòpic – Ismael Guzman Pàg. 67 

 

 
Com es pot apreciar a la figura anterior la màxima acceleració que pateix el sistema 
a la freqüència pròpia amb la càrrega calculada és d’aproximadament 0,378m/s2. 
Si aquest resultat es compara amb la taula es pot veure que compleix el requisit per 
presentar un confort màxim. 
El túnel TR presenta majors acceleracions però també es troba en el rang de màxim 
confort (0,496m/s2): 
 

 

Fig.  7-33 Model C: Acceleració del terra TR 

Cal també comprovar l’acceleració que pateix un dels perfils centrals del terra del 
túnel ja que és la zona de màxima oscil·lació; així si s’estudia el perfil sobre el que 
està aplicada la càrrega es té: 

 
Fig.  7-34 Model C: Acceleració perfil terra 
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Aquest valor màxim de 0,762m/s2 marca el comportament del túnel i per tant la 

categoria ja que supera el rang de màxim confort. 

Si ara es comprova el desplaçament màxim que pateix el terra es pot veure que a 
la freqüència d’estudi es té: 

 

Fig.  7-35 Model C: Desplaçaments terra TC 

 

Fig.  7-36 Model C: Desplaçament terra TR 
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Fig.  7-37 Model C: Desplaçament perfil terra 

Com es pot apreciar en les figures 8-37 i 8-38 els desplaçaments soferts pel terra 
del túnel són mínims ja que es troben sempre per sota d’1mm, el del perfil sent petit 
és de majors proporcions ja que és de 1,34mm. En cap cas es poden considerar 
desplaçaments crítics perquè la pròpia fletxa del túnel carregat en estàtic és molt 
major que aquest resultat. 

 Anàlisi 2 – Rang freqüencial 2 a 50 Hz amb 100 passos. 
Es busca veure ara si existeixen harmònics d’aquesta freqüència que puguin ser 
significatius. Per això s’estudia un rang més ampli però també es treballa amb 
menor precisió ja que cada pas ara és de 0,48 Hz.  
Igual que abans es mira l’acceleració del terra del TC i del TR: 
 

 

Fig.  7-38 Model C: Acceleració terra TC 
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Fig.  7-39 Model C: Acceleració terra TR 

Com es pot apreciar a les darreres imatges el túnel TC és més sensible a l’excitació perquè 

presenta puntes de valors al voltant dels 20Hz i dels 35Hz mentre que el terra del TR només 

presenta un harmònic considerable al voltant dels 15Hz. 

Si ara es comproven els desplaçaments es denota la relació directa entre l’augment 

d’acceleració i el de desplaçament ja que com és lògic ambdós es troben a través del mateix 

factor d’amplificació. 

Cal observar que si bé les puntes es produeixen a la mateixa freqüència el desplaçament 

comparat amb el cas de l’acceleració són considerablement més petits que a la freqüència de 

ressonància. 
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Fig.  7-40 Model C: Desplaçament terra TC 

 
Fig.  7-41 Model C: Desplaçament terra TR 

En cap cas el desplaçaments que es produeixen a les freqüències harmòniques superen el 

obtingut a la fonamental i per tant es pot concloure que el sistema compleix amb els criteris 

de confort per totes les freqüències. 

7.2.5.4. Aplicació carrega de pressió 

Es realitza una anàlisi similar a l’anterior però en aquest cas es carreguen les dues superfícies 

de terra amb la pressió trobada a l’annex B: 
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Fig.  7-42 Model C: Aplicació càrrega de pressió 

 Acceleració del terra 

Es realitzen els dues mateixes anàlisis que en el cas anterior i es comparen amb els rangs 

de la figura (7-31).  

 Anàlisi 1 – Rang freqüencial de 3 a 4 amb 10 passos 
Equivalentment al model A, s’estudia al detall la reacció del túnel enfront a la 
carrega d’aglomeració trobada a l’annex B (B.3.2). 
En aquest cas la carrega aplicada es un esforç distribuït sobre una superfície i per 
tant s’excita tota simultàniament. Així s’obtenen els següents resultats: 
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Fig.  7-43 Model C: Acceleració del terra TC 

 

Fig.  7-44 Model C: Acceleració del terra TR 

Els resultats obtinguts són encara menors als obtinguts al model A amb una acceleració 

màxima per al TC de 0,158m/s2 i de 0,207m/s2 i per tant l’estructura es comporta perfectament 

respecte aquesta excitació. En els desplaçaments, és clar que succeeix una cosa similar ja 

que en tenir un valor de mòdul d’excitació molt petit els desplaçaments inclús en ressonància 

són pràcticament nuls. 
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Fig.  7-45 Model C: Desplaçaments TC 

 

Fig.  7-46 Model C: Desplaçaments TR 

 Anàlisi 2 – Rang freqüencial 2 a 50 Hz amb 100 passos. 
En aquesta segona anàlisi es denota que a un harmònic de molta més freqüència 
que la fonamental es produeix una amplificació de l’excitació molt major ja que com 
s’aprecia a les imatges següents al voltant dels 35Hz i dels 50Hz per al TC i dels 
25Hz i dels 45Hz per al TR es produeixen puntes d’acceleració: 
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Fig.  7-47 Model C: Acceleracions TC 

 

Fig.  7-48 Model C: Acceleracions TR 

Aquests resultats no han de ser alarmants perquè cal tenir clar com Ansys produeix aquest 

gràfic, com ja s’ha dit aplica la càrrega introduïda a cada freqüència definida segons els passos 

designats. Així les puntes d’acceleració que s’observen al gràfic són per la càrrega total de les 

persones a una freqüència de 25 Hz o 50 Hz (segons la punta). Això significa que caldria que 

les persones en caminar produïssin no només la càrrega harmònica al voltant dels 3 Hz sinó 

que a més caldria que generessin altres càrregues d’amplitud semblants a la càrrega 
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fonamental però freqüències tan altes com les mencionades,  cosa poc probable.  

Quant als desplaçaments, si ve es produeixen harmònics a les mateixes freqüències (cal 

recordar de nou que comparteixen factor d’amplificació)  en cap cas els valors de 

desplaçaments a aquests harmònics són majors que els presentats a la freqüència 

fonamental. 

 

Fig.  7-49 Model C: Desplaçaments TC 

 

Fig.  7-50 Model C: Desplaçaments TR 
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7.2.5.5. Aplicació càrrega de vent 

Amb les forces obtingudes a l’Annex B.3.3 es procedeix a simular el comportament dels túnels 

enfront una càrrega de vent alternativa. Cal tenir en compte que en aquest cas s’han d’estudiar 

dues franges de freqüències les corresponents a la força de sustentació i les corresponents a 

les d’arrossegament (que són el doble de les freqüències de sustentació) i que prenen els 

valors següents (equacions (7-111) i (7-112)): 

  𝑓 = 2,324 𝐻𝑧  

   𝑓 = 4,648 𝐻𝑧  

  𝑓 = 2,909 𝐻𝑧   

   𝑓 = 5,817 𝐻𝑧   

Per tant és interessant veure les acceleracions i desplaçaments en l’eix y al voltant dels 5-6Hz 

i els mateixos paràmetres però en l’eix z al voltant dels 2-3Hz. 

 Acceleracions i desplaçaments en z 

 
Fig.  7-51 Model C: Resultats acceleració terra TC 
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Fig.  7-52 Acceleració terra TR 

Com es pot apreciar en els resultats obtinguts a la franja dels 2-3Hz es troben 

acceleracions màximes de 4,366m/s2 que no compleixen amb els paràmetres de confort. 

Quant al desplaçament, va en concordança amb les acceleracions i es pot veure que al 

voltant del rang d’interès es produeix una màxima de 27,15mm, si aquest valor es compara 

amb la longitud total del túnel es pot veure que és un valor petit (no arriba al 0,2% respecte 

la longitud total). 

Tenint en compte el darrer paràgraf, es pot considerar que si bé és una situació on el 

confort queda descartat en cap cas és perill en termes estructurals doncs l’acceleració no 

és excessivament gran i els desplaçaments produïts són petits. 
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Fig.  7-53 Resultats desplaçament terra TC 

 

Fig.  7-54 Resultats desplaçament terra TR 

 Acceleracions i desplaçaments en y 

En aquest cas la situació és més crítica ja que mentre el sistema en z té 4 suports que 

resisteixen el moviment vertical, en aquest tota la part superior del túnel queda lliure i per 

tant presenta molta menys resistència al moviment. A causa d’això presenta unes 

acceleracions considerablement majors a les del cas anterior com es pot veure a les 

següents figures. És interesant ara estudiar l’acceleració lateral de més parts de 
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l’estructura per veure la diferència entre la zona superior  i la inferior. Així, per aquest cas 

es comproven també les acceleracions dels sostres. 

 

Fig.  7-55 Model C: Acceleració terra TC 

 
Fig.  7-56 Model C: Acceleracions sostre TC 
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Fig.  7-57 Model C: Acceleració terra TR 

 

Fig.  7-58 Model C: Acceleració sostre TR 

Com es veu en els resultats les acceleracions són excessives i el túnel pateix un moviment 

oscil·latori lateral massa marcat; es comença a comportar com un pèndol i aquest moviment 

pot ser perillós per a la resistència estructural ja que el propi túnel en accelerar la seva massa 

tant considerablement produeix un moment torsor a la base que podria trencar-la tot i no 

presentar desplaçaments molt grans (següents imatges): 
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Fig.  7-59 Model C: Desplaçaments terra TC 

 

Fig.  7-60 Model C: Desplaçament sostre TC 
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Fig.  7-61 Model C: Desplaçament terra TR 

 

Fig.  7-62 Model C: Desplaçament sostre TR 

Com ja s’ha dit i en concordança amb aquestes imatges els túnels no pateixen desplaçaments 

molt grans ja que el terra es desplaça aproximadament 100mm i el sostre aproximadament 

130mm. Tot i això cal concloure que davant de casos de forts vents com el d’estudi (35m/s) 

cal recollir la passarel·la i en cap cas permetre el pas de vianants per ella ja que l’estructura 

no és fiable sota aquestes condicions. 
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8. Conclusions 

En aquest treball s’han fet servir diferents teories existents en l’àmbit de les vibracions 

mecàniques així com varies normes europees. Totes aquestes s’han aprofitat com a eines de 

partida  per representar un sistema telescòpic. 

El model matemàtic no ha complert amb l’objectiu establert doncs si bé permet trobar 

freqüències pròpies al entorn de les reals depèn en excés del paràmetre FT i per tant en 

aquest document no es pot concloure que sigui fiable i precís. És per tant necessari validar-lo 

experimentalment per tal d’obtenir el paràmetre real FT del sistema. Tot i així en l’estat actual 

pot ser útil per conèixer l’escala de les freqüències pròpies ja que, tot i que no aproxima el 

valor amb precisió, tots els valors obtinguts són de magnitud equivalent a la real. 

Els models independents han servit correctament de referència per validar el model matemàtic 

doncs tot i ser un estudi diferent al tercer model les freqüències trobades corresponents han 

sigut molt pròximes. Així es pot concloure que la modelització de les molles és adient i que 

per tant en cas de només voler estudiar un dels túnels es pot utilitzar aquestes per simular el 

contacte dels rodets. 

Quant a la seguretat que presenta el conjunt enfront a excitacions de caràcter alternatiu 

aplicades per passatgers es pot garantir que la passarel·la és segura i inclús confortable tant 

en casos on és un grup petit el que es desplaça en ressonància amb els túnels com en casos 

on és un grup gran de persones que provoquen una excitació distribuïda també en 

ressonància amb els túnels. 

Per contra no es pot afirmar el mateix quan l’excitació la produeix el vent ja que com s’ha vist 

els resultats són excessivament negatius i per tant fer servir la passarel·la en aquestes 

condicions pot ser perillós tant per les persones com per l’entorn d’aquesta. Cal tenir en 

compte que aquest punt aplica a velocitats del vent molt altes i que per tant en condicions 

estàndard de treball no cal estudiar les vibracions mecàniques produïdes per aquest. 

Per últim, cal concloure que amb l’excepció de l’objectiu del model matemàtic s’han acomplert 

tots els objectius plantejats al inici del document, atès que s’ha aconseguit aprendre a simular 

adientment amb mètode d’elements finits i s’ha aprofundit considerablement en l’àmbit de les 

vibracions. 
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9. Pressupost 
  Cost Unitari   Unitats   Cost Total  
Material Total             5.300 €  
Llicència Ansys*                      5.000 €  1           5.000 €  
Ordinador*                           300 €  1              300 €  
Hores Totals   480        11.520 €  
Hores Investigació i Recerca                            20 €  144           2.880 €  
Hores Formació Software                            10 €  48              480 €  
Hores Modelització                            30 €  144           4.320 €  
Hores Anàlisi i Conclusions                            30 €  120           3.600 €  
Hores Documentació                            10 €  24              240 €  
Despeses Addicionals                200 €  
Transport i desplaçament   1              100 €  
Despeses d'oficina   1              100 €  
Preu sense IVA          17.020 €  
IVA             3.574 €  
Preu final          20.594 €  

(*) Cost total de la llicència de 50.000€ i del ordinador 3.000€, es dimensiona el cost per 

amortitzar ambdós en 10 projectes. 
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passarel·la i que m’hagi donat tant les eines com el suport necessari per acomplir la tasca 

assignada. 

Per últim, agrair a la meva família i a la meva novia el continu recolzament  que m’han 

donat no només al llarg de la realització d’aquest treball sinó durant tota la carrera que m’ha 

permès acomplir tots els meus objectius. 


