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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

El grup de recerca AMADE de la UdG ha realitzat la modelització amb el mètode dels 

elements finits d’un panell de material compòsit rigiditzat amb tres nervis per l’INTA 

(Instituto Nacional de Tècnica Aerospacial). L’assaig de compressió utilitzat en la 

modelització inicial ha estat preestablert sense un estudi previ. Això fa que es 

desconegui la influència de la geometria i la posició dels reforços en la resposta del 

panell. De la mateixa manera, es desconeix quins són els seus punts crítics. 

 

1.2 Objecte 

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

paramètric de l’assaig de compressió d’un panell de material compòsit rigiditzat amb 

tres nervis. La totalitat dels paràmetres estudiats són geomètrics. 

 

1.3 Especificacions i abast 

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

el conjunt de models, ja que se simulen un gran nombre de parametritzacions. A 

continuació, s’estudiaran quins resultats són més adequats per a valorar el vinclament 

local i la flexió global del panell a compressió. Es buscarà la millor manera de 

representar els resultats perquè en el seu conjunt formin una eina que permeti trobar 

les relacions entre les variables de disseny i la resposta del panell a compressió. 

No interessa que, en l’assaig, el panell s’arribi a trencar. Per aquesta raó es detectaran 

els punts crítics del panell utilitzant un criteri de fallada intralaminar. En l’anàlisi 

paramètric s’estudiarà l’evolució dels punt crítics com un factor limitant en les 

decisions. 

Els programes usats per a la modelització amb el mètode dels elements finits són 

l’ANSYS i l’ABAQUS. Per la gestió de les dades i l’extracció dels resultats es fa servir 

el codi de programació Phyton. Per últim, el tractament i la sintetització dels resultats 

es realitza amb el programa MATLAB. 
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2 DESCRIPCIÓ DEL PANELL SOTMÈS A L’ASSAIG 

A continuació es descriuen les característiques del panell usat per  desenvolupar l’eina 

de l’anàlisi paramètric. Aquest panell ha estat dissenyat i estudiat en col·laboració 

prèvia del grup de recerca AMADE amb el projecte EVISER (Bofill i Mayugo, 2008a i 

2008b) i va ser la base del treball de final de màster de Bofill (2008). 

2.1 Material 

2.1.1 Materials compostos i aplicacions 

Un material compost és una combinació de nivell macroscòpic de dos o més materials, 

els quals s’anomenen constituents i que treballen conjuntament. D’aquesta manera 

s’aconsegueix millorar les propietats resultants respecte les de cada material per 

separat. Una vegada format el material compost els constituents conserven les seves 

propietats i integritat i poden ser identificats a nivell microscòpic i/o macroscòpic. 

El material compost usat en la proveta es troba dins el grup de matriu polimèrica i 

reforç en forma de fibra. Aquest material s’està usant cada cop en més aplicacions 

industrials degut a les excel·lents característiques mecàniques que ofereix, com ara: 

excel·lent relació rigidesa/pes, facilitat de conformació i resistència a la corrosió. El 

sector pioner en el seu ús és la indústria aeronàutica i aeroespacial, pel gran 

avantatge gràcies a la seva relació entre rigidesa i lleugeresa, i també entre resistència 

i lleugeresa. 

El panell objecte d’estudi en aquest projecte representa una part del revestiment de 

l’ala o del fusellatge d’un avió, esquematitzat a Figura  2.1. 

 

 
Figura  2.1. Aplicació dels panells rigiditzats (Bofill, 2008) 
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El panell usat en l’assaig es completament pla tot i que els panells revestiments reals, 

sobretot en el cas dels fusellatges, tenen una certa curvatura. 

Els panells que formen aquests revestiments tenen una bona resposta a tracció, però 

degut a la seva esveltesa són més delicats sotmesos a compressió i a tallant. Per 

aquesta raó els panells es reforcen amb nervis, per intentar impedir el vinclament, com 

a conseqüència de les càrregues a compressió.  

Els factors pels quals es minimitza el gruix en les estructures fabricades amb aquest 

material són els següents: 

- Bona relació resistència/pes que permet aguantar grans càrregues a tracció 

amb seccions petites. 

- Els compostos són més cars que els materials convencionals. Interessa 

minimitzar el seu volum i, per tant, el seu gruix. 

- S’intenta augmentar la seva inèrcia però sense incrementar en excés l’àrea de 

l’estructura, per aquesta raó s’usen els nervis. 

 

2.1.2 Definició del material del panell 

Els panells es fabriquen amb cinta prepeg de matriu epoxy reforçada amb fibres de 

carboni unidireccionals. Les característiques més destacades d’aquest material són: 

una elevada resistència mecànica, resistència a agents externs i una baixa densitat 

comparada amb altres materials convencionals.  

Els compostos usats en el panell es constitueixen a base de làmines unidireccionals, 

de manera que el laminat es forma amb la superposició d’aquestes làmines, les quals 

poden tenir diferents orientacions. 

Les propietats d’aquests laminats no es tracten a nivell de constituents, sinó a nivell de 

làmines. Cada làmina es considera transversalment isotròpica i només es tenen en 

compte les propietats en el pla del laminat. 

La referència del material compost utilitzat és T800/M21. Les següents taules 

contenen les propietats mecàniques del material. La Taula  2.1 conté les propietats 

elàstiques, mentre que la Taula  2.2 conté les propietats de resistència, usades en el 

criteri de fallada LARC-03 (Camanho, 2007).  
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Propietat Valor mig Std Desv. Descripció 

E1T (GPa) 130.7 3.9 

E1C (GPa) 131.6 2.3 

E2 (GPa) 8.1 0.2 

E3 (GPa) 8.1 0.2 

Mòdul de Young 

υ12 0.35 0.01 

υ13 0.35 0.01 

υ23 0.42 ------ 

Coeficient de Poisson 

G12 (GPa) 3.95 0.1 

G13 (GPa) 3.95 0.1 

G23 (GPa) 2.816 ------ 

Mòdul de rigidesa 

Taula  2.1 Propietats elàstiques del material compost T800/M21 
 

El subíndex 1 es refereix a la direcció de les fibres i el subíndex 2 a la direcció 

transversal a les fibres. El subíndex 3 es refereix a l’eix perpendicular al pla que 

formen les dues direccions principals, mentre que el subíndex T significa a tracció i el 

C a compressió. 

Propietat Valor mig Std Desv. Descripció 

XT (MPa) 2414 92 

Xc (MPa) 1051.3 63.7 
Resistència longitudinal 

YT (MPa) 40.5 4.3 

Yc (MPa) 210 ------ 
Resistència transversal 

SL (MPa) 69.6 1.9 Resistència a tallant 

α0 (º) 53.5 ------ 

Angle de trencament transversal a 

compressió 

β 5.10-8 ------ Coeficient de resposta a tallant 

g 0.5769 ------ Quocient d’energia de fractura (GI /GII) 

SIS (MPa) 109.48 ------ Resistència a tallant in-situ 

Taula  2.2 Propietats de resistència del material compost T800/M21 
 

2.2 Geometria 

El panell és rectangular i horitzontal, i està reforçat per tres nervis en forma de T. Els 

tres nervis són idèntics i es troben distribuïts de forma simètrica. Per les 

característiques de l’assaig és necessari reforçar els extrems del panell amb uns 

reforços del mateix gruix que la base dels nervis. La Figura  2.2 mostra un esquema del 

panell. 
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Figura  2.2. Esquema del panell reforçat amb tres nervis 

 

A la Figura  2.3 es defineixen les variables geomètriques del panell. El seu valor en el 

panell original es troba a la Taula  2.3. El gruix dels diversos perfils depenen del laminat 

i del número de capes. Per tant, s’especifiquen conjuntament amb els laminats. 

 
Figura  2.3. Acotació de les variables geomètriques del panell 
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Paràmetre Descripció Valor 

Lp Longitud del panell 500 

Le Longitud dels extrems reforçats 80 

Bp Ample total del panell 300 

B Ample d’un tram del panell 100 

b Ample de la base del reforç 24 

h Altura del reforç 24 

Sr Separació entre els nervis 100 

Taula  2.3. Definició dels paràmetres geomètrics 

Aquestes són les dimensions del panell de partida. En l’anàlisi paramètric s’estudia el 

seu comportament si s’usen alguns d’aquests paràmetres com a variables de disseny. 

 

2.3 Laminat 

El laminat és diferent per a les tres parts de la proveta: el panell, el reforç i la base del 

reforç. El tipus de laminat determina el gruix de cada una de les parts. La Figura  2.4 

mostra el perfil d’un dels tres reforços i defineix els diferents gruixos. 

 
Figura  2.4. Secció transversal del panell 

 

Per obtenir uns nervis continus, la base del reforç es forma dividint el laminat del reforç 

per la meitat i distribuint-lo cap als costats. Per tant, el reforç tindrà un laminat simètric, 

essent una de les seves meitats la base del reforç. Com a conseqüència, la base del 

reforç es considera com dos laminats independents en la modelització, ja que les 

lamines a ±45º passen a ser de signe contrari entre les dues meitats de la base. 
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En l’elecció de les seqüències d’apilament de les diferents làmines es tenen en compte 

els criteris següents: 

- Regla Coeficient d’Expansió Tèrmica: el coeficient de dilatació global ha de ser 

homogeni entre el panell i els nervis. Així s’evitaran tensions en la producció 

del panell en el procés de refredament. 

- Regla de disseny: s’ha d’evitar dissenyar panells amb un gran nombre de 

capes juntes amb la mateixa direcció del reforç. Una possible solució és 

col·locar capes intermèdies en altres direccions. 

- Regla de fabricació: les capes exteriors dels laminats han de ser de ±45º  

Aquesta última regla també es compleix pel laminat de la base del reforç, tot i que està 

formada amb la meitat del laminat del nervi i la capa inferior no és de ±45º. No es pot 

considerar com una capa exterior perquè està en contacte amb la capa superior del 

panell. 

Els laminats usats per estudiar el comportament del panell en els assajos es detallen a 

continuació. Aquests laminats van ser proposats prèviament (Bofill, 2008) en funció 

dels criteris anteriors. En la Taula  2.4 es defineixen els diferents laminats. 

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  2.4. Laminats proposats pel reforç 
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3 DESCRIPCIÓ DE L’ASSAIG 

L’estudi paramètric del panell té com a objectiu l’elecció d’un prototip que serà 

construït i assajat en unes condicions concretes ja predeterminades. Per tant, en la 

modelització de les condicions de control és necessari conèixer les condicions 

concretes de l’assaig i l’objectiu del mateix. 

3.1 Sol·licitacions 

L’objectiu és estudiar el comportament del panell sota sol·licitacions a compressió 

simple. En l’assaig s’aplica una càrrega de compressió uniforme en un dels extrems 

del panell, fins a aconseguir un desplaçament d’1 mm. Per tant, no es pot especificar 

una força aplicada fixa, ja que dependrà de la rigidesa del panell, diferent en cada cas 

segons els valors dels paràmetres geomètrics. 

La màquina que realitza l’assaig és una màquina convencional d’assajos tracció – 

compressió de dues columnes, una dels quals és mòbil, i transmet la càrrega de 

compressió fins a aconseguir el desplaçament d’1 mm. (Figura  3.1) L’altra columna 

únicament és usada com a subjecció i es manté estàtica a una posició fixa. La força 

màxima que és capaç d’aplicar la màquina és de 200 KN, tot i així s’ha definit l’assaig 

al 50% de la seva capacitat màxima, essent una força de 100 KN. 

 
Figura  3.1. Definició de l’assaig a compressió 
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3.2 Sistema de subjecció 

El sistema de subjecció consisteix en dos plats de subjecció col·locats a les dues 

columnes de la màquina d’assaig. Aquests utillatges transmeten la càrrega per 

contacte a la superfície plana transversal dels dos extrems del panell. 

En no restringir la capacitat de gir dels extrems del panell, no es pot considerar una 

subjecció per encastament. Per dotar d’una major estabilitat a la subjecció, per evitar 

desplaçament del panell i per proporcionar més resistència als extrems, es  col·loquen 

uns reforços entre la base dels nervis aconseguint una major superfície de contacte. 

Els reforços es realitzen amb el mateix material compost i amb el mateix laminat que la 

base dels nervis, aconseguint un comportament uniforme dels extrems. 

Utilitzant aquest mètode s’aconsegueixen uns extrems robustos i estables per aplicar 

la càrrega i que el tram de panell sense llengüetes de  reforç treballi com un panell a 

compressió encastat pels dos extrems. Si no s’utilitzés aquest sistema i s’apliquessin 

les càrregues directament al panell original, es podria produir un trencament 

intralaminar o una deficient distribució de les càrregues. En el moment de realitzar 

l’anàlisi, tant de la modelització com de l’assaig, es pararà atenció només als resultats 

del tram de panell comprès entre els dos extrems reforçats.  

 

3.3 Sistema d’ instrumentació 

Per tal de calcular el comportament del panell és necessari mesurar el desplaçament 

que pateixen en diferents punts distribuïts al llarg de la seva longitud. Amb aquest 

objectiu s’usaran dos tipus de sensors: les galgues extensiomètriques i fibres òptiques 

amb varis sensors de Bragg cadascuna. 

S’instal·laran 5 fibres òptiques amb un total de 3 sensors de Bragg cadascuna. Tres de 

les fibres òptiques es col·locaran a sota els reforços entre la base del reforç i el panell. 

Les dues restants es col·locaran al mig de l’espai entre els reforços.  

En total es col·locaran 12 galgues extensiomètriques. Les galgues col·locades a sota 

del reforç s’instal·laran només a la cara inferior del panell, en canvi les posades a 

l’espai entre els reforços s’instal·laran a la cara superior i inferior.  

La Figura  3.2 i la Figura  3.3 mostren la posició de les diferents galgues 

extensiomètriques i les fibres òptiques amb els corresponents sensors de Bragg.  
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Figura  3.2. Posició de la instrumentació en el panell 

 
 
 

 
Figura  3.3. Posició de la instrumentació, visió transversal 
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4 MODELITZACIÓ AMB ELEMENTS FINITS 

En aquest apartat es descriu la modelització del panell per realitzar l’anàlisi amb el 

mètode dels elements finits.  

4.1 Metodologia 

Per realitzar l’anàlisi s’han usat dos programes comercials de càlcul amb el mètode 

dels elements finits. D’aquesta manera s’ha usat una combinació entre els punts forts 

d’ambdós programes: 

- Discretització del model amb elements finits  (ANSYS): crea la geometria i el 

mallat del panell, ja que té un preprocessador fàcilment programable utilitzant 

un llenguatge propi d’ANSYS anomenat APLD. 

- Definició de les característiques del model i càlcu l (ABAQUS): un cop 

importada la geometria i el mallat, es defineix el laminat, el material, les 

condicions de contorn i es realitzen tots els càlculs i l’anàlisi. Permet extreure 

els valors numèrics dels resultats per, després, analitzar-los en un postprocés 

per programes externs. En aquest treball els programes usats amb aquesta 

finalitat han estat Phython i MATLAB. 

La Figura  4.1 mostra un esquema del procés de càlcul. 

 
Figura  4.1. Esquema del procés de càlcul 

 

Per realitzar aquest procés de càlcul per a un gran nombre de parametritzacions es 

posa de relleu la necessitat de desenvolupar una eina capaç de fer l’anàlisi 
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paramètrica d’una forma eficient i quasi automatitzada. Aquest és un dels objectius 

d’aquest projecte. L’eina desenvolupada es descriu a l’apartat 5.4. 

Per realitzar els càlculs, el hardware usat consisteix en una computadora amb 4 

processadors i 16 Gbytes de memòria RAM.  

 

4.2 Discretització del model amb elements finits 

Per agilitzar el procés de programació el log file d’ANSYS s’ha separat en dues 

macros, que són cridades mitjançant un arxiu de generació log file explicat juntament 

amb el sistema d’automatització a l’apartat 5.4. La primera macro modelitza la 

geometria, genera el conjunt de nodes i elements i malla el model. La segona macro 

exporta els diferents sets de nodes i elements a arxiu .inp que seran usats per 

l’ABAQUS per importar la geometria i el mallat. 

A continuació es descriu la modelització realitzada. 

 

4.2.1 Geometria 

La modelització de la geometria del panell està totalment parametritzada. L’ordre 

d’execució de la primera macro ha de contenir quin és el valor de les diferents 

variables geomètriques. 

La geometria es genera a partir d’un conjunt de constants geomètriques, fixes per a 

totes les parametritzacions, i de les variables geomètriques, les quals dependran de la 

parametrització. 

En primer lloc es modelitza completament un dels trams amb un dels nervis a partir de 

l’origen de coordenades que es troba en el seu centre. Posteriorment, es copia dues 

vegades a la seva dreta per tal d’obtenir el panell complet (Figura  4.2). 
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Figura  4.2. Modelització de la geometria del panell 

 

4.2.2 Element 

Totes les parts del panell han estat mallades amb l’element shell63 d’ANSYS. És un 

element adequat per modelitzar provetes que pateixin grans rotacions però no grans 

deformacions, com és el cas dels panells a compressió.  

El shell63 és un element placa de 4 nodes i 6 graus de llibertat en cadascun d’ells: 

- Translacions en les direccions x, y, z (UX, UY, UZ) 

- Rotacions en les direccions x, y, z (θx, θy, θz) 

L’equivalent amb ABAQUS de l’element shell63 és l’element s4r, el qual té la mateixes 

característiques. En exportar la geometria a l’ABAQUS caldrà indicar de quin tipus 

d’element es tracta. 

 

4.2.3 Mallat 

Abans de realitzar el mallat s’ha de generar l’estructura de punt clau o keypoints, línies 

i les seves divisions.  

Els punts clau es generen directament a partir dels paràmetres geomètrics. Tot seguit, 

es descriuen les línies que uneixen els diferents punts clau, juntament amb el nombre 

de divisions que contenen. El nombre de divisions també està parametritzat en funció 
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de les variables geomètriques per crear una densitat de mallat semblant per a les 

diferents parametritzacions del panell. La Figura  4.3 mostra les línies que formen la 

discretització de la geometria del reforç primari, a partir del qual es generen els altres 

dos reforços.  

 
Figura  4.3. Línies que formen la discretització de la geometria d’un dels 3 reforços del panell 

 

Per últim, es creen les àrees a mallar delimitades per un conjunt de línies. En el 

moment de conformar les àrees es numeren les diferents parts del panell amb un 

número de set, que serà utilitzat per  exportar la geometria. La Figura  4.4 mostra el 

mallat un cop s’ha generat el panell sencer. 
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Figura  4.4. Mallat de la discretització del panell amb elements finits. 

 

4.2.4 Exportació de la modelització 

La segona macro consisteix únicament en el codi necessari per exportar els diferents 

grups d’elements i nodes a arxius .inp per ser importats amb l’ABAQUS. 

Es poden distingir entre dos grups o sets. En primer lloc, els grups que serveixen per 

conformar la geometria amb l’ABAQUS. Per a aquests grups és necessari crear un 

arxiu .inp amb els seus elements i els nodes que formen cada element i un altre arxiu 

.inp amb la posició de cada node. Per exportar els elements és important escriure els 

nodes amb l’ordre correcte, en l’ordre antihorari. 

El segons grups o sets exportables a arxius .inp, no aporten nous elements ni nodes a 

la geometria, sinó que s’especifiquen conjunts de nodes usats per definir les 

condicions de contorn o extreure resultats en el postprocés. 
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4.3 Definició de les característiques del model i c àlcul 

La continuació de la modelització es realitza amb l’ABAQUS. Amb aquest programa es 

defineix el material, el laminat i les condicions de contorn i s’extreuen els resultats. Ja 

que la geometria ja està definida, l’arxiu .inp que controla l’execució de l’ABAQUS és el 

mateix per a les diferents parametritzacions en la majoria de casos. Tot i així, segons 

el tipus de càlcul que es vulgui realitzar farà falta incorporar modificacions a l’arxiu en 

funció de les parametritzacions. L’Annex E conté un exemple del codi usat en el 

control de la modelització amb  ABAQUS. 

 

4.3.1 Importació de la modelització 

En primer lloc es defineix el model, especificant l’arxiu on es troben els diferents 

elements i nodes. Per als elements, és necessari especificar de quin tipus són. En 

aquest cas és s4r, el qual té les mateixes característiques que el shell63 de l’ANSYS. 

La Figura  4.5 mostra una representació de l’element s4r.  

 
Figura  4.5. Esquema de l’element s4r (Bofill, 2008) 

 

Posteriorment, es descriuen les característiques d’aquests elements, definint el seu 

espessor i les propietats del material en cada direcció. 

A continuació també s’importen els grups de nodes que no són estrictament 

necessaris per conformar la geometria del model, però són usats per determinar les 

condicions de contorn i càrregues i el postprocés dels resultats. 
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4.3.2 Laminat 

Per definir el laminat en primer lloc s’especifica l’orientació i el tipus de sistema de 

coordenades i quin mètode se segueix per definir el laminat. En aquest cas s’usa el 

mètode composite, amb el qual s’ha s’especificat cada una de les làmines juntament 

amb el seu espessor. A continuació, per a cadascuna de les parts del panell és 

necessari descriure el seu gruix, material i orientació de cada làmina. 

 

4.3.3 Material 

El panell està format per làmines de material compost amb la referència T800/M21. 

Per a modelització amb ABAQUS és necessari escriure en l’arxiu .inp algunes de les 

propietats elàstiques del materials, tot especificant que les làmines tenen un 

comportament elàstic. La Taula  4.1 conté aquestes propietats. 

 

 

Taula  4.1. Propietats elàstiques de la làmina de T800/M21 a especificar en l’arxiu .inp 

 

En les modelitzacions on es calcula l’índex de fallada del panell s’han de definir les 

propietats de resistència del material. Per tant, el conjunt de propietats definides 

anteriorment a la Taula  2.2 són usades per la subrutina LARC-03 (Camanho, 2006) 

per calcular l’índex de falla del panell. Les propietats han d’estar incloses en un arxiu 

.mat amb el mateix nom i localitzat a la mateixa carpeta que l’arxiu .inp, que controla la 

modelització amb ABAQUS.  

 

Propietat  Valor  

E1 (GPa) 131 

E2 (GPa) 8 

υ12 0.35 

G12 (GPa) 3,95 

G13 (GPa) 3,95 

G23 (GPa) 2.816 



Anàlisi paramètrica de l’assaig a compressió d’un panell Memòria i Annexos   

23 

4.3.4 Condicions de contorn 

Les condicions de contorn es defineixen segones les característiques de l’assaig, la 

màquina i els utillatges utilitzats. El panell es recolza sense encastament per als dos 

extrems a la màquina d’assaig. Un dels extrems és fix i realitza la funció de suport, 

mentre que l’altra aplica la càrrega desplaçant-se 1 mm. 

Com a conseqüència, l’extrem de suport té restringit el desplaçament en els tres eixos, 

en canvi en l’extrem mòbil es restringeix el desplaçament vertical i lateral, i s’imposa 

un desplaçament d’1 mm de compressió en la direcció longitudinal del panell. Per a 

conèixer amb més profunditat el comportament del panell amb la parametrització 

original, s’ha ampliat el càlcul per a compressions superiors. Tan sols és necessari 

canviar el valor que determina el desplaçament d’aquest extrem del panell. 

Els extrems no estan encastats, per tant, no s’ha restringit la rotació dels seus nodes. 

La Figura  4.6 i la Figura  4.7 mostren les condicions de contorn en els dos extrems de 

la modelització. 

 
Figura  4.6. Condicions de contorn de l’extrem de càrrega 
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Figura  4.7. Condicions de contorn de l’extrem fix 

 

4.3.5 Resultats a obtenir 

Bàsicament hi ha tres resultats que interessa obtenir i que serviran per descriure el 

comportament de les diferents parametritzacions: el desplaçament en l’eix Z, que 

serviran per conèixer la flexió global i el vinclament del panell, l’índex de fallada 

intralaminar LARC-03 i càrrega aplicada. 

Per  conèixer aquests resultats és necessari demanar a l’ABAQUS que realitzi aquest 

càlcul, tot especificant els grups d’elements i les làmines per les quals interessa obtenir 

els resultats. Cada làmina conté tres punts d’integració. Els càlculs del desplaçament i 

l’índex de fallada s’ha realitzat per tots els elements del panell, però només pel punt 

inferior i el superior de cada làmina. Els resultats s’obtenen per a cada pas de càlcul, 

fixat en una compressió de 0,1 mm. 

 

A) Desplaçament en l’eix Z 

Per estudiar el vinclament en el postprocés interessa conèixer el valor numèric del 

desplaçament en l’eix Z dels nodes de diferents línies longitudinals del panell. Les 

línies de referència són les línies de nodes sota cada reforç i les dues línies de nodes 

que hi ha al mig de l’espai entre els reforços (Figura  4.8). Per obtenir el valor numèric 

es demana a l’ABAQUS que escrigui els resultats del càlcul en l’últim pas a l’arxiu .dat. 
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Figura  4.8. Línies de nodes longitudinal per estudiar el comportament del panell a compressió 

 
 

B) Índex de fallada LARC-03 

Per aquest càlcul és necessari usar la subrutina externa LARC-03, mitjançant la 

variable UVARM de l’ABAQUS. En primer lloc s’ha de declarar l’ús d’una subrutina 

externa i el nombre de variables que calcularà, que són 4.  

En aquest cas, es demana a l’ABAQUS el valor numèric de l’índex de falla per tots els 

elements que formen el panell. 

 

C) Càrrega aplicada 

Per a totes les parametritzacions la compressió de l’extrem de càrrega és la mateixa, 

d’1 mil·límetre. Tot i així, la càrrega necessària per aconseguir aquest desplaçament 

varia en funció de la rigidesa de cada una de les parametritzacions. Una de les 

aplicacions de la càrrega aplicada, és el càlcul de la càrrega crítica de desestabilització 

de cada panell. Aquest càlcul es realitza dins de l’anàlisi modal del panell. 

Per aconseguir-la, es demana a l’ABAQUS que proporcioni la reacció de cada un dels 

nodes que formen l’extrem de càrrega. En el postprocés se sumen totes les reaccions 

per calcular la càrrega total aplicada. La Figura  4.9 mostra el set o grup de nodes que 

formen l’extrem de càrrega. 
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Figura  4.9. Grups de nodes que formen l’extrem de càrrega 

 

4.3.6 Tipus d’anàlisi 

Una de les complexitats d’aquest treball resideix en la necessitat de realitzar l’anàlisi 

no lineal per a la modelització de l’assaig a compressió del panell. D’aquesta manera, 

s’aconsegueixen resultats sobre els fenòmens no lineals i la desestabilització que 

pateix el panell. 

L’anàlisi modal realitzat ha demostrat que hi ha dos modes de vinclament amb una 

càrrega crítica de desestabilització semblant. Per això, hi ha una probabilitat similar 

que aparegui una o altra en les diferents parametritzacions. Per obtenir uns resultats 

uniformes i equiparables per totes les parametritzacions, ha estat necessari introduir 

imperfeccions perquè el mateix mode de vinclament aparegui en tots els casos. 

Alhora, per a calcular la càrrega crítica de desestabilització ha estat necessari utilitzar 

els resultats de l’anàlisi lineal conjuntament amb els de l’anàlisi modal. L’anàlisi 

paramètric de la càrrega crítica de desestabilització es troba dins de l’anàlisi modal del 

panell.  

La Figura  4.10 mostra com s’han combinat els diferents tipus d’anàlisi per a l’obtenció 

dels diferents resultats que serviran de criteris de decisió de l’anàlisi paramètric. En els 
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propers apartats, es descriurà en profunditat les seves característiques i les 

conclusions que permeten extreure.  

 
 

Figura  4.10. Combinacions de tipus d’anàlisi per a l’obtenció dels diferents resultats 

 

A) Anàlisi Modal 

L’anàlisi modal permet estudiar els diferents modes de vinclament en què es pot 

deformar una proveta o element. En aparèixer la desestabilització que evolucionarà 

cap a cada mode de vinclament, el programa obté el valor propi de cada mode. El 

valor propi és la relació entre la càrrega que provoca la desestabilització (PCR) i la 

càrrega crítica si el comportament fos totalment lineal (PL). 

L

CR

P

P=λ          (Eq.  4.1) 

Per obtenir aquest coeficients el programa resol el sistema d’equacions homogeni 

següent: 

[ ] [ ]( ){ } 0=− υλ sKK        (Eq.  4.2) 

On:  [K] és la matriu de rigidesa del model. 

 [KS] és la matriu de rigidesa de tensions. 

{υ} és el vector propi, proporciona informació sobre la deformada associada a 

cada mode o valor propi. 

Els modes de vinclament són més probables quan menor sigui la càrrega PCR que 

provoca la seva desestabilització, ja que apareixerien abans en ser un procés de 
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càrrega gradual. El programa proporciona els diferents modes de vinclament ordenats 

segons el seu valor, de menor a major. 

En aquest projecte s’ha realitzat l’anàlisi modal obtenint els 5 modes de vinclament 

més probables. 

 

B) Anàlisi lineal elàstica 

El càlcul lineal no s’usa en la simulació de l’assaig a compressió dels panells, perquè 

en la realitat apareixen molts fenòmens no lineals, com per exemple el vinclament 

local. Tot i així, aquest càlcul s’utilitza puntualment per calcular la càrrega crítica de 

desestabilització. 

El programa realitza el càlcul lineal suposant que el panell manté l’estructura inicial al 

llarg de tot el procés de càrrega. Per tant, la matriu [K] de rigidesa es considera 

constant. Com a conseqüència, la càrrega necessari per a comprimir el panell és 

manté constant en tota la simulació. L’equació que usa el programa per  calcular el pas 

de càrrega és la següent: 

{ } [ ] { }uKF L=         (Eq.  4.3) 

On: {F} és la matriu de forces nodals. 

 [K]L és la matriu de rigidesa constant per un comportament lineal. 

 {u} és el vector de desplaçament nodals. 

  

C) Anàlisi no lineal elàstica 

Per estudiar la desestabilització que pateix el panell en el procés de compressió és 

necessari realitzar un càlcul no lineal estàtic. Aquest càlcul és més complex ja que la 

simulació es calcula tenint en compte el desplaçament dels nodes que s’estan produint 

en el model a mesura que s’incrementa la càrrega. Per tant, és un problema no lineal 

degut a les no linealitats induïdes pel comportament de la geometria. 

Per tant, l’equació que regeix la simulació és la següent: 

{ } [ ]{ }uuKF )(=        (Eq.  4.4) 
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On: [K(u)] és la matriu de rigidesa. En ser un càlcul no lineal varia en funció de la 

posició dels nodes en els diferents passos de càrrega. 

La complexitat de l’anàlisi no lineal, ha obligat a realitzar un procés iteratiu per ajustar 

els paràmetres de control del càlcul. Finalment, s’ha arribat a un compromís perquè la 

modelització convergís en tots els casos i el temps de càlcul no fos excessiu. Per 

poder analitzar els resultats per a cada mil·límetre de compressió, s’imposa al 

programa que en cada pas de càlcul desplaci 0,1 mm l’extrem de càrrega. 

 

4.3.7 Introducció d’imperfeccions 

Com ja s’ha fet esment en l’apartat anterior, per aconseguir uns resultats uniformes i 

equiparables per a totes les parametritzacions, s’imposa que tots els panells es 

deformin amb el mateix mode de vinclament. Amb aquest objectiu s’introdueixen 

imperfeccions inicials en el càlcul no lineal. Aquestes imperfeccions corresponen al 

desplaçament de cada node del panell en l’anàlisi modal pel mode de vinclament que 

es vol imposar.  

En el codi de la modelització és necessari incorporar dues ordres, una en l’anàlisi 

modal i l’altra en el posterior càlcul no lineal.  

En l’anàlisi modal es demana la creació d’un fitxer .fil que exportarà la deformada, per 

ser recuperada pel càlcul no lineal. S’exporta la posició de cada node un cop finalitzat 

l’anàlisi modal per al primer i el segon mode de vinclament, ja que el mode que 

interessa imposar es troba sempre entre els dos primers. 

En el càlcul no lineal s’importa aquesta geometria com una imperfecció inicial. És 

necessari especificar el nom de l’arxiu .fil on es troba la geometria a importar i el 

número del mode de vinclament.  

El desplaçament de cada node, s’importa amb un escalat de 0.25. Això suposa que la 

deformació inicial és en tots els casos inferior al 10% del gruix de panell. D’aquesta 

manera, el mode de vinclament que es vol imposar passa a ser el més probable en 

totes les parametritzacions, però no es modifica substancialment la resposta del panell 

en la simulació. 
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5 ANÀLISI PARÀMETRICA 

5.1 Introducció 

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

anàlisi paramètrica d’un panell de material compòsit rigiditzat amb reforços. Ha estat 

necessari un estudi previ complet per decidir els resultats més útils com a criteris per a 

analitzar el comportament de les diferents parametritzacions 

A continuació es detallen les característiques de l’anàlisi paramètrica, amb les 

variables de disseny utilitzades i les variables d’estat que sintetitzen la resposta del 

panell en l’assaig a compressió. 

Les anàlisis paramètriques poden contenir una gran quantitat de parametritzacions, 

per tant, ha estat necessari desenvolupar un sistema àgil de càlcul i avaluació. El 

procediment d’anàlisi paramètrica es descriu a continuació i es detalla amb profunditat 

a l’Annex D. 

Els resultats de l’anàlisi paramètrica en el seu conjunt han de formar una eina útil per a 

trobar les relacions entre el valor de les variables de disseny i la resposta del panell a 

l’assaig a compressió. Les representacions més adeqüades dels resultats per 

aconseguir aquest objectiu es troben extensament explicades a l’apartat 6. 

 

5.2 Variables de disseny 

A partir del panell original, s’ha realitzat un anàlisi paramètric modelitzant el panell en 

funció del valor de tres variables geomètriques que s’han utilitzat com a variables de 

disseny. 

- Amplada d’un tram del panell (Base panell B) 

- Amplada de la base del reforç (Base reforç b) 

- Altura del reforç (Altura reforç h) 
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La Taula  5.1 conté un sumari dels diferents valors que prenen les variables de disseny 

en la totalitat de casos de l’anàlisi paramètric. 

 
Variables de 

disseny 
Valor Mínim  Valor màxim 

Increment 

entre valors 
Nº Valors 

Base panell B 80 120 10 5 

Base reforç b 18 36 6 4 

Altura reforç h 18 36 6 5 

Taula  5.1. Sumari dels valors de les variables de disseny en l’anàlisi paramètrica 
 

 

En total s’estudia el comportament del panell per a 80 parametritzacions, el valor de 

les variables de disseny per a cada parametrització es troben a l’Annex C. Aquest 

nombre de parametritzacions és suficient per demostrar la utilitat dels criteris d’anàlisi, 

i en no ser un nombre excessiu, ha permès una certa agilitat en el procés d’elaboració. 

Tot i així, amb pocs retocs es podria ampliar l’estudi a un nombre superior de 

parametritzacions i fins tot afegir més variables de disseny o estudiar la disposició de 

diferents laminats. 

 

5.3 Variables d’estat 

Els diferents criteris desenvolupats per estudiar l’anàlisi paramètrica avaluen el 

comportament del panell per a cada parametrització. En primer lloc, la deformació 

causada en comprimir és un factor diferenciador, ja que es vol obtenir una bona 

sensibilitat al vinclament local enfront de la flexió global. Tot i així, no interessa arribar 

a la ruptura del panell, per això la fallada intralaminar és un factor limitant que 

permetrà descartar algunes parametritzacions. 

 

5.3.1 Flexió Global 

La flexió global és la deformació que pateix el panell en tot el seu conjunt. Si tingués 

un comportament perfectament lineal aquesta és l’ única deformació que apareixeria. 

Com a exemple, la Figura  5.1 mostra la flexió global que es produeix en el panell base 

d’aquest anàlisi paramètrica quan es realitza un càlcul lineal. 
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Figura  5.1. Deformació del panell en l’eix Z en comprimir 1 mm mitjançant un càlcul lineal. 

Panell de referència. 
 

Per analitzar paramètricament la resposta del panell en comprimir-lo, tant per la flexió 

global com pel vinclament local, s’ha obtingut el desplaçament en l’eix Z de vàries 

línies de nodes que travessen longitudinalment el panell esquematitzades en la Figura 

 5.2 

 
Figura  5.2. Línies de nodes longitudinal per estudiar el comportament del panell a compressió 
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Durant el procés de desenvolupament de la metodologia d’anàlisi paramètrica, s’ha 

demostrat que el desplaçament en l’eix Z de les línies longitudinals de nodes de sota 

els reforços LARGZ1, LARGZ2 i LARGZ3 són representatives de la flexió global del 

panell, ja que no es veuen afectats pel vinclament local. En canvi, les línies de nodes 

que es troben entre els panells, PANELZ1 i PANELZ2, són representatives del 

fenomen del vinclament local. 

El desplaçament en l’eix Z dels nodes de les línies sota els tres reforços és quasi 

idèntica, per tant, es pot utilitzar el desplaçament de LARGZ2, el reforç central, com a 

referència per a calcular la flexió global. 

Finalment, un cop realitzat l’estudi, s’ha decidit que la variable d’estat que representa 

la flexió global de tot el panell en l’anàlisi paramètric és el valor màxim del 

desplaçament en Z en la línia de nodes LARGZ2. D’aquesta manera, s’aconsegueix 

integrar en un sol valor la representació de la flexió global del panell. 

( )2max LFG uI =         (Eq.  5.1) 

On: IFG és l’índex de flexió global. 

 uL2 és el desplaçament en Z dels nodes de la línia LARGZ2. 

 

5.3.2 Vinclament Local 

El vinclament local apareix a causa del comportament no lineal del panell en sotmetre’l 

a un assaig a compressió. El vinclament es pot definir com la pèrdua d’estabilitat d’una 

estructura com a conseqüència de la seva pròpia deformació en el procés de càrrega. 

La presència d’imperfeccions o d’asimetries pot accelerar la desestabilització. La 

pèrdua d’estabilitat no és la causa directa de la fallada, però pot conduir al col·lapse a 

causa de les grans deformacions que provoca. 

En el cas que el material no excedeixi el seu límit elàstic, l’estructura pot tornar al seu 

estat inicial en descarregar-se el sistema. En el panell de materials compòsits, com és 

el cas, les deformacions permanents es produirien quan s’excedeix el límit elàstic de la 

matriu, amb la creació d’esquerdes. 

El vinclament és pot simular amb elements finits realitzant un càlcul no lineal, on la 

deformació que apareix és causada pel mode de vinclament més probable. 



Anàlisi paramètrica de l’assaig a compressió d’un panell Memòria i Annexos   

34 

El desplaçament en l’eix Z de les línies de nodes PANELZ1 i PANELZ2, és 

representatiu del vinclament local que pateix el panell en cada parametrització. Per les 

característiques de les desestabilitzacions aparegudes en forma d’ones, el 

desplaçament dels nodes de PANELZ1 i PANELZ2 és simètric respecte la flexió 

global. Per tant, quan un forma una ona positiva l’altre en forma una de negativa. 

Mitjançant la introducció d’imperfeccions, s’ha aconseguit unificar els modes de 

vinclament del panell. Com a conseqüència, tret de petites asimetries i lleugers 

moviments, al centre del panell (Y=0) hi ha l’ona amb el màxim i el mínim 

desplaçament en l’eix Z de PANELZ1 i PANELZ2. En ser simètrics, el màxim i el mínim 

canvia d’un a l’altre indistintivament i sense afectar als resultats. 

La Figura  5.3 mostra la deformació del panell de referència en comprimir 1 mm, en 

aquest cas es pot apreciar com el vinclament local predomina sobre la flexió global. 

 
Figura  5.3. Deformació del panell en l’eix Z en comprimir 1 mm mitjançant un càlcul no lineal. 

Panell de referència. 
 

La variable d’estat per a representar el vinclament local es pot calcular a partir del 

valor màxim de desplaçament en l’eix Z de PANELZ1 i PANELZ2. El vinclament local 

es produeix alhora que la flexió global. Per tant, s’ha de descomptar el desplaçament 

atribuïble a la flexió global. Per calcular l’índex de vinclament local s’aplica l’expressió 

següent: 
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( ) ( )[ ] FGPPVL IuuI −= 21 max,maxmax     (Eq.  5.2) 

On:  IVL és l’índex de vinclament local. 

 uP1 és el desplaçament en Z dels nodes de la línia PANELZ1. 

 uP2 és el desplaçament en Z dels nodes de la línia PANELZ2. 

 

5.3.3 Fallada intralaminar 

El criteri de fallada intralaminar és un factor limitant, ja que la metodologia 

desenvolupada ha estat pensada per a una anàlisi paramètrica amb l’objectiu 

d’estudiar el vinclament del panell. Per tant, l’estudi i l’optimització de la capacitat de 

càrrega del panell no es troba dins l’abast d’aquest projecte.  

Per avaluar el risc de fallada intralaminar s’ha implementat la subrutina LARC-03 en la 

modelització amb ABAQUS. L’Annex A conté una detallada explicació sobre el criteri 

de fallada LARC-03. Aquesta subrutina proporciona quatre índexs de fallada per a 

cada un dels elements del panell, descrit a la Taula  5.2. 

Índex LARC-03 Descripció Unitat 

Uvarm (1) Índex de falla per tracció transversal (--) 

Uvarm (2) Índex de falla per compressió transversal (--) 

Uvarm (3) Índex de falla per tracció longitudinal (--) 

Uvarm (4) Índex de falla per compressió longitudinal (--) 

Taula  5.2. Índexs de falla calculats per LARC03 

 

Els dos primers índexs Uvarm (1) i Uvarm (2) avaluen el dany en la matriu, mentre que 

els índexs Uvarm (3) i Uvarm (4) calculen la possibilitat de ruptura de la fibra. Un valor 

superior a 1 en els índexs de falla longitudinal és més crític que en l’índex transversal, 

perquè una ruptura de fibres significa un trencament de la peça. 

En l’anàlisi paramètrica només interessa obtenir el valor màxim de l’índex de falla en 

les capes més crítiques. Descartant les capes amb menys risc de trencament 

s’aconsegueix reduir la quantitat d’informació a tractar. Per determinar quines són les 

capes crítiques s’han estudiat en profunditat els resultats en aplicar la subrutina en la 
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modelització del panell original. Aquest estudi i les seves conclusions es troben 

explicades detalladament a l’Annex B. 

La Taula  5.3 conté la informació sobre les capes crítiques que seran estudiades en 

l’anàlisi paramètrica com a variables d’estat. Per a cada capa s’inclou la part del panell 

de la qual forma part, la seva orientació, el número de capa i l’índex de fallada a 

avaluar. 

Numeració  Part Orientació Capa Index LARC-03  

1 Larg +45 1 Uvarm(4) 

2 Larg 0 3 Uvarm(4) 

3 Base +45 4 Uvarm(4) 

4 Base 0 6 Uvarm(4) 

5 Pan +45 1 Uvarm(4) 

6 Pan 0 4 Uvarm(4) 

Taula  5.3. Zones crítiques avaluades a l’anàlisi paramètrica 

 

A la Figura  5.4 es defineixen les diverses parts en què se separa el panell en la Taula 

 5.3. A la figura s’indica la orientació del laminat, útil per a numerar les seves capes. El 

laminat de cada una de les parts ha estat descrit en apartats anteriors. 

 
Figura  5.4. Esquema de les parts del panell amb l’orientació del laminat 



Anàlisi paramètrica de l’assaig a compressió d’un panell Memòria i Annexos   

37 

La principal utilitat del criteri de fallada és descartar quines parametritzacions patirien 

una ruptura en l’assaig a compressió real. Per tant, els resultats de l’anàlisi 

paramètrica seran tractats per comprovar que els panells són capaços de suportar el 

grau de compressió sol·licitat a l’assaig i, en cas contrari, a quin nivell de compressió 

es produiria la fallada. 

 

5.4 Procediment de l’anàlisi paramètrica 

Durant el procés d’elaboració d’aquest projecte es va demostrar que per poder 

realitzar una anàlisi paramètrica és necessari que tots els panells vinclin amb un mode 

de vinclament semblant en l’anàlisi no lineal. En cas contrari, les variables que s’usen 

per avaluar el vinclament queden condicionades i no hi ha coherència amb els 

resultats. Per imposar el mateix mode de vinclament en totes les parametritzacions 

s’introdueixen imperfeccions inicials en l’anàlisi no lineal. Aquestes imperfeccions són 

la posició dels nodes en el mode imposat en l’anàlisi modal anterior. 

Per altra banda, dins l’anàlisi modal és interessant conèixer la càrrega crítica de 

desestabilització del panell, la qual està en funció de la càrrega total que suporta el 

panell en realitzar l’anàlisi lineal. 

Per entendre la funció de les diferents anàlisis incloses dins l’anàlisi paramètrica global 

és interessant recuperar la Figura  4.10. Aquesta esquematitza les combinacions de 

càlculs per obtenir les diferents variables d’estat. 

 
Figura  5.5. Combinacions de tipus d’anàlisi per a l’obtenció dels diferents resultats 
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Aquestes diferents anàlisis generen una gran quantitat d’informació que s’ha de tractar 

adeqüadament. Per tant, l’anàlisi paramètrica requereix desenvolupar un procediment 

de tractament de dades àgil i útil per a un nombre il·limitat de parametritzacions. La 

complexitat del desenvolupament d’aquesta eina resideix en la multitud de programes 

que intervenen en el càlcul i posterior anàlisi dels resultats. 

En aquest apartat es descriu el procediment de l’anàlisi paramètrica, en un primer 

moment a través d’una visió global dels passos realitzats i a continuació amb el 

procediment complet. L’Annex D conté un explicació detallada de la metodologia 

usada i l’estructura de programes. 

La Figura  5.6 conté un esquema del sistema bàsic usat en l’anàlisi paramètrica: 

 
 

Figura  5.6. Esquema del procediment de l’anàlisi paramètrica 

 

La funció de cada un dels passos es detallen a continuació: 

1- Creació d’arxius i carpetes amb Phyton: A partir dels arxius necessaris per 

realitzar la modelització del panell base i d’una taula amb el valor de les 

variables de disseny per a cada parametrització, es crea tota l’estructura de 

carpetes i arxius usats en els càlculs posteriors. 

2- Generació de la geometria amb ANSYS: Executant un sol arxiu, es crea la 

geometria i el mallat de totes les parametritzacions i guarden els arxius .inp 

resultants en cada una de les seves carpetes. 

3- Càlcul de la modelització ABAQUS: S’utilitza un arxiu executable per importar 

el resultats d’ANSYS, acabar de definir la modelització i realitzar el càlcul 

pertinent en cada cas.  

4- Extracció dels resultats amb Phyton:  S’han creat aplicacions Phyton per 

obtenir i transformar els resultats que exporta l’ABAQUS en forma de text a un 

format llegible per MATLAB. 

5- Anàlisi dels resultats amb MATLAB: Mitjançant MATLAB es realitzen els càlculs 

i s’obtenen els gràfics que permeten arribar a les conclusions de l’anàlisi 

paramètrica. 



Anàlisi paramètrica de l’assaig a compressió d’un panell Memòria i Annexos   

39 

Fins a aquest moment s’ha descrit el sistema des d’un punt de vista global per 

entendre les diferents parts i la seva funció. Tot i així, el procediment usat finalment en 

l’anàlisi no lineal és més complex. 

La realització de l’anàlisi no lineal requereix la separació del procediment en dos blocs. 

En primer lloc es realitza una anàlisi modal amb l’ABAQUS. Un cop extretes les taules 

de resultats, aquestes es tracten amb el MATLAB per identificar quin número té el 

mode de vinclament que es vol imposar per homogeneïtzar el vinclament. Per últim, 

mitjançat una aplicació Phyton es genera l’arxiu .inp que governa la segona 

modelització amb ABAQUS. En aquesta segona modelització, s’introdueix com a 

imperfecció la deformada de l’anàlisi modal perquè el mode de vinclament més 

probable sigui el mateix en tots els casos. 

La Figura  5.7 és el diagrama complet del procediment usat en l’anàlisi paramètrica. 

 
 

Figura  5.7. Esquema detallat del procediment de l’anàlisi paramètrica per l’anàlisi no lineal. 
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6 ANÀLISI DELS RESULTATS 

6.1 Anàlisi modal 

L’anàlisi modal és un pas preliminar per conèixer els diferents modes de vinclament de 

cada parametrització i per comprovar si algun predomina per sobre la resta. Alhora, en 

el cas que hi hagi més d’un mode de vinclament dominant, permet trobar una manera 

quantitativa de distingir-los ja que s’haurà d’imposar el mateix mode de vinclament per 

a tots els casos mitjançant imperfeccions. 

S’ha realitzat l’anàlisi modal per obtenir els 5 primers modes de vinclament de la 

totalitat de les parametritzacions. Utilitzant el procediment de l’anàlisi paramètrica 

detallat a l’apartat 5.4, s’ha obtingut  el desplaçament en l’eix Z de PANELZ1 i 

PANELZ2 per aquests 5 primers modes de vinclament. 

En aquesta memòria només s’inclouen les figures més rellevants per a descriure la 

informació que aporta l’anàlisi modal a l’anàlisi paramètrica. La totalitat de figures 

obtingudes en l’anàlisi modal pel conjunt de les parametritzacions, es troben en el CD-

ROM adjuntat en aquest treball, correctament classificades a la carpeta Figures Anàlisi 

Paramètrica\Anàlisi Modal. 

S’ha decidit no incloure en el document “Memòria i Annexos” totes les figures 

obtingudes en l’anàlisi paramètrica perquè en estudiar 80 parametritzacions, s’haurien 

d’incloure més de 300 figures. Aquestes augmentarien excessivament el tamany del 

document sense aportar informació especialment rellevant. Precisament, la 

metodologia desenvolupada en el projecte representa una eina per a condensar els 

resultats de l’anàlisi paramètrica i no haver de recórrer a l’estudi individualitzat de les 

parametritzacions. 

 

6.1.1 Descripció dels modes de vinclament principal s 

Existeixen dos modes de vinclament que predominen per sobre de la resta. En la 

totalitat de parametritzacions la deformada que finalment succeeix té la forma d’un dels 

dos. La resta de modes no s’arriben a observar en cap parametrització ja que hi ha 

una probabilitat més baixa que s’acabin produint. 

A aquests dos modes de vinclament se’ls anomena amb un nom que els defineix:  
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- Mode amb número d’ones parell. 

- Mode amb número d’ones senar.  

En ambdós casos les deformades de PANELZ1 i PANELZ2 són simètriques i no és 

significatiu ni causa variacions en el resultat, que el desplaçament de PANELZ1 i 

PANELZ2 es canviïn els papers indistintivament. Les característiques dels modes de 

vinclament principals es detallen a continuació. 

 

A) Mode amb número parell d’ones  

Com el seu nom indica en aquest mode de vinclament es desenvolupa un nombre 

parell d’ones. Per aquesta raó, a Y=0 el desplaçament vertical per les dues línies és 

zero o molt pròxim a ell. En canvi, els màxims i els mínims acostumen a està situats a 

les primeres ones adjacents al centre. La Figura  6.1 és un exemple de la visualització 

típica amb l’ABAQUS CAE per d’aquest mode de vinclament. El mapa de colors indica 

el desplaçament nodal en Z. 

 

Figura  6.1. Deformació típica per un mode de vinclament amb número parell d’ones. Es tracta 
del segon mode de vinclament del panell de referència (Par038). 
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Per poder analitzar el mode de vinclament per a cada parametrització s’ha extret el 

desplaçament en Z de les línies PANELZ1 i PANELZ2. La Figura  6.2 mostra un 

exemple del desplaçament en Z per al mode de vinclament amb un número parell 

d’ones. 

 
Figura  6.2. Exemple de mode amb número parell d’ones. El nombre escrit a la part superior 

dreta de la figura és el valor propi (λ) del mode de vinclament 

 

Una altra manera de valorar quin mode de vinclament s’està produint és representant 

en quina posició es produeixen el màxim i el mínim desplaçament en l’eix Z per a 

PANELZ1 i PANELZ2. Tot i que es poden produir lleugeres variacions la posició típica 

dels màxims i els mínims en aquest mode és la que mostra Figura  6.3. 

 
Figura  6.3. Exemple de posició dels màxims i els mínims pel mode amb número parell d’ones 

 

B) Mode amb número d’ones senar 

En aquest cas es creen un nombre senar d’ones. El seu tret significatiu és que una de 

les seves ones es troba just al centre del panell. Aquesta propietat s’usa per identificar 

d’una manera quantitativa, quin número de mode té aquesta deformació. La Figura  6.4 

extreta amb l’ABAQUS CAE serveix d’exemple per il·lustar aquest mode de 

vinclament.  
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Figura  6.4. Deformació típica per un mode de vinclament amb número senar d’ones. Es tracte 

del primer mode de vinclament del panell de referència (Par038). 

 

La Figura  6.5 mostra la forma típica del desplaçament en Z de les línies de referència 

en aquest mode de vinclament. 

 
Figura  6.5. Exemple de mode amb número senar d’ones 

 

És important destacar que el valor propi dels dos modes de vinclament principals (λ) 

són molt similars. En la totalitat de parametritzacions, els dos modes predominants són 

iguals almenys fins al segon decimal. És a dir, la càrrega crítica de desestabilització és 

similar per ambdós modes de vinclament. Aquest fet permet utilitzar el mètode 

d’introducció d’imperfeccions per imposar el mateix mode en la totalitat de 

parametritzacions. 

Si el model tingués una gran diferència entre els valors propis λ per algunes 

parametritzacions, no sempre la introducció d’imperfeccions permetria imposar 

l’aparició d’un mode de vinclament. 
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La posició típica dels màxims i el mínims es troba a la Figura  6.6: 

 

 
 

Figura  6.6. Exemple de posició dels màxims i els mínims pel mode amb número senar d’ones 
 

 

6.1.2 Anàlisi paramètrica dels modes de vinclament 

S’ha realitzat l’anàlisi modal pel total de parametritzacions estudiades. Al CD-ROM a la 

carpeta Figures Anàlisi Paramètrica\Anàlisi Modal es poden trobar les figures amb el 

desplaçament en Z de PANELZ1 i PANELZ2 pels 5 primers modes de vinclament i per 

les 80 parametritzacions.  

Una eina útil per veure en una sola figura quin és el mode de vinclament que 

predomina és buscar la posició dels màxims i els mínims en l’eix Z per les diferents 

parametritzacions. La Figura  6.7 mostra les posicions pel primer mode de vinclament, 

és a dir, el que tindria més possibilitats d’aparèixer. Mentre que la Figura  6.8 mostra 

les posicions dels màxims i els mínims pel segon mode de vinclament. Les posicions 

per la resta de modes no es té en compte, ja que en cap cas acaba apareixent el 

vinclament que representen. 
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Figura  6.7. Anàlisi paramètrica de la posició dels pics màxims i mínims pel 1r mode 

 
Figura  6.8. Anàlisi paramètrica de la posició dels pics màxims i mínims pel 2n mode 

 

El mode de vinclament que predomina més i amb una posició dels pics més regular és 

el mode amb un número senar d’ones. En les parametritzacions on el mode més 
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probable sigui el mode amb un número parell d’ones, el mode predominant apareix 

com a segon més probable. 

Per tant, el mode de vinclament escollit per imposar en totes les parametritzacions és 

el mode amb un número parell d’ones, perquè és el que més presència té i el més fàcil 

de comptabilitzar en tenir un màxim i un mínim molt pròxim a Y=0. 

Utilitzant el MATLAB s’ha creat un procediment per quantificar automàticament si el 

mode elegit, és el primer o segon més probable per a cada parametrització. Aquest 

procediment es descriu a l’Annex D. La Taula  6.1 conté el número de mode del mode 

de vinclament escollit (Mode amb un número d’ones senar): 

Ref. Mode Ref. Mode Ref. Mode Ref. Mode 

Par001 2 Par021 2 Par041 1 Par061 1 

Par002 2 Par022 2 Par042 1 Par062 1 

Par003 1 Par023 1 Par043 1 Par063 1 

Par004 1 Par024 1 Par044 1 Par064 1 

Par005 2 Par025 2 Par045 1 Par065 2 

Par006 2 Par026 2 Par046 1 Par066 1 

Par007 1 Par027 1 Par047 1 Par067 1 

Par008 1 Par028 1 Par048 1 Par068 2 

Par009 2 Par029 2 Par049 1 Par069 1 

Par010 2 Par030 2 Par050 1 Par070 1 

Par011 1 Par031 1 Par051 1 Par071 1 

Par012 1 Par032 2 Par052 1 Par072 2 

Par013 2 Par033 1 Par053 1 Par073 1 

Par014 2 Par034 1 Par054 1 Par074 1 

Par015 1 Par035 1 Par055 1 Par075 1 

Par016 1 Par036 1 Par056 1 Par076 1 

Par017 2 Par037 1 Par057 1 Par077 1 

Par018 2 Par038 1 Par058 1 Par078 1 

Par019 1 Par039 1 Par059 1 Par079 1 

Par020 1 Par040 1 Par060 1 Par080 1 

Taula  6.1. Número de mode del mode de vinclament escollit 

 

En la Figura  6.9 s’inclou la posició dels pics màxims i mínims pel mode de vinclament 

amb un número d’ones senar per a totes les parametritzacions. Per tant, s’ha format 
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utilitzant els resultats del primer o el segon mode de vinclament segons convingués 

per cada parametrització. Per obtenir la Figura  6.9 s’ha utilitzat el procediment de 

MATLAB desenvolupat per escollir d’una forma quantitativa el número del mode a 

imposar. 

 
Figura  6.9. Anàlisi paramètrica de la posició dels pics màxims i mínims pel mode de vinclament 

amb un número senar d’ones. 

 

6.1.3 Anàlisi paramètrica de la càrrega crítica de desestabilització 

L’anàlisi paramètrica de la càrrega crítica de desestabilització és una anàlisi preliminar, 

ja que s’utilitza poca potència de càlcul. Tot i ser poc fiables, la seva utilitat en la 

metodologia d’anàlisi desenvolupada és proporcionar una idea prèvia del 

comportament del panell. 

Per les característiques de càlcul de l’anàlisi modal, no és possible calcular la càrrega 

que provoca la desestibilització. Com a solució, s’ha modelitzat amb ABAQUS l’anàlisi 

lineal elàstica per a cada parametrització. Per agilitzar el càlcul s’ha usat el 

procediment de l’anàlisi paramètrica desenvolupada pel càlcul no lineal, adaptant les 

condicions de càlcul amb ABAQUS. 
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D’aquesta manera, s’ha aconseguit calcular la càrrega teòrica a 1 mm de compressió 

si el panell tingués un comportament linealment perfecte. La càrrega aplicada es 

calcula amb el sumatori de les reaccions en tots els nodes de l’extrem de càrrega. 

Per tant, el càlcul de la càrrega crítica de desestabilització es realitza combinant els 

resultats obtinguts en l’anàlisi modal i l’anàlisi no lineal (Figura  6.10): 

 
 

Figura  6.10. Esquema de la combinació dels anàlisis per a l’obtenció de la càrrega crítica de 
desetabilització.  

 

Per a calcular la càrrega crítica de desestabilització (PCR) per a cada parametrització, 

s’utilitza l’equació 6.1: 

TLCR PP *λ=         (Eq.  6.1) 

On: λ és el valor propi del mode de vinclament amb un número d’ones senar. 

 PTL és la càrrega teòrica resultat del càlcul lineal per una compressió d’1mm. 

Per obtenir uns resultats uniformes s’ha utilitzat el valor propi (λ) del mode de 

vinclament predominant, és a dir, el mode amb un número senar d’ones. Així 

s’aconsegueix una millor aproximació als resultats obtinguts en l’anàlisi no lineal, en el 

qual s’introdueixen imperfeccions perquè vincli en tots els casos amb el mateix mode. 

La Figura  6.11 mostra la càrrega crítica de desestabilització per a cada 

parametrització: 
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Figura  6.11. Anàlisi paramètrica de la càrrega crítica de desestabilització 

 

L’anàlisi paramètrica mostra vàries tendències en funció del valor de les variables de 

disseny. La tendència més clara i fiable és la reducció de la càrrega crítica de 

desestabilització a mesura que el panell és més ample. Això significa que quan 

l’amplada del panell és superior, la desestabilització es produeix abans, probablement 

amb una aparició prematura de fenòmens no lineals com el vinclament local. Aquestes 

conclusions es podran confirmar mitjançant l’anàlisi no lineal, que permetrà un estudi 

amb més profunditat. 

 

A) PCR  en funció de les variables de disseny 

La Figura  6.11 mostra la càrrega crítica de parametrització amb funció del número de 

parametrització. Per tant, l’eix de les abscisses no aporta significat sobre la influència 

de les variables de disseny. Per poder verificar l’existència de més tendències, es 

distribueix la mateixa informació, però amb la càrrega crítica de desestabilització (Pcr) 

en funció de les variables de disseny. 

Per a cada variable de disseny s’aconsegueixen dues figures. En primer lloc la figura 

que inclou el valor de la càrrega crítica de desestabilització (Pcr) per la totalitat de 

parametritzacions. En aquest cas, es poden observar les tendències generals i 
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segurament més significatives. Tot i així, en alguns casos es pot perdre informació, a 

causa de la gran quantitat de punts. 

Degut a aquest fet, la segon figura conté solament els valors de  Pcr variant la variables 

de disseny a partir del panell de referència (Par038). És a dir, es fixen dues de les 

variables de disseny i es varia la tercera.  

En reduir el núvol de punts, es pot verificar si existeixen relacions o tendències que no 

s’havien pogut observar en les figures anteriors per la gran quantitat de valors que 

contenien. 

Aquests resultats proporcionen informació menys significativa que en el cas anterior, ja 

que es restringeix molt la quantitat de casos que inclouen. En l’anàlisi paramètrica d’un 

panell més complex i amb més variables de disseny, les conclusions de les variacions 

a partir de les proveta base, poden no ser assignables al conjunt de parametritzacions. 

 

A.1) PCR  en funció de l’altura del reforç (h) 

El núvol de punts de la Figura  6.12 no permet concloure cap tendència clara entre la 

l’alçada del reforç (h) i la càrrega crítica de desestabilització (PCR).  

 
Figura  6.12. Càrrega crítica de desestabilització en funció de l’alçada del reforç (h) 
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En fixar les altres dues variables de disseny amb el valor en el panell de referència, 

s’observa a la Figura  6.13 que l’altura del reforç provoca variacions significatives en la 

Pcr. En aquest cas, el panell és capaç de suportar una càrrega superior abans de 

desestabilitzar-se quan major és l’alçada del reforç (h). 

 
Figura  6.13. Càrrega crítica de desestabilització en funció de l’alçada del reforç (h) a partir de la 

proveta base (b=24 i B=100) 
 

A.2) PCR  en funció de la base del reforç (b) 

La Figura  6.14 mostra una relació directament proporcional entre la base del reforç (b) 

i la càrrega crítica de desestabilització. Per tant, quan major és la base del reforç el 

panell és capaç de suportar una càrrega superior abans de desestabilitzar-se. 
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Figura  6.14. Càrrega crítica de desestabilització en funció de la base del reforç (b) 

 

La Figura  6.15, fixant h=24 i B=100, confirma el resultat obtingut en la figura que inclou 

la PCR per al conjunt de parametritzacions. El panell és capaç de suportar una major 

càrrega abans de desestabilitzar-se quan la base del reforç és superior. 

 
Figura  6.15. Càrrega crítica de desestabilització en funció de la base del reforç(b) a partir de la 

proveta base (h=24 i B=100) 
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A.3) PCR en funció de la base del panell (B) 

El núvol de punts de la Figura  6.16 confirma la deducció realitzada anteriorment i 

l’amplada de la base del panell és un factor determinant en la càrrega crítica de 

desestabilització del panell. Quan major és aquesta variable la resta de variables de 

disseny tenen una influència menor, ja que els valors de PCR  es troben més 

concentrats. Per tant, probablement és la variable de disseny que major influència té 

en el valor de PCR. 

 
Figura  6.16. Càrrega crítica de desestabilització en funció de la base del panell(B) 

 

Si es varia B, només respecte el panell de referència, també es confirma que un 

increment en l’amplada del panell causa una reducció significativa de la càrrega crítica 

de desestabilització (Figura  6.17).  
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Figura  6.17. Càrrega crítica de desestabilització en funció de la base del panell(B) a partir de la 

proveta base (h=24 i b=24) 
 

 

B) Conclusions de l’anàlisi paramètrica de P cr  

L’anàlisi paramètrica de la càrrega crítica de desestabilització és un estudi preliminar, 

per les característiques de l’anàlisi modal i no lineal. Posteriorment, és necessari un 

anàlisi no lineal per utilitzar tota la capacitat de càlcul que proporcionen els programes 

d’elements finits utilitzats. 

Tot i així, proporciona informació útil sobre la influència de les variables de disseny en 

la capacitat del panell de suportar càrrega abans de començar a patir 

desestabilitzacions. 

La Taula  6.2 mostra les conclusions sobre les relacions entre les variacions de les 

variables de disseny i la càrrega crítica de desestabilització (PCR). 

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  6.2. Sumari de la influència de cada variable de disseny en la càrrega crítica de 
desestabilització (PCR) del panell. 
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La variable de disseny que més determina la càrrega crítica que pot suportar el panell 

abans de desestabilitzar-se (PCR) és la base del panell (B). Quan major és la base, el 

panell es desestabilitza més fàcilment. 

Tot i així, si s’incrementa la mida del reforç, tant la seva base (b), com la seva altura 

(h), s’aconsegueix un augment significatiu de la capacitat del panelll de suportar 

càrrega abans de desestabilitzar-se. 

Les conclusions obtingudes es poden relacionar directament amb la resistència del 

panell, tot i que en aquest projecte la fallada del panell només és considerada com un 

factor limitant. En futurs treballs es podria aprofundir en les relacions entre la càrrega 

crítica de desestabilització i la capacitat de càrrega del panell abans del trencament. 

Tot i així, també existeix relació entre la càrrega crítica de desestabilització amb el 

vinclament local que pateix el panell. Les variables de disseny que permeten un 

augment de la càrrega crítica on apareix la desestabilització, també causen una 

reducció del vinclament local. Aquest resultat és lògic, quan abans apareix la 

desestabilització, major és el vinclament local, ja que aquesta és conseqüència directa 

de la pròpia desestabilització. 
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6.2 Anàlisi del vinclament local i la flexió global  

Un cop definides les variables d’estat que avaluen la flexió global i el vinclament local, 

s’han desenvolupat vàries maneres de representar els resultats. El conjunt de figures 

en la seva totalitat representen una eina útil per a realitzar l’anàlisi paramètrica de 

panells a compressió.  

La flexió global i el vinclament local es calculen realitzant una anàlisi no lineal del 

panell. Tot i així, és necessari combinar-lo amb els resultats de l’anàlisi modal per 

imposar a totes les parametritzacions el mateix mode de vinclament (Figura  6.18). 

 

 
 

Figura  6.18. Esquema de la combinació d’anàlisis per a l’obtenció dels índex de vinclament 
local i de flexió global 

 

En aquest projecte la metodologia desenvolupada s’aplica a un panell amb tres 

reforços sotmès a una compressió d’1 mm, a la qual s’hi arriba amb passos de 

compressió de 0,1 mm. Tot i així, la mateixa eina, en estar totalment parametritzada, 

podria servir per a panells diferents i sotmesos a compressions superiors. 

La flexió global, el vinclament local i la seva relació en funció de les variables de 

disseny és el principal objectiu d’aquesta anàlisi paramètrica. Tot i així, per a treballs 

futurs interessaria trobar una funció objectiu que determinés quina és la 

parametrització més adequada segons les especificacions. 

 

6.2.1 Desplaçament en Z de les línies longitudinals  de referència  

Per a una primera anàlisi dels resultats és interessant obtenir i comparar en la mateixa 

imatge el desplaçament en l’eix Z, perpendicular al pla del panell, dels nodes de les 

línies longitudinals de referència. 
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La línia de nodes LARGZ2 serveix per representar la flexió global que està patint el 

panell en el seu conjunt. Mentre que el PANELZ1 i PANELZ2 mostren el vinclament 

local que apareix en el mateix. 

Les tres línies, compostes pel desplaçament en Z de cada un dels nodes que les 

formen, es mostren a la mateixa gràfica separades per a cada parametrització. Aquest 

gràfic permet fer-se una idea general de la importància del vinclament global pel 

conjunt de parametritzacions. Alhora, permet comprovar que les imperfeccions 

introduïdes han condicionat el panell perquè vinclés en tots els casos amb el mateix 

mode. 

Tot i així, en ser una figura diferent per a cada parametrització no és útil per a un 

anàlisi paramètrica profund. Per això, només s’obtenen aquests resultats per la 

compressió màxima a la qual se sotmetrà els panells, en aquest cas 1 mm. 

En el CD-ROM, a la carpeta Figures Anàlisi Paramètrica\Anàlisi Vincament Local i 

Flexió Global, s’adjunten les figures per a les 80 parametritzacions. En la memòria 

només s’han inclòs les figures de la parametrització geomètricament més petita, la 

més gran i la parametrització del panell de referència. L’estudi d’aquests casos és 

suficient per mostrar un exemple de les conclusions que permeten aconseguir 

aquestes figures. 

 

A) Parametrització del panell més petit (Par001) 

Per a la parametrització Par001 (Figura  6.19) les seves variables de disseny tenen el 

valor B=80 b=18 i h=18, per tant, es tracta d’un panell estret i un reforç petit. Per a 

aquesta parametrització a 1 mm de compressió, el vinclament és sensiblement 

superior a la flexió global, tot i que aquest segon té un valor superior a les figures que 

observarem a continuació. La Figura  6.19 també permet observar que els extrems, en 

estar reforçats, pateixen molt poca deformació, aconseguint l’objectiu de simular una 

subjecció encastada. 

 



Anàlisi paramètrica de l’assaig a compressió d’un panell Memòria i Annexos   

58 

 
Figura  6.19. Desplaçament de les línies de referència en Z per 1 mm de compressió. 

Parametrització Par001. 

 

B) Parametrització del panell de referència (Par038 ) 

La Figura  6.20 mostra el desplaçament en Z pel panell original (Par038) amb un valor 

de les variables de disseny de B=100 b=24 i h=24. En aquesta parametrització el 

vinclament local ha passat a ser molt més important que la flexió global, el panell està 

clarament desestabilitzat no linealment. 

 
Figura  6.20. Desplaçament de les línies de referència en Z per 1 mm de compressió. 

Parametrització de referència Par038. 
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C) Parametrització del panell més gran (Par080)  

La Figura  6.21 presenta la resposta per a la parametrització Par080, la qual conté el 

panell més ample i més reforçat, B=120 b=36 i h=36. En aquest cas la flexió global és 

mínima, probablement per la gran rigidesa que aporten els reforços, i el vinclament 

local provoca un desplaçament de fins a 3 mm en l’eix Z. 

 
Figura  6.21. Desplaçament de les línies de referència en Z per 1 mm de compressió. 

Parametrització Par080. 

 

6.2.2 Vinclament local i flexió global segons la cà rrega 

Els resultats presentats en aquest apartat mostren l’evolució del vinclament local i la 

flexió global d’una parametrització segons el grau de compressió. Els resultats 

aconseguits són una eina útil per conèixer la compressió a la qual s’ha de sotmetre 

cada parametrització per aconseguir la desestabilització del panell. Alhora, permet 

saber si la sensibilitat del panell davant el vinclament local és suficient per observar els 

seus efectes per a qualsevol compressió assajada. 

La carpeta Anàlisi Paramètrica\Anàlisi Vinclament Local i Flexió Global del CD-ROM 

conté les figures d’aquest resultat per a cada parametrització, arribant a una 

compressió màxima d’1 mm. A continuació es descriuran els resultats de les 

parametritzacions Par001 i Par080, com a exemple de les conclusions a les quals 

permet arribar aquesta eina. 
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A) Parametrització del panell més petit (Par001) 

La Figura  6.22 mostra com en la parametrització Par001 (B=80 b=18 i h=18) el panell 

no es desestabilitza fins que s’ha comprimit 0,9 mm l’extrem de càrrega. Per tant, si 

l’objectiu de l’anàlisi paramètrica fos obtenir un panell amb una bona sensibilitat al 

vinclament local en relació a la flexió global, aquesta parametrització seria poc útil per 

a aquest nivell de compressió. 

 
Figura  6.22. Vinclament local i flexió global per passos de compressió de 0,1 mm fins a 1 mm. 

Parametrització Par001. 

 

Per a la compressió màxima, d’1 mm, els resultats són coherents amb el 

desplaçament en Z màxim observat en les figures de l’apartat anterior. Ja que per 

representar el vinclament local s’utilitza el desplaçament màxim dels nodes PANELZ1 i 

PANELZ2, i per la flexió global el màxim de LARGZ2. 

 

B) Parametrització del panell més gran (Par080) 

La Figura  6.23 correspon a la parametrització Par080 (B=120 b=36 i h=36) que 

correspon a un panell més ample i amb uns reforços molt importants. A partir d’una 

compressió mínima es produeix la desestabilització del panell, amb l’aparició d’un 

vinclament local molt important. Els reforços permeten que la flexió global mantingui un 

creixement lineal amb poc pendent a mesura que es comprimeix l’extrem de càrrega. 
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Figura  6.23. Vinclament local i flexió global per passos de compressió de 0,1 mm fins a 1 mm. 

Parametrització Par080. 

 

L’evolució seguida pel vinclament local és l’esperada quan s’arriba a un nivell de 

desestabilització molt important. A partir de 0,8 mm de compressió el pendent es 

redueix i el vinclament local deixa de créixer per estabilitzar-se asimptòticament.  

 

C) Parametrització del panell de referència (Par038 ) 

Per mostrar el potencial d’aquests resultats i per conèixer amb més profunditat el 

procés de desestabilització del panell estudiat, s’ha modelitzat el panell base (B=100 

b=24 i h=24) realitzant una compressió de 3 mm. La Figura  6.24 mostra l’evolució del 

vinclament local i la flexió global en comprimir fins a 3 mm, amb passos de compressió 

cada 0,1 mm. 
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Figura  6.24. Vinclament local i flexió global per passos de compressió de 0,1 mm fins a 3mm. 

Parametrització de referència Par038. 

 

La Figura  6.24 conté el resultat esperat en un procés de compressió d’un panell. El 

vinclament local augmenta ràpidament en els primers passos de càrrega. Tot seguit 

s’estabilitza asimptòticament. Quan es produeix l’increment sobtat de la flexió global,  

pateix una lleugera reducció segurament a causa del trencament del panell. 

La flexió global no creix linealment amb la compressió del panell, a causa de la 

desestabilització que provoca el vinclament local. Aproximadament a 2,5 mm de 

compressió incrementa sobtadament el seu valor, probablement perquè el panell ha 

patit una fallada intralaminar. 

En un hipotètic pròxim treball, seria interessant realitzar una anàlisi paramètrica de la 

compressió a que s’ha de sotmetre cada panell perquè es produeixi aquest increment 

sobtat de la flexió global. Aquest estudi es podria incloure en una anàlisi paramètrica 

de la capacitat de càrrega de panells a compressió. 
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6.2.3 Anàlisi paramètrica del vinclament local i la  flexió global 

Els resultats que es mostren a continuació permeten realitzar una anàlisi paramètrica 

directe, ja que amb una sola figura es condensa informació de part o de la totalitat de 

parametritzacions. 

L’objectiu és obtenir criteris que permetin concloure quines variables de disseny tenen 

una influència directa en el comportament del panell. En aquesta anàlisi paramètrica 

s’estudia l’evolució de les variables d’estat IFG i IVL en funció de 3 variables de disseny 

(h,b,B) per un total de 80 parametritzacions. 

 

A) Flexió global i vinclament local en funció de le s variables de 

disseny 

Per a cada variable de disseny s’aconsegueixen tres figures. En les primeres dues 

figures s’inclou la flexió global i el vinclament local en funció de la variable de disseny 

per la totalitat de parametritzacions.  Aquestes figures són una eina útil per determinar 

relacions directes entre les variables de disseny i el comportament del panell. En 

contenir una gran quantitat de punts, si es mostren tendències, aquestes seran 

significatives per predir les conseqüències de les variacions en les variables de 

disseny. 

En el cas que no es vegi cap relació, no significa que la variable de disseny no tingui 

cap influència sobre el panell, ja que es tracta d’una visió global pel total de 

parametritzacions i les tendències podrien quedar amagades pel núvol de punts.  

Per aquesta raó, s’obtè una tercera figura on es fixen les altres dues variables de 

disseny amb el seu valor en el panell de referència. Com a conseqüència, el nombre 

de valors serà molt menor i es podrà observar la influència de la variable de disseny 

d’una forma més concreta. Tot i així, en anàlisis paramètriques més complexes les 

conclusions d’aquesta tercera figura poden no ser vàlides en extrapolar-les a totes les 

parametritzacions. 

En la mateixa figura s’inclou la flexió global i el vinclament local en funció de la variable 

de disseny. En tenir uns rangs de valor diferents s’ha decidit normalitzar els resultats a 

partir del valor del panell base. Per tant, en les figures es mostra el valor del resultat de 

dividir els diferents índex amb el valor de l’índex del panell de referència. Usant aquest 
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mètode, es perd informació sobre la magnitud del vinclament local i la flexió global, ja 

que només es coneix el valor relatiu respecte a la parametrització original. 

 

A.1) Flexió global en funció de l’altura del reforç  (h) 

La Figura  6.25 permet concloure que l’altura del reforç és determinant en la flexió 

global del panell. Mostra que a mesura que el reforç és més alt, la flexió global es 

redueix substancialment. Alhora, s’observa que, quan el reforç és més petit, hi ha una 

dispersió major del resultats. Probablement perquè quan el reforç és menor la 

influència de la resta de variables de disseny és més important. 

 
Figura  6.25. Flexió global en funció de l’altura del reforç (h) per a 1 mm de compressió. 

 

Pel que fa al vinclament local, en la Figura  6.26 es pot entreveure que el vinclament 

local creix lleugerament quan l’altura del reforç és superior. Tot i així, la dispersió del 

núvol de punts no permet afirmar-ho d’una manera ferma.  
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Figura  6.26. Vinclament local en funció de l’altura del reforç (h) per a 1 mm de compressió. 

 

Si es varia l’altura del reforç (h) a partir de la parametrització del panell base (b=24 i 

B=100) s’obtè la Figura  6.27. Aquesta confirma que l’altura del reforç té una influència 

determinant en la flexió global del panell, ja que es redueix dràsticament quan creix 

aquesta variable de disseny.  

 
Figura  6.27. Vinclament local i flexió global en funció de l’altura del reforç (h) amb B=100 i b=24 

per 1 mm de compressió. 
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La Figura  6.27 també mostra que el vinclament local augmenta amb l’altura del reforç. 

Aquesta relació no s’havia pogut observar en la figura que contenia la totalitat de 

parametritzacions perquè l’altura del reforç no és el factor més determinant en el 

vinclament local. 

 

A.2) Flexió global en funció de la base del reforç (b) 

La Figura  6.28 no mostra cap resultat significatiu sobre la relació de la base del reforç 

amb la flexió global. Tot i així, com s’ha comentat seria possible que les tendències no 

es poguessin apreciar a causa del núvol de punts. 

 
Figura  6.28. Flexió global en funció de la base del reforç (b) per 1 mm de compressió. 

 

La Figura  6.29 mostra que el vinclament local es redueix lleugerament quan la base 

del reforç és més gran. Com en el cas anterior, la dispersió de punts no permet 

afirmar-ho d’una manera ferma. 
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Figura  6.29. Vinclament local en funció de la base del reforç (b) per a 1 mm de compressió. 

 

La Figura  6.30 mostra la variació del vinclament local i la flexió global en funció de la 

base del reforç (b) a partir del panell de referència (h=24 i B=100). La Figura  6.30 

permet observar que efectivament el vinclament local i la flexió global disminueixen 

quan la base del reforç incrementa el seus valors. Ambdues relacions tenen un 

pendent similar. Tot i que la tendència és clara, la seva influència sobre el 

comportament del panell és poc important perquè la variació relativa entre els diferents 

punts és molt petita. 

 
Figura  6.30. Vinclament local i flexió global en funció de la base del reforç (b) amb h=24 i 

B=100 per a 1 mm de compressió. 
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A.3) Flexió global en funció de la base del panell (B) 

La Figura  6.31 tan sols permet entreveure un lleuger augment de la flexió global a 

mesura que la base del panell és major. Tot i així, els resultats són molt dispersos per 

establir cap relació ferma. 

 
Figura  6.31. Flexió global en funció de la base del panell (B) per a 1 mm de compressió. 

 

En aquest cas, la Figura  6.32 mostra una relació clara entre la base del panell i el 

vinclament local. El vinclament local creix substancialment amb la base del panell. A 

més a més, es pot concloure que la influència de la base del panell és més gran quan 

superior és aquesta variable de disseny, ja que els resultats tenen menys dispersió a 

mesura que la variable creix.  
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Figura  6.32. Vinclament local en funció de la base del panell (B) per a 1 mm de compressió. 

 

La Figura  6.33 permet observar les conseqüències sobre el vinclament local i la flexió 

global quan es varia la base del panell B, si es fixa b=24 i h=24.  La Figura  6.33 mostra 

que el vinclament local creix significativament en les parametritzacions amb una base 

del panell superior. Aquest tendència és la mateixa observada en la Figura  6.32, que 

inclou la totalitat de les parametritzacions. Per tant, usant els dos criteris es pot 

determinar que l’amplada de la base del panell és un factor determinant en la 

desestabilització del mateix i l’aparició del vinclament local. 
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Figura  6.33. Vinclament local i flexió global funció de la Base Panell (B) amb b=24 i h=24 per a 

1 mm de compressió. 

 

La flexió global creix lleugerament amb la base del panell, tot i que l’evolució del 

creixement no és contínua en tots els casos. Això no obstant, la influència de la base 

del panell en la flexió global no és la variable de disseny més determinant. 

 

B) Vinclament local i flexió global segons la càrre ga 

Per a completar l’anàlisi paramètric es genera una figura amb el valor del vinclament 

local i flexió global per a la totalitat de parametritzacions i per a cada pas de 

compressió. D’aquesta manera s’obté una visió global de l’evolució del comportament 

del panell en funció de la parametrització. 

En l’eix d’abscisses hi ha el número de parametrització, per tant, per buscar les 

tendències representades en les figures anteriors és necessari que l’observador 

conegui el valor de les variables geomètriques per a cada parametrització. 

Les figures obtingudes també són útils perquè es mostra per a cada mil·límetre de 

compressió la magnitud real del vinclament local i la flexió global per a totes les 

parametritzacions. Aquesta informació havia quedat una mica difusa en els resultats 

anteriors. 
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Com a exemple, es mostren les figures per a una compressió de 0,5 i d’1 mm. La 

totalitat de figures per a cada mil·límetre de compressió es troben al CD-ROM a la 

carpeta Figures Anàlisi Paramètrica\Anàlisi Vinclament Local i Flexió Global. 

La Figura  6.34 mostra el vinclament local i la flexió global per a 0,5 mm de compressió. 

 
Figura  6.34. Vinclament local i flexió global per a 0,5 mm de compressió per la totalitat de 

parametritzacions 

 

Les línies de punts separen les parametritzacions amb diferent amplada del panell, 

variable B, per a fer més entenedora la figura a primer cop d’ull. Els panells amb 

menor amplada, per a 0,5 mm de compressió encara no es troben desestabilitzats i el 

vinclament local té un desplaçament semblant a la flexió global. En canvi, en panells 

amb amplada superior, el vinclament local ja és molt més important que la flexió 

global. 

A la Figura  6.35 hi ha el valor del vinclament local i la flexió global quan s’ha completat 

l’assaig i la compressió és d’1 mm. 
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Figura  6.35. Vinclament local i flexió global per a 1 mm de compressió per a la totalitat de 

parametritzacions 

Quan la compressió és d’1 mm, la majoria de panells es troben totalment 

desestabilitzats a causa de les no linealitats. Si es té present el valor de les variables 

de disseny per a cada parametrització es poden observar les tendències i relacions, 

trobades en els apartats anteriors. 

En la Figura  6.35 es  pot comprovar com efectivament el vinclament local es troba 

condicionat per l’amplada del panell i per l’altura del reforç. Per a panells estrets 

l’altura del reforç és un factor clau, mentre que a mesura que l’amplada és superior el 

seu valor va perdent importància enfront de l’amplada. 

La flexió global és veu significativament afectada per l’altura del reforç, disminuint 

dràsticament quan aquesta augmenta. La base del reforç i la base del panell, tenen 

una influència molt menor al valor de la flexió global. 
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C) Conclusions de l’anàlisi paramètrica 

Els resultats presentats en aquesta anàlisi paramètrica del vinclament local i la flexió 

global formen un conjunt de criteris que permeten concloure com afecten les diferents 

variables de disseny en el comportament del panell a compressió. 

La metodologia d’anàlisi paramètrica desenvolupada ha permès extreure les 

conclusions resumides en la Taula  6.3 de la influència de les 3 variables de disseny 

(h,b,B) sobre el vinclament local i la flexió global del panell. 

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

 

L’anàlisi paramètrica ha permès demostrar que l’altura del reforç (h) és la variable de 

disseny que més influència té sobre la flexió global. Quan major sigui l’altura del reforç, 

menor flexió global apareixerà. Si s’introdueixen variacions en la base del reforç (b) o 

la base del panell (B) s’aconseguiran variacions poc significatives. 

En canvi, el vinclament local depèn principalment del valor de la base del panell (B). 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 (h) es produeix un augment 

substancial del vinclament local. La base del reforç (b) té poca influència en el 

comportament del panell. 

El principal objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament de la metodologia de 

l’anàlisi paramètrica, per tant, no s’ha aprofundit en el tipus de relacions entre variables 

d’estat i variables de disseny. En treballs futurs seria interessant estudiar si aquestes 

relacions són lineals, logarítmiques o segueixen altres funcions. 
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6.3 Anàlisi de la fallada intralaminar 

El criteri de fallada intralaminar és un factor limitant que permet descartar les 

parametritzacions que patiria una ruptura en l’assaig a compressió. Per les capes 

crítiques resumides a la Taula  5.3, s’ha obtingut el valor de l’índex de fallada amb la 

subrutina LARC-03. L’ABAQUS ha proporcionat el valor numèric dels resultats per a 

cada pas de càrrega. Per tant, per a cada nivell de compressió es coneix el valor 

màxim de l’índex de fallada de cada parametrització, que en el cas de ser major a 1 

significaria l’aparició d’una fallada intralaminar. 

L’anàlisi de fallda intralaminar es realitza combinant els resultats de l’ànalisi modal i 

l’anàlisi no lineal, per introduir les imperfeccions que imposaran el mateix mode de 

vinclament en tots els casos (Figura  6.36). 

 

 
Figura  6.36. Esquema de la combinació dels anàlisis per a l’obtenció de l’anàlisi de la fallada 

interlaminat 

 

L’assaig modelitzat en aquest projecte comprimeix el panell fins a aconseguir un 

desplaçament de càrrega d’1 mm. En dividir la simulació en 10 passos de càlcul, s’han 

obtingut els resultats per a cada 0,1 mm de compressió. 

En total s’ha determinat l’existència de 6 capes crítiques en l’anàlisi paramètric, dues 

de cada part del panell. Per a poder condensar els índexs de fallada de totes les 

parametritzacions en una única però entenedora figura, només es té en compte l’índex 

màxim per a cada part del panell. A més, es remarca la part que té l’índex màxim, que 

és l’índex de fallada global pel panell. 

La Figura  6.37 i Figura  6.38 mostren el valor dels índexs de fallada intralaminar per a 

cada parametrització per a una compressió de 0,5 i 1 mm respectivament. La totalitat 

de figures per a cada 0,1 mm de compressió s’han adjuntat al CD-ROM a la carpeta 

Anàlisi Paramètrica\Anàlisi de fallada. 
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Figura  6.37. Índexs de fallada intralaminar per una compressió de 0,5 mm 

 

 
Figura  6.38. Índexs de fallada intralaminar per una compressió d’1 mm 

 

Les Figura  6.37 i Figura  6.38 mostren que cap de les parametritzacions pateix una 

fallada intralaminar si es realitza l’assaig fins a una compressió d’1 mm, que és el 

principal motiu de l’aplicació de la subrutina LARC-03. La fallada intralaminar 
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estudiada en tots els casos consisteix en una ruptura de fibres, ja que en totes les 

capes l’índex crític és l’UVARM (4). 

Alhora aquests resultats permeten demostrar que el comportament del panell a 

compressió té un marcat caràcter no lineal, com ho demostra la gran diferència de 

variació dels índexs de fallada LARC-03 segons el grau de compressió. En provetes 

més simples i amb comportament lineal, encara que es realitzés un anàlisi no lineal, 

els índexs es mantindrien semblants a mesura que es comprimís l’extrem de càrrega, 

fins arribar a una compressió màxima que provocaria un col·lapse sobtat. 

És important destacar que la mateixa metodologia desenvolupada es podria utilitzar 

per simular un assaig amb un nivell de compressió superior, fins i tot si l’objectiu fos 

arribar a la ruptura del panell.  

Els resultats obtinguts contenen una quantitat molt superior d’informació que podria ser 

estudiada si l’objectiu de l’anàlisi paramètrica fos millorar la capacitat de càrrega del 

panell. En conèixer els índexs de fallada per a cada 0,1 mm de compressió, es pot 

estudiar l’evolució de l’esforç i la possibilitat de trencament del panell. A més, es podria 

treballar en les tendències que mostren les diferents figures per concloure les 

conseqüències que provoca la variació de cada una de les variables de disseny.  
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7 RESUM DEL PRESSUPOST 

La valoració econòmica total de l’elaboració del present estudi és de NOU MIL SIS 

CENTS TRENTA-QUATRE amb SETANTA-TRES CÈNTIMS (9.634 ,73 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El redactor del present treball, 

 

Jordi Torres Quintana 

Girona, 17 de juny de 2009 
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8 CONCLUSIONS 

8.1 Conclusions 

Aquest treball final de carrera ha permès complir amb els objectius que es van 

proposar en el seu inici. S’ha elaborat una metodologia que realitza àgilment una 

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

La metodologia ha inclòs l’estudi del vinclament local i la flexió global del panell, la 

càrrega crítica de desestabilització i l’índex de fallada del panell, que ha permès 

elaborar les variables més adequades per representar-los. El conjunt de figures 

desenvolupades són un eina útil per estudiar la resposta del panell a l’assaig de 

compressió. 

L’anàlisi paramètrica han 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 desetabilitza més fàcilment.  Tot i així, si s’incrementa la 

mida del reforç, tant la base com l’altura, s’aconsegueix un augment significatiu de la 

capacitat de càrrega. 

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 major. 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. 

Aquest treball s’ha realitzat a partir d’un panell en concret modelitzat anteriorment en 

projectes del grup de recerca AMADE. Tot i així, la metodologia és aplicable per anàlisi 

paramètrica a panells amb altres variables de disseny, o fins i tot amb diferent 

estructura i laminat. De fet, la metodologia ja ha estat utilitzada en projectes previs on 

l’objecte de l’estudi era un panell més complexe que l’estudiat en aquest treball. 
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8.2 Treballs futurs 

En posteriors projectes seria interessant estudiar amb més profunditat les tendències 

existents entre les diferents variables de disseny i les deformacions que pateix el 

panell. Per exemple, es podria estudiar si aquestes relacions segueixen una funció 

lineal, parabòlica o logarítmica. 

Alhora es podria trobar una manera d’avaluar la relació entre el vinclament local i la 

flexió global del panell, que hauria d’incloure un criteri per a distingir en quin nivell de 

compressió comença a desestabilitzar-se el panell.  

En aquest projecte el criteri de delaminació intralaminar del panell només s’ha 

considerat com un factor limitant. En treballs futurs s’hauria d’ampliar l’anàlisi 

paramètrica perquè inclogués també l’estudi de la capacitat de càrrega del panell. 

En aquest treball no s’ha aprofundit en les conseqüències d’usar un o altre material i 

laminat, ja que les variables de disseny eren només geomètriques. Un proper estudi 

podria incloure l’anàlisi paramètrica en funció del material i els laminats. En aquest cas 

es podria utilitzar la metodologia desenvolupada en aquest treball. 

Finalment, l’objectiu hauria de ser desenvolupar una eina capaç de realitzar un procés 

d’optimització, que permetés concloure quin és el panell més adequat segons les 

característiques de l’assaig simulat. 

El conjunt de tots aquests projectes, hauria de permetre establir unes regles de 

disseny de panells a compressió. Aquestes regles haurien de ser una eina per 

conèixer, sense necessitat de complexes simulacions, les característiques del panell 

en funció del seu ús o finalitat. 

 

 

El redactor del present treball, 

 

Jordi Torres Quintana 

Girona, 17 de juny de 2009 
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ANNEX A CRITERI DE FALLADA LARC-03 

El criteri de fallada escollit per representar les propietats de resistència del panell és el 

LARC-03  (Camanho, 2006). 

 

A.1 Falla transversal 

A.1.1 Tracció 

El criteri de falla LARC-03 per preveure la fractura en unes condicions de tracció 

transversal (σ22≥0) i tallant en el pla es defineix com: 
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(m) són calculades en la direcció del desalineament suposat de la fibra 

d’acord amb les següents expressions: 
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on l’angle de desalineament és definit com: 
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A.1.2 Compressió 

El criteri de falla usat per preveure la fractura en unes condicions de compressió 

transversal (σ22<0) i tallant en el pla es defineix com: 
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Les tensions tallants efectives al pla de fractura es defineixen com: 
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Les components del tensor de tensions al pla de fractura venen donades per: 
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Els termes mT
eτ i mL

eτ  es calculen a partir de les equacions (7)-(8) usant les components 

rellevants del tensor de tensions establert, en considerar la desalineació de la fibra. El 

pla de fractura ve definit per l’angle α. La determinació de α es realitza maximitzant 

numèricament les equacions (5) i (6). 

Els coeficients transversalment i longitudinalment influents, ηT i ηL respectivament, es 

poden obtenir com: 
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on  α0 és l’angle de fractura amb condició de compressió transversal pura (α0≈53º). A 

falta de dades d’assaig la resistència tallant transversal es pot estimar com: 
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A.2 Falla longitudinal 

A.2.1 Tracció 

El criteri de falla usat per preveure la fractura de la fibra en condicions de tracció 

(σ11≥0) longitudinal es defineix com: 

0111 ≤−
TX

σ
         (Eq. A.13) 

 

A.2.2 Compressió 

El criteri de falla usat per preveure la fractura de la fibra en condicions de compressió 

longitudinal (σ11<0) i tallant en el pla (fiber kinking) ve donat per: 
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     (Eq. A.14) 

Sobre la base de les equacions expressades anteriorment, la subrutina calcula els 

següents paràmetres que poden ser utilitzats en el post – procés: 

Índex Descripció Unitat 

UVARM (1) Índex de falla per tracció transversal (--) 

UVARM (2) Índex de falla per compressió transversal (--) 

UVARM (3) Índex de falla per tracció longitudinal (--) 

UVARM (4) Índex de falla per compressió longitudinal (--) 

Taula A.1. Índexs de falla calculats per LARC03 
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ANNEX B DETERMINACIÓ DE LES CAPES CRÍTIQUES 

AMB EL CRITERI DE FALLA LARC-03  

Aquest annex conté l’estudi complet dels resultats obtinguts en aplicar la subrutina 

LARC-03 per calcular l’índex de fallada del panell original sota la compressió d’1 mm. 

Les conclusions d’aquest estudi determinen quines són les capes crítiques per 

controlar la fallada intralaminar en l’anàlisi paramètrica. 

B.1 Determinació de les capes a analitzar 

Cada capa del panell pateix un estrès diferent depenent de la seva orientació i posició. 

Com a conseqüència, els índexs de falla de la subrutina LARC-03 també canvien. En 

l’estudi s’ha obtingut el valors dels quatre índex de fallada per a les capes més 

externes de cada una de les orientacions. 

S’ha de tenir en compte, que el panell estudiat en aquest projecte consta de tres 

reforços. Tot i així, les capes de la base del reforç i les del reforç estan formades per 

tres trams diferents, però es comptabilitzen tots junts. 

La Figura B.1 mostra un esquema del panell on es defineix la nomenclatura utilitzada 

per referir-se a les diverses parts que el composen. A la figura s’indica la orientació del 

laminat, útil per numerar les seves capes. 

 
Figura B.1. Esquema de les parts del panell amb l’orientació del laminat 
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La Taula B.1 conté la relació entre les capes i les seves orientacions. Les capes en 

negreta i numerades són les capes que se n’obtindrà els índexs de falla. 

Reforç (LARG) 

1 2 3  5   8  10 11 12 

+ - 0 0 90 0 0 90 0 0 - + 

 

Base del reforç (BASE) 

 2  4 5 6 

0 90 0 0 - + 

 

Panell (PAN)  

1 2 3 4     

+ - 90 0 0 90 - + 

Taula B.1. Relació entre les capes i les seves orientacions 

 

Per a cada una d’aquestes capes s’ha importat una figura mitjançant el programa de 

visualització de resultats ABAQUS CAE. Les figures contenen un mapa de colors amb 

el valor dels índex de falla per a cada un dels elements. El conjunt de figures es pot 

trobar al CD-ROM a la carpeta Anàlisi Paramètrica\Anàlisi de fallada\Estudi Capes 

Crítiques. 

El codi usat per classificar les figures és el següent: 

Índex LARC-03_Part del panell_Capa Orientació 

Per exemple: U1_BAS_2 90 significa que és el mapa de color de UVARM(1) de l’índex 

LARC-03 i que és la capa 2 amb orientació de 90º de la base del reforç. 

 

B.2 Resum dels resultats numèrics 

La subrutina LARC-03 proporciona el valor dels diferents índex de falla per a cada un 

dels elements que formen les diferents capes. Tot i així, no és necessari gestionar la 

totalitat d’aquesta informació, ja que el criteri de fallada intralaminar és un factor 
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limitant. Per assolir l’objectiu d’aquesta anàlisi paramètrica, tan sols interessa 

comprovar que no es produeixi la ruptura ni en el laminat ni en les fibres. Degut a 

aquest fet, per a les capes estudiades del panell original només es comptabilitza el 

valor màxim per a cada índex de falla. La proximitat d’aquest valor a la unitat, permetrà 

concloure quines són les capes crítiques. 

 

B.2.1 Reforç 

La Taula B.2 conté els valors màxims dels índex de fallada LARC-03 de les capes 

estudiades del reforç del panell.  

Capa Orientació  U1 U2 U3 U4 

1 + 0,1956 0,1699 <0,100 0,4363 

2 - 0 0,1406 <0,100 0,3747 

3 0 0,1243 0,1293 0 0,3652 

5 90 0 <0,100 <0,100 0 

8 90 0 <0,100 <0,100 0 

10 0 <0,100 0,1051 0 0,3235 

11 - 0 0,1138 <0,100 0,3285 

12 + 0,1439 0,1525 <0,100 0,3799 

Taula B.2. Índex de falla LARC04 màxim al reforç 

 

Les capes amb un índex de fallada inferior a 0,1, no són considerades com a 

candidates a crítiques i no s’especifica el seu valor exacte. Els valors no contenen 

unitats,  ja que en ser un índex és un valor adimensional.  

En negreta s’han destacat les capes escollides com a crítiques.  Els valors per als tres 

primers índexs del criteri LARC-03, UVARM (1), UVARM (2) i UVARM (3), no són 

crítics en tenir en tots els casos uns valors molt menors a la unitat. Aquest resultat és 

lògic, ja que UVARM (1) i UVARM (2) evaluen la tensió en la direcció transversal, amb 

la possible ruptura de la matriu. UVARM (3) té uns valors quasi nuls en tots els casos, 

perquè mostra el possible trencament a tracció, mentre que el panell està sotmès a un 

esforç de compressió. 
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L’índex de falla UVARM (4) conté els valors més crítics i pròxims a la unitat, menys en 

el cas de les capes orientades a 90º, ja que el seu valor és 0 per UVARM(4) quan 

s’aplica una càrrega longitudinal. 

Les capes escollides com a crítiques són les que tenen una orientació a +45º i a 0º. Es 

tria la capa a +45º i no la de -45º, perquè en ser la primera una capa més externa té un 

valor superior. A més, en ser capes amb un comportament semblant, la de +45º ja és 

representativa per ambdues. També s’ha escollit la capa de 0º encara que tingui un 

índex lleugerament inferior, perquè és l’orientació on s’apliquen les forces. El seu valor 

per a aquesta geometria i aquest nivell de compressió és inferior, en ser una capa més 

interna del laminat. 

Els tres reforços del panell tenen una orientació de capes simètriques. Tot i això, en 

realitzar un anàlisi no lineal del panell a causa del vinclament local, els esforços poden 

ser diferents entre un costat i l’altre. Per aquesta raó, en l’anàlisi paramètrica, es 

compararan els valors màxims de l’índex de falla per les capes 1 i 12 i per les capes 3 i 

10, conservant els valors més grans per a cada orientació. 

 

B.2.2 Base del reforç 

La Taula B.3 conté els valors màxims dels índexs de falla LARC-03 de les capes 

estudiades de la base dels reforç del panell. 

Capa Orientació  U1 U2 U3 U4 

2 90 0 <0,100 <0,100 <0,100 

4 0 0,1770 0,1697 0 0,4156 

5 - 0,1968 0,1836 <0,100 0,4532 

6 + 0,2702 0,1658 <0,100 0,4616 

Taula B.3. Índex de falla LARC04 màxim a la base del reforç 

 

La taula manté la mateixa simbologia que la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.  i els resultats són molt semblants als obtinguts per al reforç. Tot i així, els 

valors per als índexs UVARM(1) i UVARM (2) són lleugerament superiors que en els 

reforços, però no suficients perquè sigui considerat com un índex crític en l’anàlisi 

paramètric. Per les raons explicades anteriorment, les capes escollides són les més 

externes amb orientació a 0º i 45º. 
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B.2.3 Panell 

La Taula B.4 conté els valors màxims dels índexs de falla LARC-03 de les capes 

estudiades del panell. 

Capa Orientació  U1 U2 U3 U4 

1 + 0,3102 0,2410 <0,100 0,4950 

2 - 0,1449 0,1811 <0,100 0,4252 

3 90 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

4 0 0,1236 0,1384 <0,100 0,3663 

Taula B.4. Índex de falla LARC04 màxim al panell 

En el panell s’han obtingut un resultats semblant que en els dos casos anteriors, per 

això les capes escollides com a crítiques han estat les capes més externes a 0º i 45º. 

 

B.3 Sumari de les variables d’estat de la fallada i ntralaminar 

L’anàlisi en profunditat dels índexs de fallada en el panell original sotmesa a una 

compressió d’1 mm han permès determinar les capes crítiques usades com a variables 

d’estat en l’anàlisi paramètrica. El valor d’aquests índexs haurà de ser menor a 1, per 

tal d’assegurar que per a una parametrització concreta i un nivell de compressió el 

panell no es trenca. En tots els casos, l’índex comptabilitzat és l’UVARM (4) del criteri 

de falla LARC-03. Per tant, si se superés la unitat la ruptura que es produiria seria un 

trencament de les fibres. 

La Taula B.5 és un sumari de les capes escollides com a variables d’estat per avaluar 

la fallada intralaminar en l’anàlisi paramètrica. 

Numeració  Part Orientació Capa 

LARC 03 

Index 

1 Larg +45 Max{1,12} UVARM(4) 

2 Larg 0 Max{3,10} UVARM(4) 

3 Base +45 4 UVARM(4) 

4 Base 0 6 UVARM(4) 

5 Pan +45 1 UVARM(4) 

6 Pan 0 4 UVARM(4) 

Taula B.5. Capes crítiques per avaluar la fallada intralaminar en l’anàlisi paramètrica 
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ANNEX C VALOR DE LES VARIABLES DE DISSENY 

PER A CADA PARAMETRITZACIÓ 

L’anàlisi paramètrica s’ha realitzat modelitzant el panell en funció del valor de les 

següents variables de disseny, totes elles geomètriques. 

- Amplada d’un tram del panell (Base panell B) 

- Amplada de la base del reforç (Base reforç b) 

- Altura del reforç (Altura reforç h) 

 

Les variables de disseny es troben representades a la Figura C.1 juntament amb la 

resta de paràmetres geomètrics del panell. 

 
Figura C.1. Acotació de les variables geomètriques del panell 
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La Taula C.1 conté un sumari dels diferents valors que prenen les variables de disseny 

en la totalitat de casos de l’anàlisi paramètrica. 

 
Variables de 

disseny 
Valor Mínim  Valor màxim 

Increment 

entre valors 
Nº Valors 

Base panell B 80 120 10 5 

Base reforç b 18 36 6 4 

Altura reforç h 18 36 6 5 

Taula C.1 Sumari dels valors de les variables de disseny en l’anàlisi paramètric 
 

 

Les combinacions de valors per a les tres variables de disseny es troba a la Taula C.2. 

Referència B b h 

Par001 80 18 18 

Par002 80 18 24 

Par003 80 18 30 

Par004 80 18 36 

Par005 80 24 18 

Par006 80 24 24 

Par007 80 24 30 

Par008 80 24 36 

Par009 80 30 18 

Par010 80 30 24 

Par011 80 30 30 

Par012 80 30 36 

Par013 80 36 18 

Par014 80 36 24 

Par015 80 36 30 

Par016 80 36 36 

Par017 90 18 18 

Par018 90 18 24 

Par019 90 18 30 

Par020 90 18 36 

Par021 90 24 18 

Par022 90 24 24 

Par023 90 24 30 
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Par024 90 24 36 

Par025 90 30 18 

Par026 90 30 24 

Par027 90 30 30 

Par028 90 30 36 

Par029 90 36 18 

Par030 90 36 24 

Par031 90 36 30 

Par032 90 36 36 

Par033 100 18 18 

Par034 100 18 24 

Par035 100 18 30 

Par036 100 18 36 

Par037 100 24 18 

Par038 100 24 24 

Par039 100 24 30 

Par040 100 24 36 

Par041 100 30 18 

Par042 100 30 24 

Par043 100 30 30 

Par044 100 30 36 

Par045 100 36 18 

Par046 100 36 24 

Par047 100 36 30 

Par048 100 36 36 

Par049 110 18 18 

Par050 110 18 24 

Par051 110 18 30 

Par052 110 18 36 

Par053 110 24 18 

Par054 110 24 24 

Par055 110 24 30 

Par056 110 24 36 

Par057 110 30 18 

Par058 110 30 24 

Par059 110 30 30 
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Par060 110 30 36 

Par061 110 36 18 

Par062 110 36 24 

Par063 110 36 30 

Par064 110 36 36 

Par065 120 18 18 

Par066 120 18 24 

Par067 120 18 30 

Par068 120 18 36 

Par069 120 24 18 

Par070 120 24 24 

Par071 120 24 30 

Par072 120 24 36 

Par073 120 30 18 

Par074 120 30 24 

Par075 120 30 30 

Par076 120 30 36 

Par077 120 36 18 

Par078 120 36 24 

Par079 120 36 30 

Par080 120 36 36 

Taula C.2 Parametritzacions de les variables geomètriques 
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ANNEX D PROCEDIMENT DE L’ANÀLISI 

PARAMÈTRICA 

Per poder realitzar una anàlisi paramètrica completa és necessari desenvolupar un 

procediment de tractament de dades àgil i útil per a un nombre il·limitat de 

parametritzacions. La complexitat del desenvolupament d’aquesta eina resideix en la 

multitud de programes que intervenen en el càlcul i posterior anàlisi dels resultats. 

La Figura D.1 mostra una visió global del sistema bàsic usat en l’anàlisi paramètrica. 

 
Figura D.1. Esquema del procediment de l’anàlisi paramètrica 

 

La funció de cada un dels passos es detallen a continuació: 

6- Creació d’arxius i carpetes amb Phyton: A partir dels arxius necessaris per 

realitzar la modelització del panell base i d’una taula amb el valor de les 

variables de disseny per a cada parametrització, es crea tota l’estructura de 

carpetes i arxius usats en els càlculs posteriors. 

7- Generació de la geometria amb ANSYS: Executant un sol arxiu, es crea la 

geometria i el mallat de totes les parametritzacions i guarden els arxius .inp 

resultants en cada una de les seves carpetes. 

8- Càlcul de la Modelització ABAQUS: S’utilitza un arxiu executable per importar 

el resultat d’ANSYS, acabar de definir la modelització i realitzar el càlcul 

pertinent en cada cas.  

9- Extracció dels resultats amb Phyton: S’han creat aplicacions Phyton per obtenir 

i transformar els resultats que exporta l’ABAQUS en forma de text a un format 

llegible per MATLAB. 

10- Anàlisi dels resultats amb MATLAB: Mitjançant MATLAB es realitzen els càlculs 

i s’obtenen els gràfics que permeten arribar a les conclusions de l’anàlisi 

paramètrica. 

Aquest és l’esquema d’una anàlisi paramètrica bàsica. Tot i així, durant l’elaboració 

d’aquest projecte s’ha demostrat la necessitat d’implantar una metodologia més 
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completa i realitzar la modelització amb ABAQUS amb dos passos per imposar el 

mateix mode de vinclament en totes les parametritzacions.  

A continuació s’aprofundeix en la descripció dels programes utilitzats en el 

procediment de l’anàlisi paramètrica.  

 

D.1 Generació dels models i càlcul 

S’utilitza un executable de Phyton per generar l’estructura de carpetes i arxius, que 

són necessaris per calcular cada parametrització.  

La Taula D.2 mostra els arxius inicials necessaris, a partir del qual es crea tota 

l’estructura de dades. En pocs canvis, el mateix procediment es pot usar per a altres 

modelitzacions, fins i tot si estan estructurats d’una altra manera. 

Nom Extensió  Programa Descripció 

gener_param py Phyton 

Genera l’estructura de carpetes i 

arxius 

taulaparam txt ---- 

Valor de les variables per a les 

diferents parametritzacions 

macro1_model mac ANSYS 

Generació de la geometria i mallat 

d’una forma parametritzada 

macro2_fitxers mac ANSYS Exportació de la geometria i mallat 

M1_v1 inp ABAQUS Controla la modelització i càlcul 

LARC_UVARM_v1udg  f ABAQUS 

Subrutina usada pel càlcul de 

l’índex de fallada 

M1_v1 mat ABAQUS 

Descripció de les característiques 

del material per la subrutina 

anterior. 

Taula D.2. Arxius inicials necessaris per al càlcul paramètric 

 

A partir d’aquests arxius l’executable de Phyton realitza les següents accions per ordre 

cronològic.  

1- Adapta els arxius segons si el sistema operatiu del càlcul amb ABAQUS és 

Windows o Linux. En aquest cas, només s’ha de canviar l’extensió de la 

subrutina per LARC_UVARM_v1udg de .f per .for 
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2- Llegeix el nombre de files de l’arxiu taulaparam.txt, per conèixer el nombre de 

parametritzacions a realitzar. 

3- Crea una carpeta per a cada parametrització amb la nomenclatura: Par001. 

4- Copia els arxius que generen el model amb ANSYS i ABAQUS a cada una de 

les carpetes. 

5- Genera l’arxiu execucio_macros.log per executar les macros d’ANSYS per a 

cada parametrització, amb el pertinent canvi de carpeta en cada cas. 

6- Genera un arxiu auxiliar anomenat iniciar.bat, que s’usa per iniciar el càlcul 

amb ABAQUS i per canviar les restriccions dels arxius involucrats en el càlcul. 

Un cop executat, la resta d’arxius .bat s’executen automàticament. 

7- Genera l’arxiu execucio_ABAQUS.bat que executa l’arxiu or_abaq.bat, en 

finalitzar cada parametrització passa a la següent carpeta. 

8- Genera l’arxiu or_abaq.bat el qual conté l’ordre perquè l’ABAQUS realitzi la 

modelització. Inclou el nom de l’arxiu .inp, la subrutina usada i especifica les 

característiques del càlcul computacional. 

La Taula D.3. conté un sumari dels diferents arxius generats:  

Nom Extensió  Programa Descripció 

execucio_macros log ANSYS 

Executa les macros d’ANSYS per a 

cada parametrització. 

iniciar bat ABAQUS 

Arxiu auxiliar per iniciar  el càlcul 

amb ABAQUS 

execucio_ABAQUS bat ABAQUS 

Executa els or_abaq.bat de cada 

parametrització 

or_abaq bat ABAQUS 

Ordre d’execució de l’arxiu .inp de 

cada parametrització 

Taula D.3. Arxius generats per al càlcul paramètric 
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D.2 Extracció dels resultats 

Per tal d’extreure els resultats, és necessari especificar a l’ABAQUS l’ordre 

d’escriptura del valor numèric dels resultats en un arxiu .dat. El nom d’aquest arxiu 

creat és el mateix que el nom de l’arxiu .inp que controla la modelització amb 

l’ABAQUS. Per cada parametrització s’obté un .dat amb els resultats obtinguts. 

Per poder tractar els resultats amb MATLAB és necessari que es trobin en un arxiu 

amb una forma estàndard de taula, i l’ABAQUS els proporciona amb un fitxer que 

conté altres resultats i textos informatius dels procés de càlcul. Degut a aquest fet, 

s’han creat executables de Phyton per llegir els resultats i escriure’ls en taules 

estàndard. S’usa el Phyton per la seva agilitat en la lectura i l’escriptura de textos. 

La dificultat resideix en trobar un procediment que permeti extreure uns resultats 

concrets d’un arxiu amb una gran extensió i que pateix variacions significatives segons 

l’objectiu del càlcul, o fins i tot, entre parametritzacions. Alhora, en el càlcul no lineal 

s’ha d’extreure i classificar els resultats per a cada pas de carrega. 

Tots els scripts parteixen d’una mateixa metodologia per extreure tan sols els resultats 

necessaris per al posterior estudi amb MATLAB. La Taula D.4 és un sumari dels 

diferents scripts de Phyton.  

Càlcul Nom Phyton Objectiu 

Anàlisi modal extreu_modes Extreu els modes de vinclament 

Anàlisi modal extreu_despl_buckling 
Extreu desplaçament en Z línies 

longitudinals en l’anàlisi modal  

Vinclament extreu_despl 
Extreu desplaçament en Z línies 

longitudinals  

Índex de fallada extreu_LARC_03 
Obté el valor màxim dels índex de 

fallada per a les capes definides 

Càrrega crítica 

desestabilització 
extreu_reacciocarr 

Extreu la reacció en cada node de 

l’extrem d’aplicació de càrregues 

Taula D.4. Aplicacions Phyton per extreure els resultats 
 

El procediment usat en tots els casos és semblant i tan sols canvia el codi per adaptar-

se a les característiques concretes dels resultats. Els únics que tenen una estructura 

lleugerament diferent són els programes per extreure els modes de vinclament i el 

valors màxims dels índex de fallada. Per a la resta de casos, la metodologia és la 

següent: 
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1- Declaració dels resultats a extreure. És necessari especificar: 

a. Carpeta del càlcul on es troben les especificacions. 

b. Nom de l’arxiu .dat. 

c. Número de parametritzacions. 

d. Paraula clau que marca l’inici dels resultats a obtenir. 

e. Nom dels sets d’elements dels quals s’extreu els resultats, en l’ordre en 

que seran escrits per l’ABAQUS. 

f. Columnes dels valors a extreure per a cada set, ja que podrien 

interessar diferents columnes en funció del set. 

2- Recompte del número de línies totals que té l’arxiu .dat, per marcar uns límits 

en l’estructura de recerca dels resultats. 

3- Recerca de la paraula clau. 

4- Còpia a un arxiu auxiliar els resultats a partir de la línia que conté la primera 

paraula clau. L’arxiu .dat conté informació sobre el procés de càlcul intern de 

l’ABAQUS que no és interessant i pot causar problemes per buscar els sets 

que interessen. 

5- Recompte del número de passos en que s’ha dut a terme el càlcul. 

6- Recerca del nom del primer set. 

7- Escriptura en un arxiu .txt diferent dels valors que interessen per a cada set. És 

necessari tractar el text llegit per escriure-ho d’una forma estàndard per poder 

ser llegit pel MATLAB. Els arxius .txt es troben a la carpeta de cada 

parametrització. 

8- Repetició dels punts 6 i 7, recerca i extracció dels valors, per a cada un dels 

sets introduïts. 

En el cas de l’obtenció dels índex de fallada per LARC-03, el programa és 

lleugerament diferent. Per a cada parametrització tan sols interessa obtenir un sol 

arxiu .txt amb el valor màxim de l’índex de fallada per a cada una de les capes 

escollides. El programa és diferent a partir del punt 7. 
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7- Recerca del màxim per a les columnes especificades per cada set. 

8- Escriptura del màxim en un arxiu .txt. 

9- Repetició dels punts 5, 6 i 7, per a cada un dels sets. 

 

S’ha esmentat que el programa per extreure els modes de vinclament té una 

estructura diferent. En aquest cas, és més simple ja que només s’han d’extreure els 

coeficients dels modes de vinclament i la taula és estàndard per a totes les 

parametritzacions. Per tant, un cop realitzada la recerca de la paraula clau, es llegeix 

els valors dels modes de vinclament i s’escriu en un fitxer .txt per poder ser llegit pel 

MATLAB. 

Per tal de descriure l’estructura de dades usades per a l’anàlisi dels resultats del total 

de les parametritzacions, és oportú anomenar la totalitat de fitxers de resultats que es 

creen en l’extracció. La Taula D.5 mostra els fitxers creats per a cada una de les 

parametritzacions. 

Nomenclatura Aplicació Py Descripció 

mode01N_LARG_LINE_Z1 

mode01N_LARG_LINE_Z2 

mode01N_LARG_LINE_Z3 

mode01N_PANEL_LINE_Z1  

mode01N_PANEL_LINE_Z2  

extreu_despl_buckling 
Desplaçament en Z de les línies 

longitudinals per a cada mode*1 

BucklingModes extreu_modes 
Obtenció dels valors propis (λ) 

dels modes de vinclament 

N_LARG_LINE_Z1 

N_LARG_LINE_Z2 

N_LARG_LINE_Z3 

N_PANEL_LINE_Z1 

N_PANEL_LINE_Z2 

extreu_despl 
Desplaçament en Z de les línies 

longitudinals de referència.*2 

Maxims_decadaset extreu_LARC_03 
Valor màxim de l’índex de falla 

per els sets o capes crítiques*2 

N_EXTREM_L_LOAD extreu_reacciocarr 
Reacció dels nodes de l’extrem 

de càrrega 

Taula D.5. Fitxers generats en l’extracció dels resultats obtinguts amb ABAQUS 
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*1 Tan sols s’anomenen els arxius creats per al primer mode de vinclament. En el cas 

del càlcul realitzat en aquest projecte, s’ha dut a terme  una anàlisi modal amb els 5 

primers modes de vinclament. Per tant, s’han creat 5 vegades aquests arxius 

simplement canviant el número de mode de la nomenclatura. En el cas que en l’anàlisi 

modal es tinguin en compte un nombre de modes de vinclament diferent a 5, l’aplicació 

Phyton generaria els arxius que corresponguessin en trobar-se parametritzat. 

*2 En els casos en que els resultats s’extreuen després de realitzar una anàlisi no 

lineal, es genera una carpeta per a cada pas de càrrega. Dins de cada carpeta hi ha 

els arxius de resultats descrits a la Taula D.5. 

 

D.3 Anàlisi dels resultats 

Un cop els resultats en valors numèrics de l’ABAQUS es troben en arxius 

independents en forma de taules estàndard, és possible llegir aquests valors amb el 

MATLAB. 

Les aplicacions de MATLAB s’han parametritzat perquè tan sols sigui necessari 

canviar el número de parametritzacions totals i el nom de la carpeta on es troben les 

modelitzacions. D’aquesta manera s’agilitza molt l’anàlisi dels resultats en el cas de 

realitzar diferents tests en el procés de creació o de canviar el nombre de 

parametritzacions. 

S’han creat tres aplicacions principals per fer l’anàlisi dels resultats. L’objectiu d’aquest 

apartat és descriure el procediment usat per agilitzar l’anàlisi paramètrica. Només 

s’anomenen les aplicacions, l’estructura de funcions que utilitzen i el sistema de lectura 

dels resultats. 

Les aplicacions MATLAB creades es troben a la Taula D.6: 

Nom Resultats a obtenir 

modesvinclament Anàlisi modal i de la càrrega crítica de desestabilització. 

vinclament Flexió global i el vinclament local. 

indexfalladaLARC Índex de fallada del panell. 

Taula D.6. Aplicacions MATLAB principals per analitzar els resultats 
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D.4 Procediment complet 

En el procés d’elaboració d’aquest projecte es va demostrar que per poder realitzar 

una anàlisi paramètrica és necessari que tots els panells vinclin amb un mode de 

vinclament semblant. En cas contrari, les variables que s’usen per avaluar el 

vinclament queden condicionades pel mode predominant i no hi ha coherència amb els 

resultats. 

Degut a aquest fet, el procediment finalment desenvolupat consta de dues parts. En 

primer lloc es realitza una anàlisi modal amb l’ABAQUS. Un cop extretes les taules de 

resultats, aquestes es tracten amb el MATLAB per identificar quin número té el mode 

de vinclament que es vol imposar per homogeneïtzar el vinclament. Per últim, 

mitjançat una aplicació Phyton es genera l’arxiu .inp que governa la segona 

modelització amb ABAQUS.  En aquesta segona modelització, s’introdueix com a 

imperfecció la deformada de l’anàlisi modal perquè el mode de vinclament més 

probable sigui el mateix en tots els casos. 

La Taula D.7 és el diagrama complet del procediment usat en l’anàlisi paramètrica:  

 
 

Taula D.7. Esquema detallat del procediment de l’anàlisi paramètrica 

 

El programes explicats en els apartats anteriors són igualment útils en el procediment 

estès. A continuació es detallen les aplicacions i codis desenvolupats per relacionar 

l’anàlisi modal amb el posterior càlcul no lineal. 
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D.4.1 Tractament dels resultats de l’anàlisi modal 

Tal com s’ha demostrat a la memòria existeixen dos modes de vinclament 

predominants amb una càrrega crítica molt semblant. Segons la parametrització hi ha 

més probabilitat que aparegui una o l’altra deformada. 

El desplaçament del nodes longitudinals que es troben en els dos espais entre els tres 

reforços, PANELZ1 i PANELZ2, indiquen quin és el mode de vinclament que s’està 

produint. El mode que interessa imposar en totes les parametritzacions, és el mode 

amb un número senar d’ones en PANELZ1 i PANELZ2. Una de les ones, normalment 

la més gran, és en el centre del panell.  

En canvi, en l’altre mode de vinclament hi ha un nombre parell d’ones i ambdós línies 

longitudinal creuen el desplaçament zero en l’eix Y aproximadament pel centre del 

panell. 

Per tal de realitzar una anàlisi paramètrica àgil, s’ha programat amb MATLAB una 

aplicació capaç d’identificar automàticament si el tipus de vinclament desitjat és el 

primer o el segon mode de vinclament més probable. 

Per programar la identificació, en primer lloc es determina el desplaçament al centre 

del panell, a Y=0, per les dues línies longitudinals entre els reforços. Llavors la funció 

lògica usada és la següent: 

   if abs(mode1z1-mode1z2)>abs(mode2z1-mode2z2) 
        modevincl=1; 
   else 
        modevincl=2; 
   end 
  

La distància entre el desplaçament de PANELZ1 i PANELZ2 a Y=0 sempre serà 

superior en el mode que ens interessa imposar que en l’altre, ja que en el primer cas, a 

Y=0 hi ha el màxim de PANELZ1 i el mínim de PANELZ2, o viceversa. En canvi, en el 

segon cas, la diferència és quasi nul·la, ja que les dues línies tenen un desplaçament 

pròxim a zero per a Y=0. 

El programa escriu l’arxiu modeescollits.txt el valor 1 o 2, indicant si el mode a imposar 

és el primer o el segon mode de vinclament per aquesta parametrització. 
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D.4.2 Generació dels arxius de simulació no lineal 

La modelització no lineal, posterior a l’anàlisi modal, es realitza a la mateixa carpeta 

que aquesta primera anàlisi. No hi ha cap problema en conservar els arxius de la 

primera modelització. Això sí, és necessari incorporar l’ordre en el fitxer .inp que 

controla l’anàlisi modal perquè creï un arxiu .fil. Aquest arxiu s’utilitza per afegir en 

forma d’imperfecció la deformada de l’anàlisi modal a la segona modelització no lineal. 

L’arxiu .inp usat per modelitzar el panell amb ABAQUS és el mateix que s’utilitza per 

l’anàlisi paramètrica simple amb un sol pas. La diferència, recau en la introducció com 

a imperfecció inicial de la deformada obtinguda en l’anàlisi modal. Com que el número 

de mode de vinclament imposat no és el mateix per a totes les parametritzacions 

l’arxiu .inp s’ha de poder adaptar a cada cas. 

Per solucionar aquest problema s’ha creat una aplicació Phyton amb el nom de 

gener_postbuckling.py el qual genera l’arxiu .inp, genera l’estructura de aplicacions 

.bat i copia els arxius necessaris a cada carpeta.  

La Taula D.8 descriu els arxius que necessita el programa per crear l’estructura de 

fitxers. Els arxius que han estat usats en l’anàlisi modal previ no es troben detallats a 

la Taula D.8, perquè ja es troben a la carpeta de cada parametrització. 

Nom Extensió  Programa Descripció 

modesescollits txt ---- 

Arxiu amb el número de mode escollit 

per a cada parametrització 

M1_v1_postbuck1 inp ABAQUS 

Primera part arxiu .inp per controlar la 

modelització 

M1_v1_postbuck2 Inp ABAQUS 

Segona part arxiu .inp per controlar la 

modelització 

M1_v1 mat ABAQUS 

Descripció de les característiques del 

material per càlcul índex de fallada. 

Taula D.8. Arxius inicials necessaris per al càlcul paramètric 

 

El programa de Phyton, té una estructura similar a l’usat en la generació inicial dels 

arxius per al procediment d’anàlisi. Tot i així, en aquest cas, no cal preparar els fitxers 

per a la generació de la geometria amb ANSYS ja que es conserven els arxius .inp. 
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Cronològicament el programa gener_postbuckling.py realitza principalment les 

següents accions: 

1- Genera un arxiu auxiliar anomenat iniciar_postbuck.bat, que s’usa per iniciar el 

càlcul amb ABAQUS i per canviar les restriccions dels arxius involucrats en el 

càlcul. Un cop executat, la resta d’arxius .bat s’executen automàticament. 

2- Genera l’arxiu or_abaq_postbuck.bat el qual conté l’ordre perquè l’ABAQUS 

realitzi la modelització. Inclou el nom de l’arxiu .inp, la subrutina usada i 

especifica les característiques del càlcul computacional. 

3- Canvia el nom de l’arxiu .mat, per adequar-lo al nom de l’arxiu .inp i copia el 

nou arxiu a cada un de les carpetes. 

4- Llegeix el fitxer modesescollits.txt i copia en un taula el número de mode de 

vinclament desitjat per cada parametrització. 

5- Genera l’arxiu M1_v1 _postbuck.inp ajuntant les dues parts en que es troba 

dividit en l’arxiu inicial. Entre les dues parts afegeix el codi per incorporar com a 

imperfecció la deformada del mode de vinclament escollit. En aquesta ordre, 

s’incorpora el número de mode 1 o 2 que es troba a la taula creada en el pas 

anterior. 

6- Copia l’arxiu M1_v1 _postbuck.inp a cada una de les carpetes. 

El sumari d’arxius creats per realitzar la modelització a partir de l’anàlisi modal es 

troben a la Taula D.9:  

Nom Extensió Programa Descripció 

iniciar_postbuck bat ABAQUS 
Arxiu auxiliar per a iniciar el càlcul 

amb ABAQUS 

or_abaq_postbuck  bat ABAQUS 
Ordre d’execució de l’arxiu .inp de 

cada parametrització 

M1_v1_postbuck inp ABAQUS 
Controla la modelització amb 

ABAQUS 

Taula D.9. Arxius generats per al càlcul paramètric 
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ANNEX E CODI ABAQUS  

En l’annex s’inclou un exemple del codi utilitzat amb ABAQUS. L’arxiu 

M1_v1_postbuck.inp, les parts del qual es descriuen en detall al punt 4.3 de la 

memòria, importa la geometria i el mallat generat prèviament amb ANSYS. Tot seguit, 

defineix el laminat, el material i les condicions de control, les característiques del càlcul 

i els resultats a obtenir.  

El següent exemple correspon a l’anàlisi no lineal, en el qual la geometria inicial del 

panell inclou imperfeccions provinents de l’anàlisi modal. 

*HEADING 
NOLINEAR 
** UNITS: N, mm 
**  
** ------------------------- 
** MODEL DEFINITION 
** ------------------------- 
*NODE,INPUT=nodes_l1_br.inp,NSET=n_l1_br 
*ELEMENT,TYPE=s4r, INPUT=elements_l1_br.inp, ELSET=e_l1_br 
*NODE,INPUT=nodes_l2_br.inp,NSET=n_l2_br 
*ELEMENT,TYPE=s4r, INPUT=elements_l2_br.inp, ELSET=e_l2_br 
*NODE,INPUT=nodes_l1_vr.inp,NSET=n_l1_vr 
*ELEMENT,TYPE=s4r, INPUT=elements_l1_vr.inp, ELSET=e_l1_vr 
*NODE,INPUT=nodes_l3_p.inp,NSET=n_l3_p 
*ELEMENT,TYPE=s4r, INPUT=elements_l3_p.inp, ELSET=e_l3_p 
*NODE,INPUT=n_refors.inp,NSET=n_refors 
*ELEMENT,TYPE=s4r, INPUT=el_refors.inp, ELSET=el_refors 
** ------------------------- 
** USEFUL SETS DEFINITION 
** ------------------------- 
*NODE,INPUT=n_midline.inp,NSET=n_midline 
*NODE,INPUT=n_larg_line_z1.inp,NSET=n_larg_line_z1 
*NODE,INPUT=n_larg_line_z2.inp,NSET=n_larg_line_z2 
*NODE,INPUT=n_larg_line_z3.inp,NSET=n_larg_line_z3 
*NODE,INPUT=n_panel_line_z1.inp,NSET=n_panel_line_z1 
*NODE,INPUT=n_panel_line_z2.inp,NSET=n_panel_line_z2 
*NODE,INPUT=n_extrem_r.inp,NSET=n_extrem_r 
*NODE,INPUT=n_extrem_l.inp,NSET=n_extrem_l 
*NODE,INPUT=n_extrem_r_load.inp,NSET=n_extrem_r_load 
*NODE,INPUT=n_extrem_l_load.inp,NSET=n_extrem_l_load 
*NODE,INPUT=n_mid_panel_1.inp,NSET=n_mid_panel_1 
*NODE,INPUT=n_mid_panel_2.inp,NSET=n_mid_panel_2 
*NODE,INPUT=n_mid_larg.inp,NSET=n_mid_larg 
** ------------------------- 
** MATERIAL DEFINITION 
** ------------------------- 
*ORIENTATION, name=ori_base, definition=coordinates, system=rectangular 
1,0,0,0,1,0,0,0,0, 
3,180 
*ORIENTATION, name=ori_rib, definition=coordinates, system=rectangular 
1,0,0,0,0,-1,0,0,0, 
3,180 
*SHELL SECTION, ELSET=e_l1_br, composite, orientation=ori_base, offset=-0.5 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 90 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
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0.184, , AIMS_05_01_00, +45 
0.184, , AIMS_05_01_00, -45 
*SHELL SECTION, ELSET=e_l2_br, composite, orientation=ori_base, offset=-0.5 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 90 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, -45 
0.184, , AIMS_05_01_00, +45 
*SHELL SECTION, ELSET=el_refors, composite, orientation=ori_base, offset=-0.5 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 90 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, -45 
0.184, , AIMS_05_01_00, +45 
*SHELL SECTION, ELSET=e_l1_vr, composite, orientation=ori_rib 
0.184, , AIMS_05_01_00, +45 
0.184, , AIMS_05_01_00, -45 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 90 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 90 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, -45 
0.184, , AIMS_05_01_00, +45 
*SHELL SECTION, ELSET=e_l3_p, composite, orientation=ori_base, offset=0.5 
0.184, , AIMS_05_01_00, +45 
0.184, , AIMS_05_01_00, -45 
0.184, , AIMS_05_01_00, 90 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 0 
0.184, , AIMS_05_01_00, 90 
0.184, , AIMS_05_01_00, -45 
0.184, , AIMS_05_01_00, +45 
** 
*material, name=AIMS_05_01_00 
*elastic, type=lamina 
131000, 8100, 0.35, 3950, 3950, 2817 
*USER OUTPUT VARIABLES 
4, 
**------------------------- 
**imperfection 
**------------------------- 
*imperfection, file=M1_v1_compressio_lamA, step=1 
2,0.25 
** ------------------------- 
** STEP DEFINITION (Begin) 
** ------------------------- 
*STEP,INC=10000,NLGEOM 
*STATIC 
 .1,1,.01,.1 
*CONTROLS,PARAMETERS=FIELD,FIELD=DISPLACEMENT 
 .1,1.0 
*CONTROLS,PARAMETERS=TIME INCREMENTATION 
 100,100,,100,100 
*CONTROLS,PARAMETERS=LINE SEARCH 
 4,4,0.25,0.25,0.15 
** ------------------------- 
** BOUNDARY CONDITIONS DEFINITION 
** ------------------------- 
*boundary 
**n_extrem_r, 2,3, 
n_extrem_r_load, 1,1,-1 
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n_extrem_r_load, 2,3, 
**n_extrem_l, 1,6, 
n_extrem_l_load, 1,3, 
** ------------------------- 
** OUTPUT REQUESTS 
** ------------------------- 
*output, field 
*node output 
RF, U 
*element output, elset=e_l1_br, directions=yes 
1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18 
S,UVARM 
*element output, elset=e_l2_br, directions=yes 
1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18 
S,UVARM 
*element output, elset=el_refors, directions=yes 
1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18 
S,UVARM 
*element output, elset=e_l1_vr, directions=yes 
1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24 
S,UVARM 
*element output, elset=e_l1_vr, directions=yes 
25,27,28,30,31,33,34,36 
S,UVARM 
*element output, elset=e_l3_p, directions=yes 
1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24 
S,UVARM 
**element output 
**1,2,3,4 
**UVARM 
**nodal reactions 
*node print, nset=n_extrem_l_load,FREQUENCY=1 
RF 
**nodal displacements 
*node print, nset=n_midline,FREQUENCY=1 
coor2,u1,u2,u3 
**nodal displacements 
*node print, nset=n_larg_line_z1,FREQUENCY=1 
coor1,u1,u2,u3 
**nodal displacements 
*node print, nset=n_larg_line_z2,FREQUENCY=1 
coor1,u1,u2,u3 
**nodal displacements 
*node print, nset=n_larg_line_z3,FREQUENCY=1 
coor1,u1,u2,u3 
**nodal displacements 
*node print, nset=n_panel_line_z1,FREQUENCY=1 
coor1,u1,u2,u3 
**nodal displacements 
*node print, nset=n_panel_line_z2,FREQUENCY=1 
coor1,u1,u2,u3 
**nodal displacements 
*node print, nset=n_mid_panel_1,FREQUENCY=1 
coor1,u1,u2,u3 
**nodal displacements 
*node print, nset=n_mid_panel_2,FREQUENCY=1 
coor1,u1,u2,u3 
**nodal displacements 
*node print, nset=n_mid_larg,FREQUENCY=1 
coor1,u1,u2,u3 
** 
**Index1 
*el print,elset=e_l1_vr,FREQUENCY=1 
1 
UVARM 
**Index2 
*el print,elset=e_l1_vr,FREQUENCY=1 
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7 
UVARM 
**Index2B 
*el print,elset=e_l1_vr,FREQUENCY=1 
28 
UVARM 
**Index1B 
*el print,elset=e_l1_vr,FREQUENCY=1 
34 
UVARM 
**Index3A 
*el print,elset=e_l1_br,FREQUENCY=1 
10 
UVARM 
**Index3B 
*el print,elset=e_l2_br,FREQUENCY=1 
10 
UVARM 
**Index4A 
*el print,elset=e_l1_br,FREQUENCY=1 
16 
UVARM 
**Index4B 
*el print,elset=e_l2_br,FREQUENCY=1 
16 
UVARM 
**Index5 
*el print,elset=e_l3_p,FREQUENCY=1 
1 
UVARM 
**Index6 
*el print,elset=e_l3_p,FREQUENCY=1 
10 
UVARM 
** 
** 
*output, history 
*endstep 



Anàlisi paramètrica de l’assaig a compressió d’un panell Memòria i Annexos   

109 

ANNEX F PRESSUPOST 

La valoració econòmica del present treball es pot desglossar en les següents sis 

partides: 

Partida Descripció Cost Unitari  Quantitat Amortització  Cost total 

1 Amortització hardware 5.000,00 € 1 5% 250,00 € 

2 Amortització software 1.000,00 € 1 5% 50,00 € 

3 Aprenentatge programari 0 €/hora 20   

4 Aprenentatge temari 0 €/hora 15   

5 Elaboració del projecte 30 €/hora 220  6.600,00 € 

6 Redacció de l’estudi 12 €/hora 60  720,00 € 

      

   Subtotal  7.620,00 € 

      

   9% Benefici  685,80 € 

      

   Subtotal  8.305,80 € 

      

   16% IVA  1328,93 € 

      

   TOTAL  9634,73 € 

      

 

La valoració econòmica total de l’elaboració del present estudi és de NOU MIL SIS 

CENTS TRENTA-QUATRE amb SETANTA-TRES CÈNTIMS (9.634 ,73 €). 

 

El redactor del present treball, 

 

Jordi Torres Quintana 

Girona, 17 de juny de 2009 

 




