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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4060. Coneixement de resistència de materials i teoria d'estructures.

Transversals:
588.  SOSTENIBILITAT  I  COMPROMÍS  SOCIAL  -  Nivell  1:  Analitzar  sistèmicament  i  críticament  la  situació  global,  atenent  la
sostenibilitat  de  forma interdisciplinària  així  com el  desenvolupament  humà sostenible,  i  reconèixer  les  implicacions  socials  i
ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.
592. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i
redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.
596.  TREBALL  EN EQUIP  -  Nivell  1:  Participar  en  el  treball  en  equip  i  col·laborar-hi,  un  cop  identificats  els  objectius  i  les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
599. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
602. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
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

En aquest curs es dedica el 31% del temps a realitzar classes presencials teòriques, on s'exposen els conceptes bàsics per entendre
l'assignatura. Es dedica el 59% del temps a realitzar exercicis i resoldre problemes amb els estudiants (per a això és necessari que
l'estudiant assimili els conceptes teòrics). També, es dedica un 10% del temps a avaluacions i control de coneixement.

A la pàgina d'Internet de ATENEA, es troba material de suport a l'ensenyament.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements sobre el comportament de les estructures per dimensionar-les i comprovar-les, i capacitat per aplicar-los a la solució de
problemes tecnològics.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Obtenir les lleis d'esforços d'estructures isostàtiques i hiperestàtiques i la deformada mitjançant mètodes analítics de càlcul.
2. Obtenir distribucions de tensions que generen els esforços actuants.

Coneixement dels fonaments bàsics de la resistència de materials i les estructures (sòlid deformable, tensió, moviments i condicions
de contorn, deformacions i llei de Hooke). Coneixements del comportament de les peces elàstiques. Determinació dels esforços i els
desplaçaments derivats de les forces externes. Lleis d'esforços i deformada. Coneixements sobre el comportament seccional i de les
tensions derivades dels esforços que actuen en una secció (axial, flexor, tallant i torsor). Coneixement dels teoremes energètics
(treballs virtuals, Castigliano, treball mínim, Maxwell...). Coneixements dels mètodes de resolució de tipologies habituals (bigues
contínues, pòrtics, arcs).

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 27,5 12.22

Hores activitats dirigides 9,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 126,0 56.00

Hores grup mitjà 52,5 23.33

Hores grup petit 10,0 4.44

Dedicació total: 225 h

CONTINGUTS

Tema 1. Introducció a l'assignatura

Descripció:
Conceptes bàsics sobre les estructures. Geometria de Masses: Centre geomètric, Centre Mecànic i Centre de gravetat. Moment
Estàtic, Moment d'Inèrcia. Aplicació a seccions conformades per diferents materials, etc.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 5h 36m
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Tema 2. Introducció a l'elasticitat.

Descripció:
Tesiones, Deformacions, Llei Constitutiva i particularització a barres.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Tema 3. Càlcul d'esforços en estructures isostàtiques

Descripció:
Lleis d'esforços: Axil, flectors, tallant i Torsor.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 14h

Tema 4. Secció transversal de barres: Esforç Axil i Vinclament

Descripció:
Tensions per Esforç Axil. Problemes de temperatura. Barres constituïdes per diferents materials. Conceptes de pretesat.
Inestabilitat per compressió (Vinclament), càrrega crítica d'Euler, mètode simplificat omega.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

Tema 5. Secció transversal de barres: Moment flector

Descripció:
Tensions per Moment flector. Flexió pura, Flexió recta i esviada, Flexió simple, Flexió composta amb axial. Problemes de
temperatura. Barres constituïdes per diferents materials. Conceptes de pretensat.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 14h
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Tema 6. Secció transversal de barres: Esforç Tallant

Descripció:
Tensions per Esforç tallant. Tallant en seccions massisses simples. Tallant en seccions primes obertes i tancades. Barres
constituïdes per diferents materials.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

Tema 7. Secció transversal de barres: Moment Torsor.

Descripció:
Tensions per Moment Torsor. Torsió de Coulomb. Torsió de Saint-Venant. Casos simplificats per seccions primes obertes i
tancades. Barres constituïdes per diferents materials. Estat tensional per a accions combinades de Axil + Flexió + tallant +
Torsor.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Tema 8. Introducció a l'anàlisi d'estructures

Descripció:
Vinculació i Suports. Graus de Llibertat. Hipòtesi (elàstiques, geomètriques, cinemàtiques, equilibri). Equilibri de la llesca
diferencial.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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Tema 9. Anàlisi d'estructures: Articulades

Descripció:
Mètode de l'equilibri. Formulació del Mètode de les Matrius de Rigidesa. Solució mitjançant programació simplificada en ordinador.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Tema 10. Anàlisi d'estructures: bigues Simples I.

Descripció:
Càlcul de moviments mitjançant integració de l'equació diferencial d'Euler-Bernoulli. Cas simple del mètode de Navier-Bresse.
Solució d'estructures hiperestàtiques simples per compatibilitat de moviments.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Tema 11. Anàlisi d'estructures: bigues Simples II.

Descripció:
Obtenció dels seus moviments mitjançant mètodes energètics (PTV, Teoremes de reciprocitat i Castigliano). Solució d'estructures
hiperestàtiques simples per compatibilitat de moviments.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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Tema 12. Anàlisi d'estructures: bigues Contínues.

Descripció:
Solució mitjançant el mètode de compatibilitat (Equació dels Tres Moments de Clapeyron). Introducció al mètode de l'equilibri i
Formulació del Mètode de les Matrius de Rigidesa. Solució mitjançant programació simplificada.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

Tema 13. Anàlisi d'estructures: Pòrtics i Arcs

Descripció:
Solució d'estructures simples mitjançant el mètode de compatibilitat. Introducció al mètode de l'equilibri i Formulació del Mètode
de les Matrius de Rigidesa. Solució mitjançant programació simplificada.
Resolució de problemes suplementaris presentats en la teoria.

Objectius específics:
Obtenció del coneixement i capacitació en la solució dels problemes presentats en aquest tema.

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Aprenentatge autònom: 14h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Procediment d'Avaluació:
- L'assignatura segueix el règim d'avaluació continuada, amb 4 (quatre) treballs personals que s'ha de lliurar per a la seva avaluació.
- El curs s'aprova amb una marca mitjana igual o major que 5 (cinc). En cas contrari, l'estudiant no aprovarà per curs i passarà a
realitzar l'examen final de l'assignatura.
- L'estudiant que tingui 2 (dos) treballs o més rebutjats amb una marca inferior a 4 (quatre), no s'aprovarà per curs i passarà
automàticament a realitzar l'examen final de l'assignatura.

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.

L'avaluació continuada es realitza segons la programació de la asignatura. Si no es realitza alguna de les avaluacions, en el període
programat, es considerarà com a puntuació zero.
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