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Resum 

 

En aquest treball es desenvolupa un model FEM d’una via en placa ferroviària. Aquest 

model es desenvolupa en el marc d’un estudi de noves metodologies per a la 

determinació in situ de la rigidesa dinàmica de les fixacions de carril o altres elements 

elàstics d’una via ferroviària. El model FEM desenvolupat és tridimensional però s’ha 

desenvolupat amb elements finits de placa i biga per tal de simplificar-ne l’ús. El model 

considera un tram de via en placa amb un total de 5 lloses on els carrils es modelitzen 

com a bigues, les fixacions com a molles i les lloses com a plaques finites. L’estudi 

contempla també l’anàlisi dels modes propis del sistema per tal d’assegurar la qualitat 

del model desenvolupat. S’obtenen i s’analitzen les receptàncies associades als punts 

de contacte de les fixacions amb els carrils i la llosa per la llosa central. A partir de les 

anàlisis realitzades al model, es determina que el mateix és vàlid per a la realització 

d’estudis numèrics sobre metodologies per la determinació in situ les propietats 

dinàmiques de fixacions de carril. 
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Resumen 

 

En este trabajo se desarrolla un modelo FEM de una vía en placa ferroviaria. Este 

modelo se desarrolla en el marco de un estudio de nuevas metodologías para la 

determinación in situ de la rigidez dinámica de las fijaciones de carril u otros elementos 

elásticos de una vía ferroviaria. El modelo FEM desarrollado es tridimensional pero se 

ha desarrollado con elementos finitos de placa y viga para simplificar su uso. El 

modelo considera un tramo de vía en placa con un total de 5 losas donde los carriles 

se modelizan como vigas, las fijaciones como muelles y las losas como placas finitas. 

El estudio contempla también el análisis de los modos propios del sistema para 

asegurar la calidad del modelo desarrollado. Se obtienen y analizan las receptancias 

asociadas a los puntos de contacto de las fijaciones con los carriles y la losa para la 

losa central. A partir de los análisis realizados en el modelo, se determina que el 

mismo es válido para la realización de estudios numéricos sobre metodologías para 

la determinación in situ las propiedades dinámicas de fijaciones de carril. 
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Abstract 
 
 
 

 

In this project, a FEM model of a railway plate track is developed. This model is 

developed in the framework of a study of new methodologies for the in situ 

determination of the dynamic stiffness of rail fasteners or other elastic elements of a 

railway track. The FEM model developed is three-dimensional but it has been 

developed with finite plate and beam elements in order to simplify its use. The model 

considers a section of track in plate with a total of 5 slabs where the rails are modeled 

as beams, the fasteners as springs and the slabs as finite plates. The study also 

includes the analysis of the system's eigenmodes in order to ensure the quality of the 

model developed. The receptances associated with the points of contact of the 

fasteners with the rails and the slab are obtained and analyzed for the central slab. 

Based on the analysis performed on the model, it is determined that the model is valid 

for conducting numerical studies on methodologies for the in situ determination of the 

dynamic properties of fasteners. 
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1. Introducció 

L’avaluació de l’estat de les vies ferroviàries és crucial per al disseny, la reparació i les 

operacions de manteniment sobre aquestes. Les vies ferroviàries tenen un alt cost de 

construcció, però els costos de manteniment són actualment molt més elevats a la 

majoria de països d’Europa, donada l’alta densitat de moltes de les xarxes ferroviàries 

existents. Això motiva els estudis sobre nous dissenys de vies i, especialment, noves 

tècniques i mètodes d’anàlisis de l’estat d’aquestes. Les proves dinàmiques sobre el 

terreny juntament amb el modelatge de vies representen una estratègia eficient per 

identificar l’estat actual de l’estructura de les vies ferroviàries i els seus components. 

Experimentalment, un enfocament pràctic per obtenir informació dinàmica sobre el 

comportament de les vies és realitzar una prova de receptàncies. És a dir, mesurar la 

resposta del carril a una excitació controlada, normalment mitjançant un martell 

instrumentat, tal com s’observa a la Il·lustració 1. Aquesta prova caracteritza el 

comportament de la via per a un interval de freqüències i permet identificar les 

principals ressonàncies de l’estructura. 

 
Il·lustració 1 - Instrumentació per aquest tipus de prova, en aquest cas amb el martell i els sensors de presa de 

dades. [1] 
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Hi ha estudis realitzats amb aquesta metodologia que se centren en caracteritzar i 

analitzar el terreny sota les vies, i d’altres comentats anteriorment, per caracteritzar 

les vies. [2] 

El grup de recerca LEAM, Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica, és expert en 

tècniques  de control de soroll i vibracions. La missió del grup és la investigació i 

desenvolupament de tècniques que permetin la solució de problemes vibroacústics.  

Actualment, El LEAM està realitzant una investigació conjuntament amb la Universitat 

de Salford (UK) per tal de desenvolupar una metodologia d’assaig eficient i in situ per 

a la determinació de les propietats dinàmiques de fixacions de carril en vies 

ferroviàries. Aquesta metodologia es basa en un mètode prèviament desenvolupat 

per Meggit et al. [8]. El mètode presentat per Meggit et al. es centra en un sol element 

resilient d’unió entre dos subsistemes i, en canvi, la nova metodologia proposada 

pretén caracteritzar simultàniament múltiples elements resilients a la vegada. Un dels 

primers passos d’aquesta investigació és la realització d’un estudi numèric on es 

pretén arribar a determinar si aquesta nova metodologia per determinar in situ la 

rigidesa de les subjeccions de les vies ferroviàries és valida i com pot ser aplicada.  

Si aquesta nova metodologia funcionés, permetria identificar d’una forma molt eficient 

aquelles subjeccions amb defectes, ja siguin per defectes de fàbrica o muntatge com 

per l’ús de les pròpies vies ferroviàries. També permetria un estudi de les condicions 

de les subjeccions més real i acurat, ja que actualment el procediment es basa en 

extreure un tram de via i estudiar-lo en un laboratori i per tant, les condicions canvien. 

Amb el procediment que es pretén desenvolupar, es podrien comprovar totes les 

subjeccions desitjades i no escollir un tram aleatori de via i fer la comprovació en una 

subjecció aleatòria. I finalment, cal esmentar l’alt cost que té el procediment actual. 

Poder extreure les dades in situ amb un equip reduït no es pot comparar amb el cost 

de treure un tram de vies i traslladar-lo fins el laboratori per fer l’estudi. 
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Il·lustració 2 - Instrumentació per realitzar l'estudi in situ, en aquest cas dels acceleròmetres. 

El primer pas per veure si aquest nou procediment és vàlid, és fer una validació 

numèrica. L’objectiu principal d’aquest treball és desenvolupar el model FEM que 

posteriorment pugui ser utilitzat en un estudi d’aquest tipus i a continuació, realitzar 

una sèrie de simulacions per extreure dades i analitzar si són congruents. 
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2. Conceptes teòrics 

Per poder afrontar el projecte amb garanties, el primer objectiu a complir és estudiar i 

repassar conceptes teòrics de la mecànica de les vibracions i l’aplicació de mètodes 

d’elements finits en aquest camp. Aquest objectiu és important ja que molts conceptes 

associats a vibracions mecàniques  surten del temari del grau d’enginyeria mecànica. 

Per a això, el tutor del treball ha proporcionat els apunts pertinents. [3] 

Primerament es defineixen conceptes bàsics relacionats amb vibracions mecàniques. 

• L’esmorteïment es defineix com la capacitat d’un sistema o cos per a dissipar 

energia cinètica en un altre tipus d’energia. Els models d’esmorteïment més 

habituals són l’esmorteïment viscós, que representa el comportament 

d’elements de baixa rigidesa com ara molles, suspensions, gomes, etc., i 

l’esmorteïment estructural, que representa el comportament d’elements de 

rigidesa elevada com estructures metàl·liques, de formigó, etc. 

 

• La ressonància descriu el fenomen d’increment d’amplitud que succeeix quan 

la freqüència d’una força periòdicament aplicada és igual o semblant a la 

freqüència natural del sistema sobre el qual actua. 

 

• Un mode propi és cadascuna de les ones estacionaries en les quals es pot 

descompondre el moviment de qualsevol sistema estructural. Cada mode propi 

està associat a una freqüència natural. 

 

• Les funcions de resposta en freqüència (FRF) són utilitzades per mesurar i 

caracteritzar el comportament dinàmic d’una estructura. En el cas d’aquest 

treball s’utilitzarà especialment la receptància(𝐻) la qual relaciona els 

desplaçaments amb la força. [4] 

𝐻 =
𝑋

𝐹
 

 

(1) 

Existeixen molts tipus de vibracions però en aquest estudi només es contemplen 

vibracions forçades d’un sistema amb esmorteïment. Per tant, el marc teòric se 

centrarà en aquest tipus de vibracions. 
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2.1. Vibracions forçades d’un sistema 1DOF amb 

esmorteïment 

El que diferencia aquest tipus de vibració és la intervenció d’una força dinàmica 

d’excitació externa. 

 
Il·lustració 3 - Diagrames de sistema lliure (esquerra) i sistema forçat (dreta). [3] 

Per resoldre el sistema anterior, s’utilitza l’equació de Lagrange que per a aquest cas 

ve donada per l’equació: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑇

𝜕�̇�
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+
𝜕𝑈

𝜕𝑥
= 𝑓 

 

(2) 

 

 

On 𝑇 és l’energia cinètica del sistema, 𝑈 és l’energia potencial del sistema, 𝑥 és la 

coordenada generalitzada i 𝑓 és la força externa generalitzada i no conservativa. 

Per tant, la resposta forçada d’un sistema 1DOF amb esmorteïment viscós com el de 

la figura anterior ve donada per l’expressió: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑓 

 

(3) 

On el terme 𝑚�̈� correspon a l’energia cinètica i el terme 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 a l’energia potencial 

del sistema. 

Però en el camp de les vibracions mecàniques, les equacions diferencials ordinàries 

i lineals es poden transformar al domini freqüencial, domini que facilita molt 

significativament la comprensió del sistema i l’obtenció de la seva resposta. 

La forma més rigorosa i elegant de transformar una o varies equacions diferencials 

ordinàries i lineals en funció dels temps al domini freqüencial es l’aplicació de la 

transformada de Fourier. 
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Per tant, l’expressió anterior pot ser transformada al domini freqüencial obtenint la 

següent expressió: 

(𝑘 + 𝑖𝜔𝑐 − 𝜔2𝑚)𝑋 = 𝐹 

 

(4) 

Si es considera esmorteïment estructural en comptes de viscós, la darrera expressió 

pren la següent forma: 

(𝑘(1 + 2𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜔)𝑖𝜂) − 𝜔2𝑚)𝑋 = 𝐹 

 

(5) 

A partir d’aquestes expressions es possible escriure l’expressió de la receptància 𝐻 =

𝐻(𝜔), la qual és funció de resposta de freqüència (FRF) que relaciona els 

desplaçaments de vibració amb la força d’excitació del domini freqüencial. Així, per a 

un sistema 1DOF amb esmorteïment viscós la receptància queda de la següent forma: 

𝐻 =
𝑋

𝐹
=

1

𝑘 + 𝑖𝜔𝑐 − 𝜔2𝑚
 

 

(6) 

 

I per el cas de l’esmorteïment estructural: 

𝐻 =
𝑋

𝐹
=

1

(𝑘(1 + 2𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜔)𝑖𝜂) − 𝜔2𝑚)
 

 

(7) 
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2.2. Vibracions forçades en sistemes NDOF 

Els sistemes d'N graus de llibertat (NDOF) són aquells que queden dinàmicament 

definits a partir del moviment d'un total d'N graus de llibertat. El sistema d'equacions 

diferencials que regeix el seu moviment es pot expressar de la següent forma: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥} = {𝑓} 
 

(8) 

On 

{𝑥} = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁}
𝑇 

 

(9) 

{�̇�} = {�̇�1, �̇�2, … , �̇�𝑁}
𝑇 

 

(10) 

{�̈�} = {�̈�1, �̈�2, … , �̈�𝑁}
𝑇 

 

(11) 

Aquesta expressió matricial es pot transformar al domini de la freqüència a partir de 

la FT, obtenint-se la següent expressió: 

(−𝜔2[𝑀] + 𝑖𝜔[𝐶] + [𝐾]){𝑋} = {𝐹} 
 

(12) 

On {𝑋} és el vector de desplaçaments de vibració que es defineix com: 

{𝑋} = {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑁}
𝑇 

 

(13) 

{𝐹} és el vector de forces generalitzades que es defineix com: 

{𝐹} = {𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑁}
𝑇 

 

(14) 

i, finalment, [𝑀] és l'anomenada matriu de massa, [𝐶] és la matriu d’esmorteïment i 

[𝐾] és la matriu de rigidesa, les quals són totes matrius de valors reals, quadrades i 

de dimensions N x N. 

Per obtenir les equacions de moviment en sistemes NDOF es recomana la utilització 

de les equacions de Lagrange per aquesta tipologia de sistemes, les quals prenen la 

següent forma: 
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𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑇

𝜕𝑥�̇�
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝐷

𝜕�̇�𝑗
+
𝜕𝑈

𝜕𝑥𝑗
= 𝑓𝑗 

 

(15) 

On 𝑗 =  1, . . . , 𝑁 

Obtenció de les matrius de massa, esmorteïment i rigidesa. 

Per entendre com s’obtenen les matrius de massa, d’esmorteïment i de rigidesa d’un 

sistema mecànic, es proposa el següent exemple: 

 
Il·lustració 4 - Sistema clàssic 2DOF. [3] 

Es calculen les equacions de moviment del sistema utilitzant les equacions de 

Lagrange i mecànica vectorial. Per tal d’assegurar que el resultat obtingut és correcte, 

és recomanable utilitzar aquests dos mètodes a la vegada. 

Les equacions de Lagrange per un sistema NDOF prenen la forma donada per 

l’equació anterior. Si es decideix aplicar aquest mètode per a la resolució del problema 

cal, primer de tot, obtenir les expressions de l'energia cinètica, l'energia potencial, i 

l'energia micènica dissipada per l'esmorteïment del sistema, les quals per aquest 

sistema es poden escriure com: 

𝑇 = 
1

2
𝑚1𝑥2̇1 +

1

2
𝑚2𝑥2̇2 

 

(16) 

𝐷 =  
1

2
𝑐1𝑥2̇1 +

1

2
𝑐2(�̇�2 − �̇�1)

2 +
1

2
𝑐3𝑥2̇2 

 

(17) 

𝑈 =  
1

2
𝑘1𝑥

2
1 +

1

2
𝑘2(𝑥2 − 𝑥1)

2 +
1

2
𝑘3𝑥

2
2 

 

(18) 
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Les forces generalitzades no conservatives, que són les forces externes no 

conservatives projectades sobre els graus de llibertat del sistema, queden com: 

{𝑓} =  {𝑓1 𝑓2}
𝑇 

 

(19) 

Combinant els diferents termes de les equacions de Lagrange, trobem les equacions 

associades al primer i segon grau de llibertat del sistema: 

𝑚1�̈�1 + 𝑐1�̇�1 − 𝑐2�̇�2 + 𝑐2�̇�1 + 𝑘1𝑥1 − 𝑘2𝑥2 + 𝑘2𝑥1 = 𝑓1 
 

(20) 

𝑚2�̈�2 + 𝑐2�̇�2 − 𝑐2�̇�1 + 𝑐3�̇�2 + 𝑘2𝑥2 − 𝑘2𝑥1 + 𝑘3𝑥2 = 𝑓2 
 

(21) 

Aquest sistema d’equacions es pot transformar a forma matricial tot construint les 

matrius de massa [𝑀], esmorteïment [𝐶] i rigidesa [𝐾]. En aquest cas les matrius 

seran 2 x 2, donat que el sistema té dos graus de llibertat. Per a l’exemple que s’està 

desenvolupant, les matrius queden de la següent forma: 

[𝑀] =  [
𝑚1 0
0 𝑚2

] 

 

(22) 

[𝐶] =  [
𝑐1 + 𝑐2 −𝑐2
−𝑐2 𝑐2 + 𝑐3

] 

 

(23) 

[𝐾] =  [
𝑘1 + 𝑘2 −𝑘2
−𝑘2 𝑘2 + 𝑘3

] 

 

(24) 

 

Vibracions forçades amb el mètode directe. 

En aquesta secció s'explica el mètode directe de resolució d'aquest sistema 

d'equacions. Cal tenir en compte que aquest sistema d'equacions s'hauria de resoldre 

per cadascuna de les freqüències en les que l’excitació del sistema sigui 

significativament diferent de zero. 

El mètode directe treballa directament en solucionar l’equació: 

(−𝜔2[𝑀] + 𝑖𝜔[𝐶] + [𝐾]){𝑋} = {𝐹} 
 

(25) 
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La forma intuïtiva de resolució directa d’aquest sistema és: 

{𝑋} = [𝐻]{𝐹} 
 

(26) 

On [𝐻] és l’anomenada matriu de receptàncies, que es defineix com: 

[𝐻] = (−𝜔2[𝑀] + 𝑖𝜔[𝐶] + [𝐾])−1 
 

(27) 

Com es pot deduir de l'anterior expressió, cal notar que la matriu de receptàncies és 

funció de la freqüència i és simètrica. La simetria ve donada per que les matrius de 

massa, esmorteïment i rigidesa també són simètriques. 

L’obtenció de [𝐻] mitjançant la inversa és un mètode molt intuïtiu per solucionar el 

sistema d'equacions plantejat a l’equació anterior, però només és pràctic 

computacionalment parlant quan el número de graus de llibertat és molt baix. En la 

majoria dels casos interessa utilitzar altres mètodes més eficients, com són el mètode 

de reducció de Gauss o la descomposició LU. 

Seguidament s'expliquen ambdós mètodes. Per simplificar l’explicació en els dos 

mètodes es parteix d’un sistema a solucionar amb la següent forma: 

[𝐴]{𝑋} = {𝐹} 
 

(28) 

El mètode de Gauss es basa en transformar un problema expressat segons l’equació 

anterior a la següent: 

[𝐴′]{𝑋} = {𝐵} 
 

(29) 

On [𝐴’] és una matriu upper triangular (compleix que 𝐴’𝑖𝑗 = 0 quan 𝑖 > 𝑗, és a dir, tots 

els termes de la matriu per sota la diagonal són zero) i {𝐵} es un vector que, com [𝐴’], 

depèn de [𝐴] i {𝐹}. Per tant, Gauss calcula les matrius [𝐴’] i {𝐵} a partir de conèixer 

[𝐴] i {𝐹}. 

[
 
 
 
 
 𝐴′11 𝐴′12
0 𝐴′22

⋯ 𝐴′1(𝑁−1)
⋯ 𝐴′1(𝑁−1)

𝐴′1𝑁
𝐴′1𝑁

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

0 0
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𝐴′(𝑁−1)𝑁
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⋮
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=
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𝐵1
𝐵2
⋮

𝐵𝑁−1
𝐵𝑁 }

 
 

 
 

 

 

 

(30) 
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Observant l’última equació que apareix al sistema d’equacions representat 

anteriorment, es pot veure com l’única incògnita de l’última equació és 𝑋𝑁. Una 

vegada coneguda aquesta incògnita, la penúltima equació passa a tindre una única 

incògnita, 𝑋𝑁−1. Seguint aquest procés, totes les equacions del sistema tindran una 

sola incògnita, fet que simplifica el càlcul de la resposta del sistema. 

Tot i això, al ser [𝐴’] i {𝐵} funcions de {𝐹}, aquest procés ha de ser realitzat per cada 

vector d’excitació del qual se’n vulgui calcular la resposta. Així doncs, aquesta tècnica 

no és òptima quan l’enginyer vulgui trobar la resposta del sistema a diferents 

excitacions, fet molt habitual. 

La LU transforma el problema plantejat en l’equació següent: 

[𝐿][𝑈]{𝑋} = {𝐹} 
 

(31) 

On [𝐿] i [𝑈] són matrius lower triagular i upper triangular, respectivament, les quals 

només depenen de [𝐴]. Si es considera un vector auxiliar {𝑌}, el qual compleix que 

{𝑌} = [𝐿]{𝑋}, el problema es pot reduir a dos sistemes d’equacions: 

[𝐿]{𝑌} = {𝐹} 
 

(32) 

[𝑈]{𝑋} = {𝑌} 
 

(33) 

Com  [𝐿] i [𝑈] són matrius triangulars, la resolució d’aquests dos sistemes d’equacions 

és molt simple. Aquest mètode és el més usat, donat que permet l’estudi de diferents 

excitacions amb un increment de temps de càlcul poc significatiu. 

 

Vibracions forçades amb el mètode modal. 

En el mètode modal, a diferencia del mètode directe, s’utilitzen les modes propis del 

sistema per transformar el problema i simplificar-ne la resolució. La síntesi modal és 

una tècnica que aplica un canvi de base sobre les equacions de moviment del sistema 

en base a la matriu de vectors propis (eigenvector matrix), fent que el sistema deixi 

d’estar descrit amb les coordenades independents {𝑥} i passi a ser representat en 

funció de les coordenades modals {𝑞}. Gràcies a les propietats d’ortogonalitat dels 

vectors propis, aquesta transformació permet desacoblar el sistema d’equacions, 

simplificant dràsticament la seva resolució. 
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S’entén per compatibilitat entre l’excitació i un determinat mode propi la capacitat que 

té aquesta d’excitar el mode propi en qüestió, sempre comparativament amb els altres 

modes propis. Conèixer aquestes compatibilitats per als diferents modes propis del 

sistema és vital per estudiar alternatives de disseny. La compatibilitat entre l’excitació 

i un mode propi es pot dividir en dues compatibilitats, compatibilitat en forma i 

compatibilitat en freqüència. 

 

• La compatibilitat en forma entre l’excitació i un determinat mode propi ve 

marcada pel valor absolut de la força modal. 

• La compatibilitat en freqüència entre l’excitació i un determinat mode propi ve 

marcada pel valor absolut de la receptància modal. 

 

La truncatura modal és una metodologia amb la qual és possible reduir el número de 

modes necessaris per al càlcul de la resposta del sistema en el mètode modal. Segons 

la truncatura modal, és possible calcular una bona aproximació a la resposta dinàmica 

del sistema només tenint en compte 𝑃 modes propis, on 𝑃 és el nombre de modes 

propis a una freqüència natural inferior a 1,5-2 vegades la freqüència màxima. Així, 

és possible calcular només els modes propis existents fins la freqüència de truncatura, 

fet que redueix significativament el cost computacional dels algoritmes de càlcul 

utilitzats respecte el càlcul de tots els modes propis del sistema NDOF. 
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2.3. FEM (Finite Element Method) 

Tot sistema dinàmic està governat per una o varies equacions diferencials que 

caracteritzen el seu moviment. Amb la finalitat de ser capaços de solucionar aquestes 

equacions diferencials per a casos irresolubles analíticament, els quals són la 

immensa majoria, el càlcul numèric ha esdevingut la principal metodologia. En aquest 

camp, el de la dinàmica de sistemes, són bàsicament tres les famílies de models 

numèrics que s'han utilitzat i s'utilitzen per a simular el comportament dinàmic de tot 

tipus de sistemes estructurals: FEM (Finite Element Method), BEM (Boundary 

Element Method), SEA (Statistical Energy Analysis). 

Aquesta és la metodologia més habitual pel que fa al càlcul de sistemes estructurals, 

tan si es vol estudiar el seu comportament estàtic com el seu comportament dinàmic. 

La idea que engloba el FEM és la de dividir el domini espacial del sistema en petits 

elements finits (FE), en cadascun dels quals s’aproximarà la solució de l’equació o 

equacions diferencials que regeixen el comportament dinàmic del sistema. 

Per tal de caracteritzar bé un sistema dinàmic amb FEM la dimensió dels elements 

finits del model se sol triar entre 5 i 10 vegades més petita que la longitud d’ona de les 

ones que circulen pel sistema. Aquesta relació empírica, obtinguda per l’experiència 

dels enginyers calculistes al llarg dels anys, assegura en la majoria dels casos un bon 

compromís entre la qualitat dels resultats i el temps de càlcul. Un número d’ús habitual 

és 6. 

Per entendre aquesta relació empírica es mostra la següent il·lustració, la qual és una 

comparativa entre càlculs de modes propis a partir de FEM i a partir de les solucions 

analítiques per a un cas determinat. 

 
Il·lustració 5 - Comparativa de freqüències naturals dels 19 primers modes propis del model. [3] 
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Tal i com s’observa, a partir del mode 8 les freqüències naturals dels modes de flexió 

calculades amb FEM i analíticament comencen a diferir. Per tant, el mode 8 és l’últim 

mode de flexió ben caracteritzat. 

Per tant, per conèixer la dimensió mínima que poden prendre determinats FE en un 

sistema cal conèixer la longitud d’ona de les ones que hi circulen. 

𝜆 =  
𝑐

𝑓
 

 

(34) 

On 𝑐 és la velocitat de fase de l’ona, 𝑓 la freqüència d’excitació i 𝜆 la longitud d’ona. 

Per tant, es pot deduir que quan més alta sigui la freqüència d’excitació, més fi haurà 

de ser el mallat. Però aquesta equació no pot ser utilitzada gairebé mai a la pràctica 

ja que la velocitat de fase només pot ser calculada analíticament per a casos 

extremadament simples. 

Com a exemple, en una placa plana finita de dimensions 𝐿𝑥 i 𝐿𝑦 els modes propis es 

defineixen  a partir de les seves formes modals i de les seves freqüències naturals. 

Les freqüències naturals venen donades per l’expressió, 

𝜔𝑚𝑛 = √
𝐷

𝜌ℎ
[(
𝑚𝜋

𝐿𝑥
)
2

+ (
𝑛𝜋

𝐿𝑦
)
2

] 

 

(35) 

On 𝑚 i 𝑛 són els índex que marquen el nombre de ventres del mode en direcció x i y 

respectivament. 

 
Il·lustració 6 - Els 9 primers modes d'una placa plana finita. [3] 
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És important triar adequadament les dimensions dels elements per tal que les ones 

que circulen pel medi quedin ben caracteritzades. Però, si el número d’elements 

necessaris és massa elevat el càlcul es fa molt costós en termes de temps 

computacional. Per tant, cal trobar una bona relació entre la complexitat i les 

dimensions del sistema a mallar, i la freqüència màxima de treball. 

El solver estàndard basat en FEM per a càlculs estructurals utilitzat en aquest treball 

és NASTRAN. NASTRN és capaç de realitzar gran diversitat de càlculs sobre una 

malla d’elements finits. En aquest cas, s’utilitzen dos d’aquests càlculs. 

• Normal Modes. Calcula els modes propis existents en un rang de freqüències. 

 

• Direct Frequency Response. Calcula la resposta forçada del sistema 

d’equacions de forma directa. 
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3. Modelització del tram de via a estudiar 

Com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu d’aquest treball és desenvolupar un model 

FEM tridimensional d’un tram de via ferroviària. 

El model a estudiar consisteix en dos amb els carrils que es modelaran com dues 

bigues suportades periòdicament (cada 0,7 m) per les fixacions, que es modelaran 

com a molles de rigidesa (de 35 kN/mm). Aquestes molles estaran en contacte amb 

unes lloses de formigó (de 3,5x2x0,3 m). Per finalitzar aquestes lloses estaran en 

contacte amb el terra mitjançant unes molles distribuïdes. 

S’ha optat per desenvolupar el model amb elements biga, plaques i molles enlloc 

d’elements 3D per tal de simplificar el model, el mallat i les simulacions. Un cop 

desenvolupats aquests elements, s’atorguen propietats a les bigues que modelitzen 

els carrils a partir de les seves propietats de secció, i també a la  

placa que modelitza la llosa. Posteriorment s’utilitzen molles per representar les 

fixacions de la via i el contacte amb el terra. 

 

 
Il·lustració 7 - Model bàsic a estudiar. 

En el següent esbós, es pot visualitzar el sistema a modelar. Com es pot observar, 

per fer l’estudi es col·loquen de manera consecutiva entre 3 i 5 blocs, el model 

anteriorment descrit, per tal d’analitzar les dades únicament en el bloc central i no 

obtenir dades falsejades pel fet d’utilitzar un sol bloc. 
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Il·lustració 8 - Esbós del model en SW. 

 

Lloses base 

Les lloses de la base del sistema a estudiar es modelen amb les propietats del formigó 

convencional. La separació entre plaques és de 5 mm. 

Les principals característiques del formigó utilitzat són les següents: 

 

Característica Valor 

Mòdul de Young 180 MPa 

Coeficient de Poisson 0,3 

Densitat 2300 kg/m3 

 

Carrils 

Els rails utilitzats al model són els UIC54. Aquests rails són fabricats segons la norma 

europea EN 13674-1, utilitzats amplament per a la construcció de vies ferroviàries. Es 

tracta d’un carril de secció tipus T. 
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Il·lustració 9 - Secció del carril UIC54. [5] 

Les característiques de la secció utilitzada: 

 

Característica Valor 

Àrea  69,3 cm2 

Moment inèrcia X-X 2337,9 cm4 

Moment inèrcia Y-Y 419,2 cm4 
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Les principals característiques de l’acer utilitzat són les següents: 

 

Característica Valor 

Mòdul de Young 20000 MPa 

Coeficient de Poisson 0,3 

Densitat 7850 kg/m3 

 

Fixacions 

Les fixacions a estudiar, es modelen com a molles de rigidesa de 35 kN/mm i viscositat 

350 Ns/mm. 

El contacte entre la base i el terra es modelen com a molles de 105 kN/mm. 
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4. Desenvolupament del model en MSC Apex 

Per fer la simulació i el model s’utilitza en aquest cas el programa MSC Apex.  

El model es pot desenvolupar de moltes maneres diferents, a continuació s’explica la 

metodologia utilitzada en aquest cas. 

Per començar amb el modelatge es creen les lloses base del model, amb l’opció 

“Geometry create tools”. Dintre d’aquesta pestanya, amb l’opció de geometria 

rectangular es crea la base i després es defineixen les seves mesures amb l’opció 

“Edit”. Finalment, amb l’opció “Sections” s’introdueix el gruix desitjat. D’aquesta 

manera, queda la base definida pel seu pla neutre i el seu gruix. 

 
Il·lustració 10 - Bases del model. 

A continuació es creen les vies que per facilitar els càlculs, amb l’opció “Beams”. Així, 

la via es crea amb l’opció 1D i no amb una geometria 3D. 

En aquesta ocasió es creen de forma numèrica, és a dir, introduint l’àrea transversal, 

el moment d’inèrcia XX i el moment d’inèrcia YY.  

Com l’àrea estàndard del programa és rectangular, es procedeix a realitzar una 

simulació amb les mateixes condicions de la biga creada pel programa i la biga que 

es desitja utilitzar. D’aquesta manera es confirma que la biga creada pel programa és 

vàlida. [6] 
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Il·lustració 11 - Simulació de la biga creada numèricament en MSC APEX. 

 
Il·lustració 12 - Simulació del model de biga en Ansys. 
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Il·lustració 13 - Simulació del model de biga en MSC APEX. 

Com es pot observar, s’estudia un cas senzill on les tres simulacions donen el mateix 

valor, per tant es dóna per vàlida la biga introduïda numèricament. 

La biga creada s’ha de situar en la posició de la fibra neutra d’aquesta. Amb l’opció 

“offset” s’aplica la distància desitjada entre aquesta fibra neutra i el pla neutre de la 

base. 

 
Il·lustració 14 - Bigues creades numèricament amb l’opció "Beams". 
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El següent pas és situar les molles entre la via i la base. Per dur a terme aquest pas, 

s’ha de crear una línia auxiliar sobre el pla neutre de la base. Per tant es crea aquesta 

línia i amb l’opció “Mesh control”  es fa saber al programa que aquesta línia pertany a 

la base i que s’ha de tenir en compte que forma part de la base a l’hora de fer la 

simulació. 

 
Il·lustració 15 - Amb l'opció "Mesh conrtol" es defineix la línia auxiliar com a part de la base. 

Un cop realitzat aquest pas, se situen sobre aquesta línia i sobre la biga els punts on 

es desitja tenir una molla. Amb l’opció “Meshing” s’introdueix una malla per a la 

posterior simulació, però també serveix en aquest cas. Amb una malla de 0,175 m 

entre nodes, els nodes queden justament on es volen situar les molles. Aquests punts 

també són els que es desitgen estudiar. 
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Il·lustració 16 - Malla de la base i la biga. 

Es procedeix a situar les molles, entre el node de la biga i el node de la base. Amb 

una molla del tipus “Bushing” s’introdueixen els valors desitjats. 

 
Il·lustració 17 - Valors de les fixacions introduïts al programa. 
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Per poder situar les molles entre la base i el terra, es procedeix d’igual manera. Es 

crea una línia auxiliar per sota la base, una malla i se situen les molles entre la línia 

auxiliar de la base i aquesta nova línia. 

 
Il·lustració 18 - Molles entre biga i base. També molles entre base i terra. 

Per finalitzar el model, s’introdueixen les dades del formigó convencional i de l’acer 

per poder assignar-les tant a la base com a les vies. 

 
Il·lustració 19 - Model acabat amb la introducció dels materials desitjats. 
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5. Simulacions sobre el model FEM desenvolupat 

Primerament, es realitza un estudi de “Normal modes” per veure els modes propis del 

model i veure que el programa simula sense detectar cap error i per tant donar per 

vàlid el model FEM. L'objectiu de l'anàlisi modal és determinar els modes i freqüències 

de vibració naturals. Es calculen els modes propis del model entre 0 i 80 Hz. En aquest 

rang de freqüències es troben prop de 30 modes propis. 

 

Nº 

mode 

f (Hz) Nº 

mode 

f (Hz) Nº 

mode 

f (Hz) 

1 0 11 51,3 21 61,3 

2 0 12 51,5 22 62,4 

3 0 13 51,9 23 63,6 

4 0 14 52 24 65,2 

5 3,24 15 52,4 25 65,6 

6 8,99 16 52,8 26 67,9 

7 17,6 17 53 27 69,2 

8 29,1 18 56,9 28 71,4 

9 43,3 19 60,3 29 74,8 

10 45,9 20 60,4 30 77,3 

 

Aquests són tots els modes del sistema, tant horitzontals com verticals. D’aquests 

modes propis, cal destacar que els primers són a freqüència 0 degut a la falta de 

restriccions de gir de les molles. Els modes propis horitzontals es generen a menor 

freqüència degut a que el moment d’inèrcia Y-Y de la via és més petit que el moment 

d’inèrcia X-X, per tant, el model té més facilitat per flexionar-se horitzontalment. 
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Il·lustració 20 - Mode propi a 17,6 Hz. 

Amb la simulació de modes propis, també es pot observar si la mida de la malla, i per 

tant, dels elements finits que la formen, caracteritza bé el model. En aquest cas, 

s’analitzen els modes verticals a 69,2 i 71,4 Hz.  

 
Il·lustració 21 - Modes propis a 69,2 i 72,4 Hz. 

Tant la mida de la malla de les vies com la de les plaques caracteritza molt bé aquests 

elements. Això s’identifica clarament ja que en el model simulat no hi apareixen grans 

pics de discontinuïtat ni geometries estranyes. En aquest model són més importants 

els modes propis verticals ja que s’estudia un cas amb forces verticals, per això es 

visualitzen aquest dos modes propis. 

Quan el programa simula sense erros i són congruents els modes propis i la mida dels 

elements finits, el model es considera vàlid. 

Un cop finalitzat el model a utilitzar, es comencen a realitzar simulacions. El que es 

pretén en aquest treball és analitzar el bloc central. En aquest bloc central, es busquen 

les receptàncies que apareixen en totes les unions, entre la molla i la via i entre la 

molla i la base, a causa d’una força vertical.  
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En la següent il·lustració, s’observen clarament, els punts del model on s’aplica la 

força i dels qual s’obtenen dades per analitzar posteriorment. 

 
Il·lustració 22 - Punts on s'apliquen forces i s'obtenen resultats. 

El procediment per a realitzar les simulacions és el següent. Primerament s’aplica una 

única força en el punt 1. Un cop aplicada aquesta força, s’extreuen resultats en tots 

els 10 punts. Seguidament, s’aplica un única força en el punt 2 i s’extreuen resultats 

en tots els punts. Així fins haver aplicar força en tots els punts marcats. 

Per tant, es procedeix a introduir aquesta simulació dintre el programa. Amb les eines 

que proporciona MSC Apex, es restringeix el moviment a tots els punts de les línies 

auxiliars del terra. També s’introdueix la força desitjada i un sensor d’obtenció de 

dades. La força aplicada és una força unitària, per tant se selecciona l’opció del 

programa que crea automàticament aquest valor. 

 
Il·lustració 23 - Restriccions, força i sensor. 
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Seguidament, s’introdueixen les condicions de treball. Per fer això s’inicia un nou cas 

d’estudi dintre del programa. En aquest cas, és tracta d’un estudi dinàmic. En les 

condicions d’estudi s’indica el rang de freqüències desitjat i l’interval de mesura (un 

rang de 0 a 80Hz amb intervals d’1Hz). Es torna a simular el model sense errors i per 

tant, ja estan ben definits tant el model com les condicions de simulació. 

Un cop amb el model desenvolupat i les condicions de la simulació aplicades, es 

procedeix a exportar el model. Quan s’exporta, el programa crea un arxiu BDF. Aquest 

arxiu, conté totes les dades d’aquest model FEM prèviament desenvolupat, amb la 

geometria, els valors i les condicions de simulació. 

 

 
Il·lustració 24 - Principi de l'arxiu BDF. [7] 

Aquest arxiu BDF, és la base de les posteriors simulacions, ja que és un arxiu 

modificable, on es poden canviar molts paràmetres de càlcul. En aquest cas, com s’ha 

comentat anteriorment es desitja canviar el punt on s’aplica la força. Aquest punt pot 

ser modificat en aquest arxiu BDF. Per introduir a l’arxiu el punt on es desitja aplicar 

la força, només cal buscar en el model, el número de node que ha assignat el 

programa a aquest punt. També es poden modificar els punts on es desitja obtenir 

dades, que en aquest cas són sempre els mateixos punts. 
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Il·lustració 25 - Número de node assignat per MSC Apex per als punts d'estudi. 

Un cop assignat el número de node on es vol aplicar la força i on es volen obtenir 

dades, aquest arxiu BDF se simula amb NASTRAN. Un cop simulat amb NASTRAN, 

el programa torna un arxiu PCH amb els resultats. 

 
Il·lustració 26 - PCH del node 2114. 
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En la il·lustració anterior s’observa els resultats per al node 2114. En aquest PCH es 

troba la informació de freqüència i desplaçaments. D’aquí s’extreuen les dades per 

posteriorment analitzar-les. 
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6. Resultats 

Un cop aconseguits tots els objectius anteriors, es procedeix a realitzar tots els càlculs 

i extreure els resultats pertinents. 

 
Il·lustració 27 - Numeració dels punts d'estudi. 

Per tal de clarificar la comprensió del resultats es crea la següent nomenclatura: 

• A cada un dels punts a estudiar se li ha assignat un número. 

• Amb una F es designa la força. 

• Amb una N es designa el punt d’estudi. 

Els resultats es mostren gràficament. En aquestes gràfiques s’observen les 

receptàncies en el punt N, al aplicar forces en altres punts. És a dir, dintre del gràfic 

N1, corresponent a mesures sobre aquest punt 1, es veuen els resultats en aplicar 

forces úniques en els punts 1, 2, 3, 6, 7, 8. Per exemple, la nomenclatura N3/F1 fa 

referència als resultats obtinguts en el punt 3 en aplicar la força en el punt 1. 

En aquest cas s’estudia la component vertical del desplaçament, corresponent a l’eix 

“z” del model. 

Per tal de representar els resultats, es calcula el valor absolut del desplaçament, ja 

que de l’arxiu PCH s’obtenen valors reals i valors imaginaris. 

|𝐻| =  √𝑅𝑒(𝐻)2 + 𝐼𝑚(𝐻)2 

 

(Equació 36) 
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A continuació es mostren els resultats obtinguts al estudiar el punt 1. 

 
Il·lustració 28 - Gràfic de resultats en el punt 1. 

Òbviament, els valors més alts de receptància en aquest punt són causats per les 

forces més properes, F1 i F6. També es pot observar que les forces aplicades en 

punts amb la mateixa coordenada “x” (1-6, 2-7, 3-8) produeixen valors molt similars 

de receptància. D’aquests valors de receptància, es pot extreure el desplaçament 

generat al aplicar un valor de força vertical de qualsevol magnitud. 

També s’observa la freqüència més compatible amb l’excitació proporcionada. Es pot 

veure que al aplicar força al punt 1, el mode propi més compatible amb aquesta força 

és el de 77,3 Hz. Però a l’aplicar força en el punt 7, el mode propi més compatible és 

el de 65,6 Hz. Això es deu a la geometria del mode propi. Pot ser que el mode propi 

a 77,3 Hz, provoqui un desplaçament vertical major en el punt 1 que en el 3, per tant, 

aquest punt 1 és més compatible amb aquesta freqüència que altres.  

D’aquest gràfic es dedueix que els desplaçaments màxims que apareixen en el model 

sorgeixen quan la força aplicada té un rang de freqüència entre 60 i 80 Hz. És 

important aquesta informació per temes de disseny. En aquest cas hi hauria dos 

opcions, evitar que la força d’excitació actuï entre aquest rang de freqüències o 

modificar els paràmetres del sistema per a que aquests desplaçaments màxim 

sorgeixin en un altre rang de freqüències. 

 

A continuació es mostren els altres punts d’estudi. En tots els punts d’estudi es 
poden observar les mateixes característiques anteriorment analitzades. 
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Il·lustració 29 - Gràfic de resultats en el punt 2. 

 
Il·lustració 30 - Gràfic de resultats en el punt 3. 

 
Il·lustració 31 - Gràfic de resultats en el punt 4. 
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Il·lustració 32 - Gràfic de resultats en el punt 5. 

 
Il·lustració 33 - Gràfic de resultats en el punt 6. 

 
Il·lustració 34 - Gràfic de resultats en el punt 7. 
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Il·lustració 35 - Gràfic de resultats en el punt 8. 

 
Il·lustració 36 - Gràfic de resultats en el punt 9. 

 
Il·lustració 37 - Gràfic de resultats en el punt 10. 
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7. Conclusions 

En aquest TFG s’ha presentat el desenvolupament d’un model FEM, representant un 

tram de via ferroviària, i s’han realitzat una sèrie de simulacions per verificar la validesa 

d’aquest model. 

El model s’ha desenvolupat completament amb el programa MSC Apex. S’ha escollit 

MSC Apex ja que el LEAM en té llicència i el seu solver de càlcul, Nastran, és el més 

utilitzat en l’àmbit de les vibracions. Nastran és un solver de càlcul estructural basat 

en FEM i és capaç de realitzar gran diversitat de càlculs estructurals. Cal destacar 

però que APEX, de la empresa MSC, és el pre- post- processador de nova generació 

que MSC ha desenvolupat per tal de deixar enrere el seu antic pre- post- processador 

MSC Patran, és un software poc intuïtiu encara i amb forces carències respecte altres 

programes CAD- 

S’ha optat per desenvolupar el model amb elements biga, plaques i molles enlloc 

d’elements 3D per tal de simplificar el model, el mallat i les simulacions. Un cop 

desenvolupats aquests elements, s’atorguen propietats a les bigues que modelitzen 

els carrils a partir de les seves propietats de secció, i també a la  

placa que modelitza la llosa. Posteriorment s’utilitzen molles per representar les 

fixacions de la via i el contacte amb el terra. 

Per comprovar la validesa d’aquest model FEM, s’han realitzat simulacions bàsiques 

sobre aquest. La primera d’aquestes simulacions, busca els modes propis del model 

i comprovar que totes les característiques introduïdes siguin correctes. Aquesta 

simulació és important per veure les freqüències naturals del model FEM i la seva 

geometria. Observant la geometria dels modes propis és pot veure si la mida escollida 

dels elements finits caracteritza bé el sistema en el rang de freqüències escollit, que 

en aquest cas és de 1 Hz a 80 Hz, rang de freqüències significatiu per les vibracions 

induïdes per trànsit ferroviari a les edificacions properes segons ISO 2631 [9]. 

En la segona simulació, s’aplica una força unitària vertical sobre certs punts del model 

i es busca obtenir la resposta del mateix en altres punts. D’aquesta manera, es poden 

extreure resultats i veure si són congruents amb el model. Es busquen valors de 

receptància (𝐻), la qual és funció de resposta en freqüència que relaciona els 

desplaçaments de vibració amb la força d’excitació en el domini freqüencial. De les 

gràfiques s’observen resultats congruents. També les compatibilitats entre els modes 

propis del sistema i l’excitació aplicada. 
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Com a conclusió, el principal objectiu d’aquest treball ha estat desenvolupar un model 

FEM vàlid, i s’ha comprovat principalment gràcies a la simulació de modes propis i als 

resultats de resposta forçada obtinguts. 
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Annex A : Perfil de carril UIC 54 

 


