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INTRODUCCIÓ
Pedralta, la famosa pedra cavallera oscil·lant de Sant Feliu de Guíxols, havia estat
una de les pedres oscil·lants més destacades d’Europa, per les seves dimensions
—unes 100 tones— pel fet de trobar-se enfilada dalt d’una penya i arran d’un precipici de 10 o 12 metres en un paisatge d’extraordinària bellesa, i per la facilitat amb
que s’hi podia accedir i fer-la oscil·lar [1]. Una persona raonablement forta podia
fer-la moure amb una amplitud d’alguns graus.

Fig. 1. Pedralta, cara N-O el 1918.1
1 Fotografia feta per Ricard Mur i Dargallo, fotògraf de Sant Feliu de Guíxols, que va ser emprada en
una de les postals “A.T.V” d’Angel Toldrà i Viazo.
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Va caure en una nit de tempesta, del 9 al 10 de desembre de 1996. Tot i ser aquest
esdeveniment el final previsible de la pedra, és presumible que la intervenció humana, molt especialment durant el darrer segle, l’hagués avançat. Per tal de fer palès
el moviment oscil·lant, era habitual introduir ampolles de vidre entre la pedra i el
seu suport per la banda oposada al precipici. El moviment de la pedra les trencava
i produïa uns residus de vidre que progressivament van alterar aquesta banda de la
superfície de rodolament. La intervenció humana en la caiguda va fer que es prengués la determinació de reposicionar-la [4, 5].
Em va moure a estudiar la viabilitat mecànica d’aquesta reposició Josep Amat, collega i company de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i de l’Institut d’Estudis
Catalans, entusiasta impulsor de la restauració de Pedralta que es va portar a terme.
Encara que per diverses raons no es va restituir el caràcter oscil·latori de la pedra,
tot l’esdeveniment va ser un fort estímul per a l’estudi de la dinàmica oscil·latòria
d’aquestes pedres, i de com establir un projecte de reposició oscil·lant degudament
segur en tots els seus aspectes. Aquest estudi pot ser considerat un homenatge científic a la dinàmica oscil·latòria de Pedralta. Tal volta en el futur pugui ser d’utilitat
en la reposició d’altres pedres cavalleres oscil·lants.
L’estudi mecànic de la reposició oscil·latòria de Pedralta m’oferia un problema
insòlit en l’enginyeria mecànica per la seva simplicitat conceptual: un sòlid únic en
moviment en contacte amb un altre sòlid fix a terra, amb una dinàmica que depèn de
la geometria de dues superfícies i de la distribució de masses dins del volum tancat
per la superfície del sòlid en moviment.
Una reposició com aquesta fa necessari el restabliment del perfil de rodolament
tant de la pedra com del suport o base, atès que ambdós van quedar malmesos pel
procés de caiguda. Dissenyar uns perfils que garanteixin que la pedra oscil·li novament amb lleugeresa al temps que sigui adequadament segura demana un acurat
estudi mecànic la dificultat del qual es veu agreujada per la notable incertesa en
diversos paràmetres mecànics rellevants en el seu comportament dinàmic. D’entre
aquestes incerteses, la més greu és la relativa a la situació del centre de gravetat de
la pedra, que es pot estimar en ±100 mm en les direccions vertical i transversal al
rodolament, i en ±150 mm en la direcció del rodolament.
La lleugeresa en el moviment de la pedra demana que la corba de parell de restitució —parell produït pel pes i que tendeix a retornar la pedra a la posició d’equilibri— com a funció de l’angle rodolat per la pedra, tingui un pendent petit prop de
la posició d’equilibri. Amb això, les persones forçudes poden fer girar la pedra un
angle prou perceptible encara que petit (que aquestes persones poden fer un parell
superior al de resistència al rodolament queda garantit per l’experiència prèvia abans
que caigués la pedra). El creixement del parell de rodolament funció de l’angle rodat,
però, ha de passar a ser més ràpid a mida que avança el rodolament per tal de garantir adequadament la seguretat de la pedra en les actuacions previsibles de més risc.
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Pel que fa a les característiques vibratòries que havia tingut la pedra, he pogut recollir:
• Una persona forçuda podia desplaçar-la estàticament un angle petit però perceptible que es pot estimar en cosa de mig grau.
• Un grup de persones forçudes que la fessin moure com quan s’empeny un
gronxador, podien arribar a fer-la oscil·lar amb una amplitud de l’ordre d’alguns
graus. Una valoració de 5º sembla realista.
• El període de les oscil·lacions era d’uns quatre segons.
També és rellevant l’anotació recollida a [3] relativa a l’intent fallit, ocorregut el
1871, de fer-la caure sota l’acció d’un grup de 10 a 16 operaris del suro. Cal dir que
les limitacions d’espai per actuar empenyent la pedra devien fer poc eficient la intervenció d’un grup tan nombrós.
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1. A PROPÒSIT DEL NOMBRE I UBICACIÖ DELS PUNTS
DE CONTACTE
La primera reflexió a fer, a propòsit de la reposició, es refereix al nombre de
punts de contacte sense lliscament entre la pedra i el suport.
Si hi hagués tres o més punts de contacte no alineats, la pedra no tindria mobilitat. Amb dos punts de contacte, o bé un conjunt de punts alineats, la pedra pot
oscil·lar amb un únic grau de llibertat —la rotació al voltant de la recta dels punts
de contacte— i la posició d’equilibri no canvia de lloc (Fig. 2a).

Fig. 2. Influència del nombre i disposició dels punts de contacte en la dinàmica oscil·latòria:
punts alineats (a), punt únic (b).

Amb un únic punt de contacte, la pedra podria oscil·lar amb 2 graus de llibertat al temps que podria pivotar. Hi hauria, però, un aspecte problemàtic: la posició
d’equilibri podria evolucionar canviant de lloc amb el trontolleig de la pedra
(Fig. 2b). La pedra podria “maniobrar”, és el que en terminologia mecànica es coneix com a comportament no holònom. En aquest cas l’evolució previsible del punt de
contacte de la pedra en la posició d’equilibri seria vers posicions de més pendent,
apropant-la al precipici.
Així doncs, un comportament oscil·lant que no porti la pedra al precipici amb
rapidesa, demana que com a mínim hi hagi dos punts de contacte, i que en cas
d’haver-n’hi més, estiguin alineats. Aquest és el cas usual en les pedres cavalleres
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oscil·lants [2]. Pedralta, recolzava sobre el suport en dos punts, separats 69 cm, que
establien un eix d’oscil·lació aproximadament en la direcció SE-NO (Secció 12). Amb
això, les superfícies de rodolament són reglades, i el cas geomètricament més simple
és el de les superfícies cilíndriques, per bé que no de revolució.
Per a superfícies de rodolament cilíndriques, les generatrius poden tenir una inclinació β respecte al pla horitzontal (Fig. 3), i en la posició d’equilibri –en absència de
parell de resistència al rodolament– la tangent comuna als perfils de rodolament, en
el pla del moviment, pot tenir una inclinació α respecte a l’horitzontal d’aquest pla.

Fig. 3. Posició d’equilibri per a superfícies de rodolament cilíndriques.
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2. L’ESTABILITAT ESTÀTICA DE LA POSICIÓ D’EQUILIBRI
EN ABSÈNCIA DE RESISTÈNCIA AL RODOLAMENT
Un primer estudi de l’estabilitat estàtica de la posició d’equilibri es pot fer sota la
hipòtesi d’absència de resistència al rodolament. Això el simplifica i condueix a unes
condicions amb un cert marge de seguretat. El moment de resistència al rodolament,
gens negligible en el cas del rodolament de la pedra sobre el suport, amplia la posició
d’equilibri estable a tota una zona morta al seu voltant.
En la trajectòria del centre d’inèrcia G, les posicions d’equilibri, en absència de
resistència al rodolament, corresponen a les alçades extremes: son estables per als
mínims i inestables per als màxims (Fig. 4).

Fig. 4. Desplaçament vertical del centre de gravetat. Posicions d’equilibri i estabilitat.

Per a les petites oscil·lacions d’un sol grau de llibertat al voltant d’una posició
d’equilibri, l’estabilitat en absència de resistència al rodolament pot ser estudiada a
partir de l’aproximació lineal del moment del pes respecte a la generatriu de contacte.
Per a superfícies de rodolament cilíndriques amb generatrius d’inclinació β respecte
al pla horitzontal, i per a una inclinació α —en el pla del moviment— de la tangent
comuna als perfils de rodolament en la posició d’equilibri (Fig. 5), l’aproximació
lineal del moment del pes, en funció de l’angle ! rodolat té l’expressió
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Fig. 5. Estabilitat de la posició d'equlibri.

Per tal que la posició d’equilibri sigui estable, cal que el moment del pes sigui de
signe oposat a !, així doncs l’alçària h/cosα del centre d’inèrcia està condicionada per:
(2.1)
La condició
(2.2)
admet la interpretació geomètrica simple presentada a la Fig. 6. La projecció E
del centre de curvatura Cb de la base sobre la horitzontal que passa pel punt de
contacte (en el pla perpendicular a les superfícies cilíndriques) s’uneix amb el centre de curvatura Cp de la pedra. La intersecció E’ d’aquesta recta amb la vertical que
passa pel punt O de contacte s’ha de trobar per sobre de G per tal que la posició
d’equilibri sigui estable.
La condició d’estabilitat trobada (Eq. 2.1), formulada per a superfícies de rodolament convexes, és també aplicable si una de les dues superfícies és còncava, a
condició de considerar el seu radi de curvatura negatiu. És destacable que, pel que
fa a la geometria dels perfils, la condició d’estabilitat depengui només de la suma
de les curvatures locals R-1 i r-1 (>0 per als perfils convexos i <0 per als còncaus).
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Fig. 6. Interpretació geomètrica de condició d’estabilitat.

També s’hauria pogut trobar la condició d’estabilitat de la posició d’equilibri imposant que G es desplacés cap amunt en un petit rodolament !, cosa que porta a
imposar que l’aproximació quadràtica del desplaçament vertical de G sigui positiva.
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3. L’ESTABILITAT GLOBAL I EN ACTUACIONS DE RISC
Però l’estabilitat estàtica de la posició d’equilibri en absència de resistència al rodolament, que és una condició que es pot considerar com a necessària, no ho és tot.
A cada banda de la posició d’equilibri estable hi ha una posició d’equilibri inestable
que correspon al pas de G per una alçària màxima, i cal garantir que aquesta alçaria
sigui prou gran com per no arribar-hi sota les actuacions previsibles de més risc.
A més, hi ha la qüestió de la influència que pugi tenir en la estabilitat la incertesa
en el coneixement precís de paràmetres mecànics, i molt particularment pel que fa
a la posició del centre de gravetat G.
Pel que fa al risc de caure sota l’actuació humana directa, en ordre creixent de
perillositat es poden considerar les actuacions:
• Un grup que empeny progressivament en condicions quasi-estàtiques —és a
dir, sense que la pedra agafi embranzida— fins a fer la màxima força.
• Un grup que empeny tant com pot des del primer moment per tal d’aprofitar
l’embranzida de la pedra i aconseguir d’aquesta manera una inclinació màxima assolida més gran. En primera aproximació es pot considerar que el parell
d’actuació es manté constant. Aquest cas serà referit com actuació graó.
• Un grup que empeny reiteradament al propi ritme de les oscil·lacions de la pedra.
Empeny tant com pot sempre que la pedra va endavant, i deixa d’empènyer
quan la pedra va enrere. Aquesta actuació, que és la més perillosa, serà referida
com a actuació gronxador o autoexcitació per la seva similitud amb el fenomen de l’autoexcitació en mecànica vibratòria. En primera aproximació es pot
considerar que el parell aplicat es manté constant al llarg de cada aplicació.
La intervenció del vent pot ser considerada en condicions quasi-estàtiques.
El moviment de la pedra, i en particular la màxima inclinació assolida, sota aquestes
actuacions pot ser investigat per mitjà de dues corbes que es deriven de la geometria
de les superfícies de rodolament i de la posició del centre de gravetat de la pedra.
Una és la del parell de restitució i l’altra és la de l’energia potencial associada al pes.
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4. LA CORBA DEL PARELL DE RESTITUCIÓ.
PARELL DE RESISTÈNCIA AL RODOLAMENT
El parell de restitució és el parell o moment que fa el pes de la pedra respecte
a la generatriu de contacte amb el suport i que tendeix, dins el domini d’estabilitat, a
tornar-la a la posició d’equilibri (Fig. 7.a).

Fig. 7. Parell de restitució de la pedra (a).
Parell de resistència al rodolament (b). “zona morta” (c).

Hi ha un parell de resistència al rodolament (Fig. 7.b) que s’oposa al rodolament o al seu inici. Si la pedra es troba inicialment en repòs i rep l’actuació d’un
parell —ocasionat conjuntament pel pes i per qui la vulgui moure— que l’empeny
a rodolar, mentre aquest parell no superi un valor llindar "r no comença a rodolar.
Quan rodola, aquest parell, que en primera aproximació es pot considerar constant
i igual a "r, s’hi oposa. Això determina l’existència d’una zona al voltant de la posició d’equilibri (en absència de resistència al rodolament), anomenada zona morta,
dins la qual la pedra pot quedar en repòs permanent: el parell de restitució queda
equilibrat per la resistència al rodolament en condicions estàtiques (Fig. 7.c).
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5. LA CORBA DE L’ENERGIA POTENCIAL.
LES OSCIL·LACIONS LLIURES.
La corba de l’energia potencial !(!) associada al pes de la pedra és la integral
de la corba de parell de recuperació en funció de l’angle ! rodolat, i el seu valor és
igual al pes de la pedra pel desplaçament vertical # de G (Fig. 8). Per als extrems
de la zona morta el seu pendent és $ "r per a !Qi %"r per a !p.

Fig. 8. Energia potencial associada al pes de la pedra.

Fig. 9. Energia cinètica i potencial en el moviment lliure (a) i en l’oscil·lació lliure (b).

Si la pedra és portada a la inclinació !0 fora de la zona morta i deixada en repòs,
inicialment tota la seva energia mecànica és l’energia potencial associada a !0 (Fig. 9.a).
Però en haver desaparegut el parell d’actuació que li havia portat, inicia un moviment
lliure de retorn sota l’acció conjunta del parell de restitució i el parell de resistència
193
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al rodolament, parell que ocasiona una reducció de l’energia mecànica proporcional
a l’angle rodolat. La gràfica de l’energia de la pedra és una recta de pendent $"r.
Per a cada nova posició, la distància vertical de la corba d’energia potencial a aquesta recta és indicativa de l’energia cinètica. El retrocés de la pedra es deté quan la
recta talla la corba d’energia potencial (Fig. 9.b). Si aquesta detenció es produeix
fora de la zona morta, s’inicia novament el moviment lliure, ara amb pendent %"r,
fins que la intersecció té lloc dins de la zona morta, aleshores el moviment queda
permanentment detingut.
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6. CAS DEL MOVIMENT QUASI-ESTÀTIC
En el rodolament quasi-estàtic s’empeny la pedra just per iniciar el moviment —dins
la zona morta— o per mantenir la pedra en repòs —fora de la zona morta—. Es tracta
d’una successió d’estats d’equilibri, i l’energia cinètica implicada es pot considerar
negligible. La corba de parell de recuperació il·lustra de manera directa el parell
d’actuació necessari per al rodolament vers ! creixent (Fig. 10).

Fig. 10. Moviment quasi-estàtic. Parell necessari per a l’inici
o manteniment del moviment (a). Desplaçament màxim (b).

En l’extrem !p de la zona morta (Fig. 10.a), el parell d’actuació per a iniciar el
moviment vers ! creixent és nul, atès que el parell de recuperació està justament
equilibrat pel parell de resistència al rodolament -"r. Per a les posicions entre !p i
!= 0 (posició d’equilibri en absència de resistència al rodolament), el parell a aplicar
és inferior al de rodolament perquè el parell de recuperació és a favor del moviment.
En canvi, entre !=0 i !Q el parell a aplicar és superior a "r perquè, a més de vèncer la resistència al rodolament, cal vèncer el parell de recuperació —creixent amb
!—. Per a !=!Q, el parell a aplicar és just el doble de "r perquè cal vèncer el parell
-"r de resistència al rodolament i el parell de recuperació que també val -"r. Per a
posicions fora de la zona morta amb !>!Q, el parell a aplicar passa a ser superior
a 2"r. Per a posicions a l’altra banda de la zona morta (amb !<!p), caldria aplicar
un parell negatiu —caldria estirar la pedra en comptes de empènyer-la— perquè la
pedra, deixada lliure, iniciaria el moviment de retorn a la posició d’equilibri. Aquest
cas no té interès real perquè mai no es trobarà la pedra en repòs estàtic en aquesta
posició, ni tampoc correspon a una posició que es vulgui introduir.
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Com ho il·lustra la Fig. 10a, el moviment quasi-estàtic vers !>!Qcreixent requereix un parell d’actuació:
(3)
est

de manera que l’angle !max al qual s’arriba (Fig. 10.b) és el que en la corba de
parell de recuperació correspon al valor "restitució= %("ap - "r )
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7. CAS DEL MOVIMENT CAUSAT PER UN PARELL GRAÓ
Aquesta és una de les actuacions previsibles. Es tracta d’empènyer un sol cop la
pedra tot aprofitant la seva embranzida per fer-la arribar més enllà d’on la portaria el
moment aplicat en condicions quasi-estàtiques.
Es parteix d’un estat de repòs permanent —i per tant d’una posició de la zona
morta— i s’aplica un moment "a constant que inicia el moviment i que es manté
aplicat fins que s’arriba a la inclinació màxima. Si aquesta inclinació té lloc dins la
zona morta, el moviment queda detingut. Si té lloc fora de la zona morta hi ha una
segona fase de moviment lliure.
Es considera que el moment aplicat és igual o superior al parell de resistència
al rodolament perquè d’altra manera, si bé es podrien iniciar alguns moviments,
aquests serien reduïts i de poc interès.

Moviment forçat mentre s’aplica el moment.
• Per "a = "r, (Fig. 11.a), l’energia mecànica total de la pedra, potencial+cinètica,
es manté constant perquè el moment aplicat i el parell de resistència al rodolament es compensen. La trajectòria del punt representatiu de l’energia és una
recta horitzontal. El moviment només pot ser iniciat a la banda negativa de la
zona morta, entre els punts P i S de la corba !(!), i arriba fins la intersecció
de la corresponent horitzontal amb la branca de l’energia potencial !(!) per
a !>0.
• Per a "r <"a <2"r, (Fig. 11.b), l’energia total de la pedra, potencial+cinètica,
augmenta perquè el treball fet pel moment aplicat supera l’energia dissipada
pel parell de resistència al rodolament. La trajectòria del punt representatiu de
l’energia és una recta amb pendent positiu "a%"r <"r . El moviment només pot
ser iniciat entre el punt P de la corba !(!) i el punt S d’aquesta corba amb el
pendent de les rectes. Arriba fins la intersecció de la corresponent recta amb
la branca de l’energia potencial !(!) per a !> 0.
• Per a "a= 2"r, (Fig. 11.c), la trajectòria del punt representatiu de l’energia és
una recta amb pendent "r positiu. El moviment pot ser iniciat des de qualsevol
punt de la zona morta de la corba !(!) i tots els punts finals queden fora de
la zona morta.
• Per a "a> 2"r, (Fig. 11.d), la trajectòria del punt representatiu de l’energia és
una recta amb pendent positiu "a%"r >"r. El moviment pot ser iniciat des de
qualsevol punt de la zona morta de la corba !(!) i tots els punts finals queden
fora de la zona morta.
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Fig. 11. Moviment causat per un parell graó.

Moviment lliure posterior a l’actuació graó.
• Per a "a = "r, (Fig. 12.a), quan el punt final de la primera fase es troba en la zona
morta, no hi ha moviment lliure posterior. El punt final, però, pot quedar fora de
la zona morta, entre el punt Q de la corba !(!) i el punt final de la trajectòria
a partir del punt P. Per a aquests punts hi ha un moviment lliure de retrocés
descrit per un tram recte únic de pendent positiu "r.
• Per a "r < "a < 2"r , (Fig. 12.b), si el punt final de la primera fase queda fora
de la zona morta, hi ha una segona fase de moviment lliure de retrocés descrit
per un tram recte únic de pendent positiu "r.
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• Per a "a = 2"r, (Fig. 12.c), tots els punts finals de la primera fase es troben fora
de la zona morta, per a tots ells hi ha una segona fase de moviment lliure de
retrocés descrit per un tram recte únic de pendent positiu "r.
• Per a "a > 2"r, (Fig. 12.d), tots els punts finals de la primera fase es troben
fora de la zona morta, de manera que inicialment hi ha un moviment lliure de
retrocés descrit per un tram recte de pendent positiu "r. Aquest tram però pot
no ser únic, segons el valor de "a pot haver-hi diversos retrocessos i avenços
lliures, com el cas iniciat al punt A0, que té una primera fase d’avanç forçat
fins A1, seguida dels trams de moviment lliure: retrocés fins A2, avenç fins A3 i
retrocés fins A4, que ja es troba dins la zona morta.

Fig. 12. Moviment lliure posterior al causat per un parell graó.
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8. CAS DEL MOVIMENT GRONXADOR O AUTOEXCITAT.
CICLE LÍMIT ASSOCIAT A UNA POTÈNCIA MITJANA DISPONIBLE.
PERÍODE DEL CICLE LÍMIT
Aquest és el moviment de màxim risc per a la pedra perquè la repetició d’empentes al propi ritme de les seves oscil·lacions poden portar-la a grans amplituds.
Un cas il·lustratiu d’estudi senzill consisteix a aplicar un moment "a constant en els
moviments d’avanç, i no aplicar-ne cap en els de retrocés. A la vista dels casos considerats de moviment lliure posterior a l’actuació graó (Fig. 12), es fa evident que per
aconseguir que cada nova oscil·lació augmenti l’amplitud, cal que "a>2"r (Fig. 12.d).
Per a moments més petits, la Fig. 12.b posa de manifest que, com que el pendent dels
moviment de retrocés és mes intents que el dels moviments d’avanç, cada nova oscillació seria d’amplitud més petita fins arribar al punt S de la zona morta per al qual el
pendent de la corba !(!) és igual a "a. A més, dins la zona morta, les oscil·lacions
només podrien començar en el tram P-S de la corba !(!).

Fig. 13. Moviment gronxador o autoexcitat. Inici (a) i balanç energètic (b).
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Per a "a>2"r, el pendent "a %"r >"r dels moviments d’avanç supera el pendent "r
dels moviments de retrocés, i això fa que l’amplitud augmenti a cada nova oscil·lació
(Fig. 13.a). Aquest augment de l’amplitud de les oscil·lacions implica un increment
del treball fet per cicle pel moment "a (Fig. 13.b), i també de la potència mitjana—
treball fet per "a dividit pel període de l’oscil·lació—.
La potència mitjana disponible, però, té un límit. Quan s’hi arriba, els qui empenyen la pedra passen a disminuir el parell aplicat, amb la qual cosa disminueix
progressivament el pendent dels trams rectes d’avanç —en tant que els trams de
retrocés mantenen el seu pendent— i això condueix a un cicle repetitiu anomenat
cicle límit, corresponent a un moment d’actuació "a=2"r en el qual la meitat del treball fet es dissipa en l’avanç i l’altre meitat en el retrocés (Fig. 14).

Fig. 14. Cicle límit en el moviment gronxador o autoexcitat.

A partir de la potència mitjana disponible !, el cicle límit ve determinat per la
recta de pendent "r que talla la corba !(!) en els punts L-L’ tals que l’amplitud de
l’oscil·lació !max %!min i el període d’oscil·lació & verifiquen,
!=

2"r (!max %!min)

(8.1)

&
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9. AVANTATGES D’UN PERFIL DE RODOLAMENT PLA
PER A LA PEDRA.
Amb l’opció de rodolament cilíndric, que és la més simple entre les d’un sol grau
de llibertat, les característiques oscil·latòries de la pedra depenen dels dos perfils de
rodolament: el de la pedra i el del suport. La solució, per a unes mateixes característiques oscil·latòries, però, no és única. Un dels dos perfils pot ser pres amb notable
llibertat i condicionar l’altre al comportament oscil·latori desitjat.
L’ajustament de la posició d’equilibri a l’hora de la reposició es veu facilitat si un
del dos perfils és pla, i la incertesa en la posició del centre de gravetat de la pedra
fa avantatjós que el perfil pla sigui el de la pedra, (Fig. 15).

Fig. 15. Avantatges de la superfície de rodolament plana per a la pedra.

Per a una superfície de rodolament plana per a la pedra, es disposa de tres graus
de llibertat convenients per a ajustar la posició d’equilibri:
• Grau de llibertat de rotació al voltant de l’eix perpendicular al pla de rodolament en el punt de contacte: permet orientar adequadament l’eix longitudinal
de la pedra, però aquesta orientació no és critica. Desviacions d’alguns graus
en aquesta orientació no tindrien conseqüències sensibles en l’estabilitat de la
pedra i en la seva dinàmica oscil·latòria
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• Grau de llibertat de desplaçament longitudinal sobre el perfil del suport: permet
ajustar l’angle d’inclinació ' per a la posició d’equilibri. Si el perfil de la pedra
fa possible adoptar ' = 0, permet ajustar-ho.
• Grau de llibertat de desplaçament transversal —en la direcció de les generatrius
de la superfície cilíndrica de la base—: permet centrar G dins l’amplària de la
pista de rodolament.
Si la superfície plana fos la del suport, caldria que la superfície cilíndrica de rodolament de la pedra es trobés posicionada amb molta precisió respecte al centre
de gravetat G de la pedra, cosa de realització impossible per causa de la incertesa
en la posició de G. Les previsions relatives a la dinàmica oscil·latòria de la pedra i, en
particular, a la seva estabilitat no es podrien garantir per un ajust en el posicionament: el desplaçament longitudinal en la direcció del perfil de rodolament de la
pedra no tindria cap conseqüència, no permetria corregir res, a diferència del cas
de superfície plana per a la pedra.
Si les dues superfícies cilíndriques tinguessin perfil corbat, a la dificultat just esmentada per al cas de suport pla s’hi afegiria una extrema exigència en el posicionament.
Caldria garantir el paral·lelisme estricte del eixos de les dues superfícies cilíndriques
—per mitjà de la rotació al voltant de l’eix perpendicular a les superfícies de rodolament en el punt de contacte— i no es disposaria del grau de llibertat de desplaçament
longitudinal en la direcció dels perfils de rodolament. Aquest desplaçament alteraria
la correspondència geomètrica entre el perfils de rodolament. Només seria útil, com
el casos de superfície plana en la pedra o en el suport, el grau de llibertat de desplaçament transversal que permet centrar G dins l’amplària de la pista de rodolament.
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10. DISSENY DEL PERFIL DEL SUPORT A PARTIR DE LA CORBA
DEL PARELL DE RESTITUCIÓ PER A UNA PEDRA DE PERFIL PLA.
Per a una pedra de perfil pla, l’obtenció del parell de restitució "(!) per a un
perfil determinat de la base és de càlcul molt directe, atès que el braç d’actuació de
la component del pes continguda en el pla del moviment (mg cos () és suma de les
projeccions horitzontals dels trams rectes J-O’ i O’-G, (Figs. 16 a i b):
"(!)
=%s(!) cos('+!) +
mg cos(

h
sin !
cos '

(10.1)

A l’hora de buscar un perfil adequat per a la base, però, el mètode de prova i
error és poc eficient perquè la seva incidència en el comportament oscil·latori de la
pedra és indirecta, via el parell de restitució. És més eficient proposar directament
corbes de parell de restitució funció de l’angle d’inclinació perquè estan molt més
directament relacionades amb la dinàmica oscil·latòria de la pedra, i perquè una tria
adecuada de la funció analítica per al parell de recuperació pot facilitar el seu ajust i
manipulació posterior. És per aquest motiu que es presenta la resolució del problema invers: trobar el perfil de la base que correspon a una determinada corba "(!).

Fig. 16. Determinació —per a una pedra de perfil pla— del perfil del suport a partir de la
corba del parell de restitució: per a '!0 (a), i per a '=0 (b).

Una manera convenient de descriure el perfil de la base és en forma paramètrica, funció de !, a partir de la posició d’equilibri O on té el pendent '. A partir de
l’equació (10.1),
s (!)=

1
cos ('$!)

!

%"(!)
mg cos (

$

h
cos '
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sin !

"

(10.2)
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El diferencial d’arc rodolat, ds(!), està directament relacionat amb el radi de curvatura R(!) del perfil de la base, ds(!)=R(!)d!, i el radi de curvatura funció de ! defineix el perfil de la base a partir de la posició d’equilibri. La diferenciació de l’equació
(10.2) condueix a

d’on,

(10.3)
A partir de la posició d’equilibri, les coordenades cartesianes XJ(!) i YJ(!) del
perfil de la base es troben per integració numèrica de

Per a la posició d’equilibri en el punt més alt de la base, '=0, l’expressió del radi
de curvatura en funció de l’angle d’inclinació ! esdevé:
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11. COEFICIENT DE FREC MÍNIM PER EVITAR EL LLISCAMENT,
PER A UN PERFIL PLA DE LA PEDRA.
Es considera que la superfície de la base és cilíndrica d’eix inclinat β respecte al
pla horitzontal.
Dels casos considerats de moviment de la pedra, el que implica un risc de lliscament més elevat és el de les oscil·lacions autoexcitades que han arribat al cicle límit.
En aquestes circumstàncies, el parell aplicat just venç a cada cicle la intervenció del
parell de rodolament de la pedra, de manera que el moviment d’aquesta és equivalent al d’unes oscil·lacions lliures.
En aquestes oscil·lacions, G recorre una trajectòria que passa per un mínim per
a la posició d’equilibri i que té els dos extrems al mateix nivell (Fig. 17). Al llarg
d’aquesta trajectòria, l’acceleració normal intrínseca de G és màxima per a la posició
d’equilibri i nul·la en les posicions extremes, en tant que l’acceleració tangencial
intrínseca és nul·la a la posició d’equilibri i de mòdul màxim en les posicions extremes, per a les quals el seu sentit és vers la posició d’equilibri. Això fa que el risc
de lliscament sigui màxim en les posicions extremes si α=0, o en la posició extrema
més baixa en el cas α>0.

Fig. 17. Risc de lliscament.

El teorema de la quantitat de moviment permet trobar la força resultant F que la
base ha de fer sobre la pedra:
m a (G)=m g+ F

(11.1)
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Com que en la posició extrema (Jp)= i =0, i l’acceleració angular de la pedra
és = , la (G) es pot trobar com (G)= ) . Una base vectorial adequada per
expressar-lo és la Xp, Yp, Zp indicada a la figura,
{ (G)}=

{ }{
0
0
-

)

-(smax$h tan')
h
0

}{
=

h

(smax+h tan')
0

}

(11.2)

El teorema de la quantitat de moviment condueix a:
FX=%mg cos( sin ('+! ) m h
FY= mg cos( ('+!) m (smax +h tan' )
FZ= mg sin(

}

(11.3)

El valor de es pot trobar per mitjà de la component Z del teorema del moment
cinètic. El punt més adequat per fer-ho és Jp perquè per a aquest punt les forces del
terra no fan moment en l’eix Z, només fa moment el pes, i perquè en ser un punt de la
pedra la component Z de la derivada temporal del moment cinètic és *zz . Així doncs,

=

1
*zz

mg cos(

#

smax cos (!max+' ) % h

sin !max
cos'

$

(11.4)

La substitució de en les expressions de les forces dóna el seu valor en funció de
la configuració de la posició extrema. Per tal que no hi hagi lliscament s’ha de complir

(11.5)

207

32

12. MESURES DEL RELLEU DEL SUPORT.
UNA PROPOSTA DE RESTITUCIÓ OSCIL·LATÒRIA
PER A PEDRA DE PERFIL PLA.
En el cas de la restitució d’una pedra oscil·lant, i una vegada s’ha pres l’opció de
perfil pla de la pedra, cal prendre mides precises de la forma de la base en la zona
on es preveu que rodoli la pedra. Aquestes mesures conduiran, d’entrada, a la selecció dels angles ' i (, i posteriorment ajudaran a triar un perfil de rodolament —a
partir de la funció del parell de restitució que hi sigui compatible i que no requereixi
grans canvis superficials—.
Es va prendre la profunditat —respecte a un pla horitzontal— del relleu existent, en una quadrícula d’espaiat 10 cm en una superfície de 110 ) 90 centímetre
que incloïa l’àrea on s’havia produït el rodolament (Fig. 18.a). A partir de les 120
mesures obtingudes es va procedir a generar una superfície de curvatura contínua
que s’hi ajustés (Fig. 18.b).

Fig. 18. Mesura del relleu del suport (a). Resultat obtingut (b).

A partir d’aquests resultats es proposa una solució de restitució oscil·latòria, més
per provar la validesa de l’estudi desenvolupat que no pas per posar-la en pràctica,
atès que Pedralta va ser restituïda al seu lloc però sense caràcter oscil·latori per raons
de seguretat.
El relleu amidat porta a preveure una inclinació (=5º, respecte al pla horitzontal, de les generatrius de la superfície cilíndrica de rodolament del suport, i que en
la posició d’equilibri el pla de rodolament de la pedra sigui tangent a la generatriu
més alta, cosa que implica '=0 (Fig. 19). Per altra banda, mesures sobre la pedra
permeten aproximar a 1,40 m l’alçària del centre de gravetat de la pedra sobre el
seu pla de rodolament.
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Queda pendent la tria de la corba del parell de restitució adequada per al comportament dinàmic de la pedra i compatible amb el relleu del suport.

Fig. 19. Geometria de rodolament proposada. Queda per definir el perfil de la base.
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13. PROPOSTA DE CORBA DE PARELL DE RESTITUCIÓ
La corba "(!) del parell de restitució adoptada està definida per un spline cúbic
que parteix de l’origen "(!=0), arriba a "(!=8º)=500.103Nm i té els tres punts de
control A[2º, 25·103 Nm], B[4,5º, 100·103 Nm] i C[7,7º, 259·103 Nm], (Fig. 20).

Fig. 20. Una opció de disseny: corba de parell de restitució definida com a spline cúbic.

Fig. 21. Influència de la incertesa en l’alçària del centre de gravetat,
en la inclinació de la pedra (condicions quasi-estàtiques).
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Per tal de validar l’opció presa, s’ha determinat la inclinació a la qual arriba la
pedra en condicions quasi-estàtiques en funció del moment resultant aplicat (moment
aplicat per les persones o el vent, menys el parell de resistència al rodolament "r
estimat en 4.500 Nm), per a l’alçària prevista del centre de gravetat G (1,4 m) i per a
desviacions d’aquesta alçada, des de 1,0 m fins 1,8 m (Fig. 21). S’ha considerat una
massa de la pedra de 100 tones.
Es mostra també a la figura el moment resultant aplicat en tres casos de referència:
cas d’un forçut, cas de tres forçuts, i cas d’un vent fort. Les inclinacions a les quals
s’arriba són de l’ordre de les ressenyades per a Pedralta. En el cas més desfavorable
—tres forçuts i màxima alçària de G— s’arriba a una inclinació d’uns 2º.
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14. EL PERFIL DEL SUPORT.
DISSENY DE LES PISTES DE RODOLAMENT.
Per a la funció de parell de recuperació "(!) adoptada i per a l’ alçària nominal
de G (1,4 m), la Fig. 22.a mostra el perfil (simètric) del suport sobre una extensió
horitzontal de +70 cm, en la qual hi ha un descens d’uns 6 mm. La Fig. 22.b mostra
la trajectòria de G per a un rodolament al llarg de tot el perfil presentat. Arriba a
un desplaçament horitzontal màxim de 20 cm i un desplaçament vertical cap amunt
de 20 mm.

Fig. 22. Perfil del suport (a) i trajectòria del centre de gravetat G (b).

Fig. 23. Disseny de les pistes de rodolament (a). Plantilla per esculpir les pistes (b).

A partir del perfil del suport s’han projectat les pistes de rodolament (Fig. 23.a),
formades per dos trams cilíndrics —amb generatrius inclinades 5º respecte al pla
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horitzontal— de 185 mm d’amplada separades 346 mm. Els relleus que s’observen a
la figura, que sobresurten del què serien la prolongació de les pistes de rodolament,
serien suprimits. El fet que la pista de rodolament en la base tingui un descens superior al d’abans i apareguin aquests contorns que sobresurten a les zones extremes
de rodolament, és degut al fet d’haver triat un perfil pla per a la pedra, quan abans era
convex. A la Fig. 23.b es mostra la plantilla per esculpir les pistes. Els seus dos nivells
garantirien l’adequada inclinació de les pistes.
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15. CICLE LÍMIT PER A UNA POTÈNCIA MITJANA DISPONIBLE
DE 500 W.
Una comprovació rellevant és la que correspon a l’actuació de màxim risc sobre
la pedra, que és la de tipus gronxador (moviment autoexcitat). En aquesta actuació,
s’empeny la pedra amb un moment "a > 2" en el seu moviment d’avanç i es deixa
d’empènyer en els de retrocés, de manera que, de bon començament, l’amplitud
del moviment creix a cada oscil·lació (Fig. 24.a). Quan s’arriba a la potència màxima disponible, aquesta limitació fa disminuir progressivament el moment aplicat
fins el valor "a=2" quan s’arriba al cicle límit. Aquest procés es mostra a la Fig. 24
per al perfil adoptat, l’alçària nominal de G (1,4 m) i per a una potència mitjana
disponible de 500 W. S’ha considerat un moment d’actuació inicial de 10.000 Nm,
lleugerament superior al mínim necessari de 9.000 Nm per al parell de resistència
al rodolament considerat de 4.500 Nm. L’amplitud d’avanç màxima és de 5,2º, valor
consistent amb el referit per a Pedralta.

Fig. 24. Cicle límit per a una potència mitjana disponible de 500 W:
evolució energètica (a) i pla de fases (b).
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16. EVOLUCIÓ DE DIVERSES CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
EN FUNCIÓ DE L’AMPLITUD DEL CICLE LÍMIT
Per tal de completar l’avaluació de l’opció proposada, les figures següents (Figs.
25, 26 i 27) es refereixen a l’evolució de diverses característiques mecàniques en
funció de l’amplitud d’oscil·lació. En totes elles es considera la mateixa geometria
de la superfície de rodolament del suport, i pel que fa a la pedra es considera que
la seva massa és de 100 tones i que l’alçària de G sobre el pla de rodolament de la
pedra és 1,4 m.
La Fig. 25.a mostra l’evolució energètica dels cicles límits per a amplituds d’oscillació de 3º, 3,5º, 4º, ..... 7,5º, que són amplituds previsibles. Aquestes evolucions
energètiques són rectes amb pendent "r=4.500 J/rad. Per a una escala horitzontal
en graus, el pendent és de 4.500(,/180) J/grau. El treball fet pel moment aplicat és
igual a dues vegades al pendent de la recta per l’amplitud de l’oscil·lació (!max%!min)
La relació entre la potència mitjana dels cicles límit i la inclinació màxima assolida en el cicle límit es mostra a la Fig. 25.b. Aquesta potència mitjana es troba com a
quocient entre el treball fet pel moment aplicat i el període de la oscil·lació, període
que cal calcular per integració numèrica.

Fig. 25. Evolució energètica per a diferents amplituds d’autoexcitació (a)
i potència mitjana dels cicles límit funció de l’amplitud d’oscil·lació (b).

La Fig. 26 il·lustra com varien —en funció de la inclinació màxima assolida— la
potència mitjana aplicada i el moment aplicat al llarg del procés d’establiment del
cicle límit, des del seu inici, quan es disposa d’una potència mitjana de 500 W.
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La Fig. 26.a mostra com la potència mitjana aplicada va augmentant fins arribar a
potència màxima disponible, per a ! = 3,8º. A partir d’aquest angle es manté constant
fins que l’oscil·lació arriba al cicle límit. Aquest cicle límit està determinat pel valor
del moment aplicat (Fig. 26.b), que passa a disminuir fins a 2".

Fig. 26. Evolució de potència mitjana aplicada (a) i del parell aplicat (b),
funció de l’amplitud d’oscil·lació per a una potència mitjana disponible de 500 W
i un parell màxim de 10000 Nm

Finalment, en funció de la inclinació màxima assolida en els cicles límit —i per
tant funció de la potència mitjana disponible—, la Fig. 27.a mostra el període d’oscillació dels cicles límit, i la Fig. 27.b mostra el coeficient de frec mínim per impedir
el lliscament.

Fig. 27. Evolució del període (a) i del coeficient de frec mínim per a no lliscar (b),
funció de l’amplitud d’oscil·lació, i per tant de la potència mitjana disponible.
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Tots els resultats mostrats en les figures 25, 26 i 27, són consistents amb la informació disponible sobre el moviment oscil·latori que havia tingut Pedralta, ressenyada
a la Introducció.
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CONCLUSIONS
Aquesta monografia és un primer pas en l’estudi de la viabilitat mecànica del
reposicionament oscil·latori, degudament segur en tots els seus aspectes, d’una pedra cavallera.
Presenta el desenvolupament d’un primer disseny d’una opció de reposicionament
viable, amb resultats concordants amb les dades que es tenen del comportament oscillatori que havia tingut Pedralta.
La caiguda d’una pedra cavallera sense la intervenció de cap fenomen sobtat responsable de la seva caiguda —com pot ser un moviment sísmic o una intervenció
humana específica— evidencia les seves condicions de risc prèvies a la caiguda. Per
aquest fet el seu reposicionament oscil·latori, a més de presentar un problema mecànic com el que es tracta de resoldre en aquesta monografia, presenta un problema
de responsabilitats legals si pel fet de caure pot ocasionar danys a persones o a bens
materials. S’ocupen d’aquest darrer aspecte el visats per part d’institucions diverses,
com els col·legis professionals, que garanteixen que es compleix una normativa específica. Però en el cas de les pedres oscil·lants no hi ha normativa específica per
al seu reposicionamet oscil·latori. Tal vegada aquesta monografia podria ser el punt
de partida per al seu desenvolupament.
L’estudi presentat pot ajudar a identificar els valors de les dades mecàniques de
pedres cavalleres existents, que ajudin a preveure la proximitat de risc. En el cas
de Pedralta, la informació existent del seu caràcter oscil·latori (presentada en la Introducció) és extremadament reduïda: estimació del període de les petites oscil·lacions,
i amplituds d’oscil·lació obtingudes sota les actuacions més usuals de persones que
l’empenyien.
Aspectes de particular interès d’aquest estudi són l’avantatge d’un perfil de rodolament pla per a la pedra i la possibilitat de trobar el corresponent perfil corbat per
a la base a partir de la corba d’energia potencial del pes de la pedra que es desitja,
com a funció de l’angle rodolat.
Aquesta monografia vol ser a més, un homenatge científic a Pedralta i a la dinàmica oscil·latòria que havia tingut.
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RESUM
La famosa pedra oscil·lant Pedralta de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà,
Girona) va caure el desembre de 1996. Tot i ser el seu final previsible, és presumible que s’avancés, per causa de l’acció humana, al que hauria correspost a la seva
evolució natural. És per això que es va prendre la determinació de reposicionar-la,
la qual cosa va ser un estímul per a l’estudi d’un reposicionament que mantingués
el caràcter oscil·latori de la pedra, objecte d’aquesta monografia. Es plantegen les
directrius per a restablir el perfil d’unes pistes de rodolament que, bo i garantint una
adequada mobilitat de la pedra, la fessin segura en front de les actuacions humanes més previsibles, i es desenvolupa un primer disseny d’una opció viable. El reposicionament es va fer el 1997, abans de la conclusió d’aquest estudi, sense que es
mantingués el caràcter oscil·latori de la pedra, per bé que es va recuperar la seva
esplèndida imatge anterior.
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ABSTRACT
The famous rocking Stone Pedralta in Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà, Girona) felt down in December of 1996. Though that was the expected end, the fall
was presumably fostered by human action, and took place earlier than what would
have been had it followed its natural evolution. For that reason, the local authorities
decided to undertake its repositioning. That encouraged the study presented in this
monography, whose goal was to provide a way to restitute the stone to its original
location while keeping its rocking motion. Guidelines to redefine the profile of the
rolling pathways leading to a safe rock configuration -so that usual predictable human actions would not entail any danger- with a suitable mobility are given A first
design for a viable option is developed. The rock was repositioned in 1997, before
this study came to an end. The result did not keep the stone oscillatory character,
but its original great image was recovered.
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RESUMEN
La famosa piedra oscilante Pedralta de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà, Girona) cayó en diciembre de 1996. Aunque este fuera su final previsible, seguramente
se produjo antes de lo que habría correspondido a la evolución natural debido a la
intervención humana. Ello condujo a la decisión de reposicionarla, lo cual fue un
estímulo para el estudio de su reposicionamiento oscilatorio objeto de esta monografía. En él se plantean diversas directrices para restablecer el perfil de unas pistas
de rodadura que la hicieran segura frente a las actuaciones humanas más previsibles,
garantizando una adecuada movilidad de la piedra, y se desarrolla un primer diseño
de una opción viable. El reposicionamiento se llevó a cabo en 1997, antes de concluir
este estudio, y aunque no se mantuvo el carácter oscilatorio de la piedra, se recuperó
sin embargo su espléndida imagen anterior.
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