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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar una metodologia per realitzar l’anàlisi 

paramètrica de l’assaig de compressió d’un panell de material compost rigiditzat amb 

tres nervis. 

En primer lloc és necessari desenvolupar un sistema automatitzat per generar i avaluar 

el conjunt de parametritzacions. A continuació, s’estudiaran quines variables d’estat 

són les més adequades per representar el vinclament local, la flexió global, la càrrega 

crítica de desestabilització i l’índex de fallada en l’anàlisi paramètrica. 

La modelització amb el mètode dels elements finits serveix per simular l’assaig a 

compressió del panell. La simulació es realitza mitjançant un càlcul no lineal, per 

estudiar la desestabilització i els fenòmens no lineals que pateix el panell. L’estudi es 

complementa amb una anàlisi modal i una anàlisi lineal. 

 

2 DESCRIPCIÓ DEL PANELL I L’ASSAIG 

El panell usat per desenvolupar l’eina de l’anàlisi paramètrica es fabrica amb cinta 

prepeg de matriu epoxy reforçada amb fibres de carboni unidireccionals. La referència 

d’aquest material compost és T800/M21. El panell és rectangular i horitzontal, està 

reforçat per tres nervis en forma de T. Els tres nervis són idèntics i es troben distribuïts 

de forma simètrica (Figura  2.1) 

 
Figura  2.1. Esquema del panell reforçat amb tres nervis. Les longitudinals línies de nodes de 

referència han servit per calcular l’índex de vinclament local i l’índex de flexió global. 
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El laminat és diferent per a cada una de les parts del panell. (Taula  2.1) 

Referència Seqüència d’apilament Nº capes Gruix (mm ) Variable 

Reforç (±45,02,90,0)s 12 2.208 ht 

Base del reforç (±45,02,90,0) 6 1.104 bt 

Panell (±45,90,0)s 8 1.472 Bt 

Taula  2.1. Laminats proposats pel reforç 
 
 

L’assaig a compressió es realitza amb una màquina convencional d’assajos a tracció-

compressió amb dues columnes, una de les quals és mòbil i comprimeix l’extrem del 

panell d’1 mm. El sistema de subjecció consisteix en dos plats a les dues columnes de 

la màquina d’assaig. En no ser una subjecció encastada, s’han col·locat unes 

llengüetes de reforç del panell per augmentar la superfície de contacte i la robustesa 

dels extrems. Les llengüetes tenen el mateix gruix i laminat que la base dels reforços. 

3 MODELITZACIÓ I ANÀLISI PARAMÈTRICA 

Per realitzar la modelització amb el mètode dels elements finits s’han usat dos 

programes comercial de càlcul amb el mètode dels elements finits, per combinar els 

seus punts forts: 

1.- Discretització del model (ANSYS):  Es crea la geometria i el mallat. 

2.- Definició característiques del model i càlcul ( ABAQUS):  Es defineix el 

laminat, el material, les condicions de contorn, es realitzen els càlculs i 

s’extreuen els resultats. 

L’anàlisi paramètrica es realitza en funció de tres variables de disseny, totes elles 

variables geomètriques. Es tracte de la base del panell (B), la base del reforç (b) i 

l’altura del reforç (h). En total l’anàlisi es realitza sobre 80 parametritzacions. 

Les variables d’estat usades en l’anàlisi paramètrica per estudiar la resposta del panell 

són les següents: 

1.- Càrrega crítica de desestabilització: És la càrrega màxima que pot 

suportar el panell abans de desestabilitzar-se. Es calcula multiplicant el valor 

propi (λ) de l’anàlisi modal amb la càrrega teòrica que suporta el panell en 

realitzar una anàlisi lineal. 



Anàlisi paramètrica de l’assaig a compressió d’un panell Resum 

3 

2.- Índex de  flexió global: Avalua la deformació que pateix el panell en tot el 

seu conjunt. Si tingués un comportament perfectament lineal seria l’única 

deformació que apareixeria. El seu valor és el desplaçament en Z màxim de la 

línia longitudinal de nodes LARGZ2. (Figura  2.1) 

3.- Índex de vinclament local:  El vinclament local apareix a causa del 

comportament no lineal del panell en sotmetre’l a un assaig a compressió. Es 

calcula amb la diferència entre el desplaçament màxim en Z a les línies de 

nodes PANELZ1 i PANELZ2, i l’índex de flexió global. 

4.- Índex de fallada intralaminar:  S’ha implementat la subrutina LARC-03 amb 

la modelització amb ABAQUS, per obtenir l’índex de fallada per tots els 

elements de les capes més crítiques del panell. 

Les variables d’estat es calculen amb la combinació dels resultats de l’anàlisi modal, 

l’anàlisi lineal i l’anàlisi no lineal.(Figura  3.1) 

 
 

Figura  3.1. Combinacions de tipus d’anàlisi per a l’obtenció dels diferents resultats 

 

S’ha desenvolupat un procediment d’anàlisi paramètrica que permet gestionar el càlcul 

i l’obtenció dels resultats per a un nombre il·limitat de parametritzacions. La seva 

complexitat resideix en la multitud de programes que intervenen i a la gran quantitat de 

dades generades. La Figura  3.2 mostra un esquema del sistema bàsic usat: 

 
 

Figura  3.2. Esquema del procediment de l’anàlisi paramètrica 
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4 ANÀLISI DELS RESULTATS 

4.1  Anàlisi Modal 

L’anàlisi modal s’usa per conèixer quins són els diferents modes de vinclament que 

poden aparèixer en el panell. El mode amb la menor càrrega crítica de 

desestabilització és el mode amb més probabilitat d’aparèixer. L’anàlisi modal ha 

demostrat l’existència de dos modes de vinclament principals, amb una càrrega crítica 

de desestabilització molt similar. 

Per aconseguir uns resultats uniformes i equiparables per a totes les 

parametritzacions, s’han introduït defectes en la geometria inicial del panell en l’anàlisi 

no lineal. D’aquesta manera s’aconsegueix que el panell vincli en tots els casos amb el 

mateix mode de vinclament. La introducció d’imperfeccions ha obligat a un 

procediment de l’anàlisi paramètrica més complexa quan es realitza una anàlisi no 

lineal (Figura  4.1) 

 
Figura  4.1. Esquema detallat del procediment de l’anàlisi paramètrica. 

L’anàlisi modal inclou l’anàlisi paramètrica de la càrrega crítica de desestabilització 

(PCR)  pel mode de vinclament imposat en totes les parametritzacions. La Taula  4.1 

conté els resultat d’aquesta anàlisi paramètrica: 

Variable de disseny Conseqüència Grau d’influència 

Increment altura reforç h Increment Significativa 

Increment base reforç b Increment Significativa 

Increment base a panell B Disminució Determinant 

Taula  4.1. Sumari de la influència de cada variable de disseny en la càrrega crítica de 
desestabilització (PCR) del panell. 
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4.2  Anàlisi Vinclament Local i Flexió Global 

La Taula  4.2 conté el sumari de les conclusions obtingudes un cop s’han analitzat els 

resultats de l’anàlisi de vinclament local i flexió global: 

Variable d’estat Variable de disseny Conseqüència G rau d’influència 

Increment altura reforç h Disminució Determinant 

Increment base reforç b Disminució Poc significativa Flexió global 

Increment base panell B Increment Poc Significativa 

Increment altura reforç h Increment Significativa 

Increment base reforç b Disminució Poc Significativa Vinclament local 

Increment base panell B Increment Determinant 

Taula  4.2. Sumari de la influència de cada variable de disseny en el vinclament local i flexió 
global del panell. 

  

4.3 Anàlisi Fallada Intralaminar 

L’anàlisi de fallada intralaminar s’ha usat per comprovar que per a una compressió d’1 

mm cap dels panells es trenca, com així ha estat. No entra dins de l’abast d’aquest 

treball realitzar una anàlisi paramètrica de la capacitat de càrrega del panell. 

5 CONCLUSIONS 

Aquest treball final de carrera ha assolit els objectius que es van proposar en el seu 

inici. S’ha elaborat una metodologia per realitzar àgilment una anàlisi paramètrica de 

l’assaig de compressió d’un panell reforçat amb tres nervis. 

L’anàlisi paramètrica ha permès concloure que l’amplada del panell és la variable de 

disseny que més determina la capacitat de càrrega abans de desestabilitzar-se. Quan 

major és la base, el panell es desestabilitza més fàcilment.   

L’anàlisi paramètrica també ha demostrat que l’altura del reforç és la variable de 

disseny amb més influència sobre la flexió global. Quan major és l’altura del reforç, 

menor flexió global apareix. El vinclament local depèn principalment de l’amplada del 

panell, si el panell és més ample el vinclament local és més gran. Tot i així, en un 

panell amb una base estreta, si s’augmenta l’altura del reforç es produeix un augment 

substancial del vinclament local. 

En cap de les parametritzacions estudiades es produeix la fallada intralaminar del 

panell en l’assaig a compressió d’1 mm. 


