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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3074. Coneixements de geotècnia i  mecànica de sòls i  de roques així com la seva aplicació en el desenvolupament d'estudis,
projectes, construccions i explotacions on sigui necessari efectuar moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció.
3080. Coneixement sobre el projecte, càlcul, construcció i manteniment de les obres d'edificació pel que fa a l'estructura, els acabats,
les instal.lacions i els equips propis.
3083. Capacitat per a la construcció i la conservació de les línies de ferrocarrils amb coneixements per aplicar la normativa tècnica
específica i diferenciant les característiques del material mòbil.
3085. Capacitat per a la construcció d'obres geotècniques.
3087. Coneixements i capacitat per projectar i dimensionar obres i instal.lacions hidràuliques, sistemes energètics, aprofitaments
hidroelèctrics i planificació i gestió de recursos hidràulics superficials i subterranis.
3091. Capacitat per a la construcció i la conservació de carreteres, i per al dimensionament, el projecte i els elements que componen
les dotacions viàries bàsiques.
3092. Capacitat per a la construcció i la conservació de les línies de ferrocarrils amb coneixements per aplicar la normativa tècnica
específica i diferenciant les característiques del material mòbil.
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Genèriques:
3105.  Capacitat  per  identificar,  formular  i  resoldre  problemes  de  l'enginyeria.  Capacitat  per  plantejar  i  resoldre  problemes
d'enginyeria de la construcció amb iniciativa, habilitats en presa de decisions i creativitat. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució
de problemes sistemàtic i creatiu.
3106. Identificar la complexitat dels problemes tractats en les matèries. Plantejar correctament el problema a partir de l'enunciat
proposat. Identificar les opcions per la serva resolució. Escollir una opció, aplicarla i identificar si és necessari canviar-la si no s'arriba
a una solució. Disposar d'eines o mètodes per verificar si la solució és correcta o, com a mínim, coherent. Identificar el paper de la
creativitat en la ciència i la tecnologia.
3107. Identificar, modelar i plantejar problemes a partir de situacions obertes. Explorar les alternatives per a la seva resolució,
escollir l'alternativa òptima d'acord a un criteri justificat. Manejar aproximacions. Plantejar i aplicar mètodes per validar la bondat de
les solucions. Tenir una visió de sistema complex i de les interaccions entre els seus components.
3111. Capacitat per concebre, projectar, gestionar i mantenir sistemes en l'àmbit de l'enginyeria de la construcció. Capacitat per
cobrir el cicle de la vida complet d'una infraestructura o sistema o servei en l'àmbit de l'enginyeria de la construcció. Això inclou la
redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'itinerari, el coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de
decisions,  la  direcció  de  les  activitats  objecte  dels  projectes,  la  realització  de  mesuraments,  càlculs  i  valoracions,  el  maneig
d'especificacions,  reglaments  i  normes d'obligat  compliment,  la  valoració  de l'impacte social  i  mediambiental  de les  solucions
tècniques adoptades, la valoració econòmica, de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i
integradora.
3112. Identificar les funcions de l'enginyeria i els processos involucrats en el cicle de vida d'una obra, procés o servei. Valorar la
necessitat de la sistematització del procés de disseny. Identificar i interpretar els passos d'un document d'especificació del procés de
disseny (PDS). Completar i millorar documents d'especificació i planificació. Aplicar un procés de disseny sistemàtic en les seves fases
d'implementació i operació. Elaborar informes de progrés d'un procés de disseny. Gestionar eines de suport a la gestió de projectes.
Elaborar un informe final corresponent a un procés de disseny senzill. Conèixer els aspectes econòmics bàsics associats al producte-
procés-servei que s'està dissenyant.
3113. Identificar les necessitats de l'usuari i elaborar una definició de producte-procés-servei i unes especificacions inicials. Elaborar
una especificació del procés de disseny. Dissenyar i seguir un model de gestió del procés de disseny basat en un estàndard. Conèixer
profundament els passos associats a les fases de disseny, implementació i operació. Utilitzar de forma coherent els coneixements i
eines adquirits en les diferents matèries en el procés de disseny i implementació. Avaluar i proposar millores al disseny realitzat.
Avaluar l'aplicació de la legislació, normativa en els àmbits nacional, europeu i internacional

Transversals:
585. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se
amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts i generar
oportunitats.
586. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 2: Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una
visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci partícips als altres en projectes que s'han de desenvolupar.
589. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el
disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.
594. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
584. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per
escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura intenta incentivar la participació dels estudiants i  el seu treball  previ i  posterior a les classes. De les tres hores
setmanals programades es dedica típicament dos a sessions més expositives centrades en aspectes conceptuals i teòrics, i una a
aspectes més pràctics amb resolució d'exercicis i problemes. Durant les classes no s'imparteix tota la matèria inclosa en el programa
sinó que aquestes se centren en els aspectes de major importància i dificultat, deixant la resta per al treball personal dels estudiants
amb ajuda dels apunts i la documentació addicional facilitada en el context de l'assignatura. Addicionalment es poden organitzar
sessions voluntàries de consulta (amb resolució complementària de problemes i exàmens) i també, eventualment, conferències o
visites tècniques d'interès geotècnic. A les classes s'utilitza bàsicament la pissarra i puntualment material audiovisual (Internet,
diapositives o vídeos). A més, els estudiants han de desenvolupar en grups reduïts dos treballs relacionats amb el càlcul manual i amb
ordinador de problemes d'interès geotècnic.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aplicació de coneixements sobre geotècnia i mecànica de sòls i de roques en el desenvolupament d'estudis, projectes, construccions i
explotacions en què sigui necessari efectuar moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció.

1. Capacitat per fer el projecte constructiu d'una estructura de fonamentació superficial a partir d'un informe geologicogeotècnic.
2. Capacitat per fer el projecte constructiu d'una estructura de fonamentació profunda a partir d'un informe geologicogeotècnic.
3. Capacitat per projectar una estructura de contenció incloent-hi l'anàlisi d'estabilitat i de comportament en servei.

Coneixements sobre reconeixement del terreny. Coneixements sobre el comportament de fonamentacions superficials, incloent-hi el
càlcul de capacitat portant i d'assentaments, el dimensionament i la comprovació. Coneixements sobre el comportament de les
fonamentacions  profundes,  incloent-hi  el  càlcul  de  capacitat  portant  i  d'assentaments,  el  dimensionament  i  la  comprovació.
Coneixements sobre la teoria d'empenta en terres per aplicar-los al càlcul d'empentes en estructures de contenció. Coneixements
sobre el comportament d'estructures de contenció rígides i flexibles, incloent-hi el drenatge, el control mitjançant instrumentació, els
elements d'ancoratge, així com anàlisis d'estabilitat i en servei.

Resultats previstos per a l'aprenentatge de l'estudiant:

* Coneixement, comprensió i capacitat de raonament i resolució d'exercicis i problemes en relació amb el disseny i càlcul manual i
numèric de casos reals bàsics de fonamentacions superficials i profundes i d'estructures de contenció (murs i pantalles) amb estats
d'aigua i càrrega i estratigrafies diverses; coneixement, comprensió i capacitat de raonament d'aspectes complementaris com els
corresponents  a  reconeixement,  instrumentació,  condicionament  o  millora  del  terreny,  i  coneixement  d'alguns  exemples  de
fonamentacions en casos especials (ponts de gran llum, edificis de gran alçada).

* Coneixement de valors típics i ordres de magnitud de les variables utilitzades i capacitat crítica de valors obtinguts de les mateixes.

* Capacitat d'estudi independent, ús de recursos bibliogràfics, treball  en equip i  de seguir cursos més avançats en l'àmbit de
l'Enginyeria geotècnica.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores grup gran 18,0 16.00

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup petit 9,0 8.00

Hores grup mitjà 18,0 16.00

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA

Descripció:
1.1. CONTINGUT I ENFOCAMENT
1.2. DESENVOLUPAMENT, PROGRAMA I BIBLIOGRAFIA
1.3. AVALUACIÓ

Objectius específics:
Coneixement bàsic dels principals tipus de problemes que es plantegen i resolen en l'assignatura i dels aspectes generals de la
seva organització (enfocament, desenvolupament de les classes, programa, bibliografia i avaluació).

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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TEMA 2. RECONEIXEMENT DEL TERRENY

Descripció:
2.1 PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA. OBJECTIUS
2.1.1 Informació puntual i informació en extensió
2.1.2 Obtenció de paràmetres útils en el càlcul geotècnic
2.2 RECONEIXEMENT PREVI
2.2.1 Estudi dels mapes disponibles a la zona
2.2.2 Estudis en zones adjacents
2.2.3 Observació directa del terreny
2.3 MÈTODES DE RECONEIXEMENT
2.3.1 Reconeixement manual
2.3.2 Sondejos. Extracció de mostres. Perfils
2.4 ASSAIGS IN SITU
2.4.1 Assaigs penetrométricos
2.4.2 Assaigs de càrrega
2.4.3 Assaigs geofísics
2.5 INFORME GEOTÈCNIC. CONTINGUT I ESTRUCTURA
Exercicis del tema 2, complementats amb conceptes addicionals de teoría

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i capacitat de raonament i aplicació sobre les tècniques usades en el reconeixement del terreny per tal
d'identificar les propietats que caracteritzen el comportament del mateix (deformabilitat, resistència) i permeten escometre el
projecte de fonaments, estructures de fonamentació i altres actuacions geotècniques (anàlisi de l'estabilitat de talussos, millora
del terreny, drenatge d'excavacions, etc.), incloent per a això el plantejament i projecte general del reconeixement, els mètodes
existents, els assaigs in situ penetromètrics, de càrrega o geofísics i el desenvolupament d'informes geotècnics.

Coneixement de paràmetres típics de diferents procediments de reconeixement del terreny.
Pràctica i aprofundiment dels conceptes, coneixements i desenvolupaments del tema 2

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 7h

TEMA 3. FUNCIÓ I TIPOLOGIA DE LES FONAMENTACIONS

Descripció:
3.1. FUNCIÓ DE LES FONAMENTACIONS. CONDICIONS LÍMIT A COMPLIR
3.2. TIPUS DE FONAMENTACIONS I CAMPS GENERALS D'APLICACIÓ
3.3. PROCEDIMENT GENERAL I FACTORS CONDICIONANTS DEL PROJECTE DE FONAMENTACIONS

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i capacitat de raonament de la funció, tipologia, comportament bàsic i camps generals d'aplicació de les
fonamentacions superficials, profundes i semiprofundes, de les condicions límit que han de complir les mateixes, i del
procediment general i factors condicionants del projecte de fonamentacions.

Coneixement de dimensions típiques de diferents tipus de fonamentacions.

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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TEMA 4. FONAMENTACIONS SUPERFICIALS

Descripció:
4.1. INTRODUCCIÓ. TIPOLOGIA I CAMP GENERAL D'APLICACIÓ
4.2. PRESSIONS ADMISSIBLES O DE TREBALL DEL TERRENY
4.3. CÀRREGA DE ENFONSAMENT. ASPECTES GENERALS
4.3.1. Mecanismes de ruptura
4.3.2. Expressió de Brinch Hansen. Coeficients correctors
4.3.3. Càrrega excèntrica. Procediment aproximat
4.3.4. Processos drenats i no drenats en terrenys cohesius
4.3.5. Efecte de l'aigua
4.3.6. Altres casos específics
4.4. CÀRREGA DE ENFONSAMENT. TERRENY ESTRATIFICAT
4.4.1. Introducció. Aspectes generals
4.4.2. Aproximacions empíriques
4.4.3. Cas de dos estrats amb punxonament del superior
4.4.4. Altres casos
4.5. ESTIMACIÓ DE LA PRESSIÓ DE ENFONSAMENT I DE LA PRESSIÓ ADMISSIBLES A PARTIR DE ASSAIGS IN SITU
4.6. ASSENTAMENTS DE FONAMENTACIONS SUPERFICIALS
4.6.1. Introducció. Nomenclatura
4.6.2. Mètode elàstic
4.6.3. Mètode edomètric
4.6.4. Altres mètodes
4.7. FACTORS DE SEGURETAT
4.8. PROJECTE DE FONAMENTACIONS SUPERFICIALS
4.8.1. Predimensionat
4.8.2. Accions a considerar. Procediment de comprovació
4.8.3. Aspectes constructius
Exercicis i problemes del tema 4, complementats amb conceptes addicionals de teoría

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i capacitat de raonament i resolució d'exercicis i problemes en relació amb les pressions admissibles o
de treball del terreny, la càrrega d'enfonsament i els assentaments de fonamentacions superficials en condicions diverses de
estratigrafia (terrenys homogenis o estratificats), accions (càrrega vertical o inclinada, centrada o excèntrica), existència d'aigua
(sec o saturat), termini (condicions drenades o no drenades), tipus de fonamentació superficial (correguda o aïllada), suport de la
mateixa (superficial o en profunditat), etc. , i el seu dimensionament en tots aquests casos.

Coneixement, comprensió i capacitat de raonament de la tipologia, camp general d'aplicació i mecanismes de trencament de les
fonamentacions superficials, de l'estimació de la pressió admissible i de la càrrega d'enfonsament a partir d'assaigs in situ, de la
definició dels factors de seguretat, i del desenvolupament de projectes específics.

Coneixement de valors típics de paràmetres relacionats amb el càlcul de fonamentacions superficials (pressions admissibles i
d'enfonsament de diferents tipus de terrenys, factors de seguretat, etc.).
Pràctica i aprofundiment dels conceptes, coneixements i desenvolupaments del tema 4

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m
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TEMA 5. FONAMENTACIONS PROFUNDES

Descripció:
5.1. INTRODUCCIÓ
5.2. TIPOLOGIA DE PILONS
5.3. PILO AÏLLAT. CÀRREGA DE ENFONSAMENT
5.3.1. Introducció
5.3.2. Resistència per punta. Expressions estàtiques i semiempíriques
5.3.3. Resistència per fust
5.3.4. Fórmules de clava i proves de càrrega
5.4. GRUPS DE PILONS. CÀRREGA DE ENFONSAMENT
5.5. DISTRIBUCIÓ DE CÀRREGUES EN GRUPS DE PILONS
5.6. COMPROVACIÓ EN TRENCAMENT I EN SERVEI
5.7. FRICCIÓ NEGATIVA I ALTRES SOL·LICITACIONS ESPECIALS
5.8. PROCEDIMENT DE CÀLCUL I NORMES TECNOLÒGIQUES
5.9. PROJECTE DE FONAMENTACIONS PROFUNDES
5.9.1. Predimensionat
5.9.2. Accions a considerar. Procediment de comprovació
5.9.3. Aspectes constructius
Exercicis del tema 5, complementats amb conceptes addicionals de teoría

Objectius específics:
Coneixement i comprensió de les diferents tipologies de pilons segons forma de transmetre la càrrega al terreny, forma de
posada en obra en relació al terreny, forma de fabricació i execució i segons el material i situacions en què és necessari l'ús de
pilons.

Coneixement, comprensió i capacitat de raonament i resolució d'exercicis i problemes en relació amb pilons aïllats tant per a la
component de punta com per a la component de fust (plantejament teòric mitjançant fórmules estàtiques basades en
mecanismes de trencament i càlcul real sobre la base de resultats in situ de tipus penetromètric o fórmules de clava), grups de
pilons (càrrega d'enfonsament i distribució de càrregues per efecte de moments i càrregues horitzontals), topall estructural i
assentaments.

Coneixement, comprensió i capacitat de raonament en relació amb sol·licitacions especials (fregament negatiu, enfonsament
lateral per esforços horitzontals, tracció, vinclament i empentes laterals d'altres estructures) arribant-se en alguns casos a
mètodes de càlcul per resolució d'exercicis i problemes, i del desenvolupament de projectes específics.

Coneixement de valors típics i ordres de magnitud de resistències a la penetració (estàtica i dinàmica); càrrega que pot suportar
un piló aïllat, topall estructural; diàmetres, separacions, longituds i nombre de pilons en un grup.
Pràctica i aprofundiment dels conceptes, coneixements i desenvolupaments del tema 5

Dedicació: 13h 12m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 7h 42m

AVALUACIÓ

Dedicació: 9h 36m
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m
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TEMA 6. FUNCIÓ I TIPOLOGIA DE LES ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ

Descripció:
6.1 FUNCIÓ DE LES ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ. NOMENCLATURA BÀSICA
6.2 TIPOLOGIA DE LES ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ
6.3 EMPENTA DE TERRES

Objectius específics:
Coneixement i comprensió de la funció, nomenclatura bàsica, tipologia i comportament general de les estructures de contenció.

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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TEMA 7. MURS

Descripció:
7.1. INTRODUCCIÓ
7.2. EMPENTA ACTIVA. TEORIA DE COULOMB
7.2.1. Plantejament del cas bàsic. Efecte de la cohesió
7.2.2. Efecte de càrregues en superfície del terreny
7.2.3. Acció de l'aigua
7.2.4. Altres casos
7.3. EMPENTA ACTIVA. TEORIA DE RANKINE
7.4. EMPENTA ACTIVA SOBRE TIPUS DE MURS ESPECÍFICS
7.4.1. Murs en L
7.4.2. Altres tipus de murs específics
7.5. ALTRES MÈTODES PER A L'ESTIMACIÓ D'EMPENTES ACTIVES
7.5.1. Mètode elàstic
7.5.2. Distribucions semiempírics
7.6. EMPENTA PASSIVA
7.6.1. Introducció. Teories de Coulomb i de Rankine i mètodes basats en solucions estàtiques
7.6.2. Modificació de Kp. Reducció parabòlica
7.7. PROJECTE DE MURS
7.7.1. Predimensionat. Accions a considerar
7.7.2. Procediment de comprovació
7.7.3. Sistemes de drenatge
7.7.4. Altres tipus de murs. Terra reforçada
7.7.5. Aspectes constructius
Exercicis i problemes del tema 7, complementats amb conceptes addicionals de teoría

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i capacitat de raonament i resolució d'exercicis i problemes en relació amb l'estimació de les empentes
actives (i passives en determinats casos) utilitzant les teories de Coulomb i / o de Rankine o altres procediments aproximats
(mètode elàstic, distribucions semiempírics) en situacions diverses de tipologia de trasdòs (plans, trencats, verticals o no
verticals, en L), càrregues exteriors (uniformement repartides o arbitràries), terrenys (cohesius o no cohesius), estratigrafies
(terrenys homogenis o estratificats), existència d'aigua ( sec o amb nivell freàtic), termini (curt o llarg termini), i amb el projecte
de murs incloent el predimensionat, l'estimació de les accions a considerar i les fases específiques del procediment de
comprovació (seguretat a la bolcada, al lliscament, i excentricitat de la reacció a la base).

Coneixement de valors típics i ordres de magnitud de càrrega del terreny i de dimensions típiques de murs.

Coneixement, comprensió i capacitat de raonament del procediment complet de comprovació d'un mur, de les estratègies i
sistemes de drenatge, de la tipologia, comportament i procediment de comprovació d'altres tipus de murs (terra reforçada) i
d'aspectes constructius bàsics.
Pràctica i aprofundiment dels conceptes, coneixements i desenvolupaments del tema 7

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m
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TEMA 8. PANTALLES

Descripció:
8.1. INTRODUCCIÓ. TIPOLOGIA I COMPORTAMENT MECÀNIC
8.2. ESTIMACIÓ DE LES EMPENTES DEL TERRENY
8.3. MÈTODES DE CÀLCUL DE PANTALLES EN VOLADÍS
8.3.1. Mètodes clàssics
8.3.2. Altres mètodes
8.4. MÈTODES DE CÀLCUL DE PANTALLES ANCORADES
8.4.1. Pantalles ancorades en un nivell
8.4.2. Pantalles ancorades en més d'un nivell
8.4.3. Ancoratges
8.5. APUNTALAMENTS
8.6. NORMES TECNOLÒGIQUES I ASPECTES CONSTRUCTIUS
8.7. PROJECTE DE PANTALLES
8.7.1. Predimensionat. Accions a considerar
8.7.2. Procediment de comprovació
8.7.3. Altres tipus de pantalles
8.7.4. Aspectes constructius
Exercicis i problemes del tema 7, complementats amb conceptes addicionals de teoría

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i capacitat de raonament en relació amb la tipologia, comportament, estimació i distribució d'empentes
i mecanismes de possible fallada en pantalles en voladís, ancorades a un nivell o ancorades a més d'un nivell, i amb el
comportament d'ancoratges i apuntalaments.

Coneixement, comprensió i capacitat de raonament i resolució d'exercicis i problemes en relació amb el càlcul de l'estabilitat de
pantalles en voladís mitjançant mètodes clàssics, en condicions drenades o no drenades, i semiempírics, de pantalles ancorades
sota hipòtesi de suport lliure o fix i de pantalles ancorades a més d'un nivell mitjançant hipòtesis de càlcul específiques.

Coneixement de valors típics de paràmetres en pantalles en voladís, ancorades a un nivell o ancorades a diversos nivells,
d'ancoratges i de apuntalaments.
Pràctica i aprofundiment dels conceptes, coneixements i desenvolupaments del tema 7

Dedicació: 13h 12m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 7h 42m
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TEMA 9. MÈTODES NUMÈRICS EN GEOTÈCNIA

Descripció:
9.1. INTRODUCCIÓ
9.2. MÈTODE DE LES DIFERÈNCIES FINITES PER A L'EQUACIÓ DE FLUX EN RÈGIM ESTACIONARI
9.2.1 Introducció
9.2.2 Equació de flux en diferències finites
9.2.3 Condicions de contorn
9.2.4 Resolució de problemes transitoris
9.3 CONCEPTES BÀSICS DEL MÈTODE D'ELEMENTS FINITS APLICATS A L'EQUACIÓ D'EQUILIBRI EN MEDI CONTINU
9.3.1 Introducció
9.3.2 Deformacions
9.2.3 Funcions de forma o interpolació
9.3.4 Deformacions utilitzant les funcions de forma
9.3.5 Teorema de Green
9.3.6 Equacions d'equilibri de tensions
9.4 EL PROCÉS DE MODELACIÓ
9.5 REFERÈNCIES
APÈNDIX 1. Descripció general del programa PLAXIS: dades generals / general settings, generació de la geometria, exemple:
sabata circular en sorra
APÈNDIX 2. Descripció de CODE_BRIGHT i GID: definició, geometria, dades a introduir per CODE_BRIGHT

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i capacitat de raonament i aplicació en relació amb els mètodes numèrics existents per al càlcul de
problemes geotècnics habituals (problemes de contorn relatius a flux, consolidació, deformació i resistència de fonamentacions,
estructures de contenció o excavacions en sòl sec o saturat) , de les seves característiques, de les condicions de contorn
disponibles, d'elements típics i especials per a la discretització del medi, de programes existents i del procediment d'operació que
s'ha de seguir (plantejament del problema, discretització, condicions de contorn, processat, etc.).

Coneixement de valors típics de paràmetres de programes comercials d'aplicació.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

LABORATORI

Descripció:
Pràctica informàtica de càlcul numèric amb problemes d'enginyeria geotècnica, complementats amb conceptes addicionals de
teoría

Objectius específics:
Pràctica i aprofundiment dels conceptes, coneixements i desenvolupaments del tema 9

Dedicació: 4h 48m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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TEMA 10. INSTRUMENTACIÓ D'ESTRUCTURES GEOTÈCNIQUES

Descripció:
10.1. MESURA DE TENSIONS I DE DESPLAÇAMENTS
10.2. INSTRUMENTS DE MESURA IN SITU
10.2.1. Generalitats
10.2.2. Piezòmetres. Tipus
10.2.3. Cèl·lules de càrrega total. Tipus
10.2.4. Cinta per a convergències.
10.2.5. Extensòmetre de varetes
10.2.6. Extensòmetre amb detector magnètic
10.2.7. Micròmetre lliscant
10.2.8. Inclinòmetre de pèndol
10.3. APLICACIÓ A CASOS REALS
10.3.1. Casos en preses: presa de materials solts i de formigó
10.3.2. Casos en excavacions: túnel i excavació a cel obert urbans
10.3.3. Casos en fonamentacions: recalç i piló de gran mida
Exercicis i problemes del tema 10, complementats amb conceptes addicionals de teoría

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i capacitat de raonament i aplicació sobre les tècniques usades en la instrumentació d'estructures
geotècniques a fi d'analitzar el comportament en servei d'aquestes; possibles motivacions per a la seva implementació; variables
(desplaçaments, tensions, càrregues) a mesurar; i instruments disponibles per a això (piezòmetres, cèl·lules de càrrega total,
cintes de convergències, extensòmetres de varetes, micròmetre lliscant, inclinòmetre de pèndol i altres)

Coneixement i comprensió del procediment a seguir en un projecte d'instrumentació i de casos específics d'aplicació (preses de
materials solts o túnel urbà entre altres).

Coneixement de paràmetres típics de diferents procediments d'instrumentació d'estructures geotècniques.
Pràctica i aprofundiment dels conceptes, coneixements i desenvolupaments del tema 10

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

TEMA 11. MILLORA DEL TERRENY

Descripció:
11.1. INTRODUCCIÓ. OBJECTIUS
11.2. MÈTODES DE MILLORA DEL TERRENY
11.2.1. Mètodes de densificació
11.2.2. Mètodes amb addicions al terreny
11.2.3. Mètodes tèrmics
11.2.4. Mètodes de reforç
11.2.5. Altres mètodes

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i capacitat de raonament i aplicació de les tècniques principals de millora de les propietats del terreny
(resistència, deformabilitat, permeabilitat, etc.) mitjançant procediments de densificació, addicions al terreny, mètodes tèrmics,
reforç o altres, incloent els objectius de les mateixes, els avantatges i limitacions de cadascuna d'elles, els seus camps bàsics
d'aplicació i el procediment d'execució.

Coneixement de paràmetres típics dels procediments de millora del terreny explicats.

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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TEMA 12. EXEMPLES DE FONAMENTACIONS EN CASOS ESPECIALS

Descripció:
12.1. FONAMENTACIÓ DE PONTS
12.2. SOTERRANIS ENTRE MITGERES
12.3. REFORÇ DE FONAMENTS
12.4. ALTRES CASOS

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i capacitat de raonament sobre alguns exemples significatius de fonamentacions en casos especials
(ponts, zones de mitgera, reforços, edificis alts) incloent la seva discussió i justificació i avantatges i limitacions.

Coneixement de dades bàsiques dels casos de fonamentacions especials explicats.

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final s'obté a partir de les corresponents a cadascuna de les activitats desenvolupades (avaluació continuada (inclou
varis conceptes), avaluació de conjunt i pràctiques de càlcul geotècnic i en ordinador) segons es detalla en un document específic
disponible al portal d'Internet de la assignatura amb el sistema complet d'avaluació.

L'assignatura pot superar-se tant per avaluació continuada tenint en compte totes les activitats desenvolupades en el curs com a
partir de l'avaluació de conjunt exclusivament. En el primer cas l'avaluació parcial té un pes total aproximat del 25%, l'avaluació de
conjunt té un pes total aproximat del 45% i la resta d'activitats tenen el percentatge restant.

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les normes de realització de les proves es detallen en un document específic disponible al portal d'Internet de l'assignatura amb el
sistema complet d'avaluació.

L'avaluació continuada i la de conjunt són de tipus multiresposta i les pràctiques de càlcul en ordinador s'han de desenvolupar en grup
utilitzant programes específics aplicats a casos pràctics d'interès geotècnic i s'han de lliurar en temps i forma.

Per qualsevol dels procediments establerts s'ha d'aconseguir en el conjunt del quadrimestre una qualificació mínima de 5 sobre 10.
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