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PROFESSORAT

Professorat responsable: OBIOL SANCHEZ, AGUSTIN

Altres:

METODOLOGIES DOCENTS

Mètode expositiu / lliçó magistral
Treball autònom
Aprenentatge basat en problemes
Estudi de casos
Tutoria

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. És capaç de fomentar el pensament crític en el disseny estructural i en els àmbits de nous projectes de gran complexitat o en la
intervenció patrimonial
2. Aprofundirà en coneixements referits a:
- Tècniques i sistemes més avançats en el camp de les estructures arquitectòniques
- Els recursos metodològics per desenvolupar la recerca i potenciar la innovació tecnològica a partir de la revisió de l'estat de l'art

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
Introducció

- Les components del problema: accions, reaccions, esforços i tensions
- Equilibri estàtic i energètic
- Principis d'acció-reacció
- Estats Límit Últims i de Servei
- Els coeficients de seguretat
- Les hipòtesis de càlcul
- El procés general de l'estructura

Esforços i deformacions en estructures Isostàtiques
- Lleis i diagrames d'esforços: relacions entre ells
- L'equació de l'elàstica
- Mètode de doble integració
- Els teoremes de Mohr

Mètodes aproximats d'anàlisi
- El concepte del Mètodes de Cross
- EL control de binomi "precisió-cost de càlcul"
- Influència de la distribució de rigideses en la resposta de les estructures porticades
- Predimensionat

Introducció a la Tipologia Estructural
- La tipologia com a conseqüència de la forma de treball de l'element
- Els elements: pilars, bigues, tensors, closques, etc.
- Els sistemes: forjats unidireccionals i bidireccionals, gelosies, malles espacials, closques, làmines corbes i plegades, cobertes
tensades,...

Mètodes energètics d'anàlisi
- Concepte d'energia de deformació i de densitat d'energia de deformació
- Principis dels Treballs Virtuals
- Principi d'energia mínima potencial
- Teorema de Castigliano
- Teoremes de Betti-Rayleigh i de Maxwell
- Teoremes de Enyesser i Menabrea

Anàlisi plàstica de bigues i pòrtics
- Bases del mètode
- Els mètodes pas a pas, cinemàtic i estàtic
- Teoremes de màxim i del mínim
- Iteraccions d'esforços en règim plàstic

Objectius específics:
El caràcter progressivament més aplicatiu cada cop, que han anat adquirint els programes de cursos de grau, ha donat lloc a que
l'estudiant no tingui prou oportunitats de contrastar la realitat del comportament estructural contra el binomi "model físic-
mètode d'anàlisi". L'objectiu bàsic de l'assignatura és el d'ensinistrar-lo en
aquesta tècnica, per a la qual cosa s'abasta una diversitat de situacions relatives a diferents metodologies d'anàlisi que pivoten
sobre el trinomi "anàlisi deformacional-mètodes energètics-anàlisi elasto-plàstica i rigido-plàstica". es tracta, per tant, no tansols
de veure quines incidències exerceixen sobre els resultats les variacions de les hipòtesis de partida, sinó també quines són les
diverses òptiques de de les quals es poden analitzar les situacions d'equilibri.
Aquest cos bàsic es complementa amb una reconsideració d'altres conceptes més generals, com ara els
mètodes aproximats de predimensionat, la correlació entre els mètodes de rigidesa i els de flexibilitat, i unes certes reordenacions
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dels conceptes relatius a les diverses tipologies estructurals.

Dedicació: 125 h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
PROVES DE RESPOSTA LLARGA 33 100
VALORACIÓ DE TREBALLS PRESENTATS 67 0

L'estudiant resol en grup una sèrie d'exercicis o treballs que es plantegen a classe. Els grups poden ser només de dos estudiants. El
termini entre la proposta dels treball i el lliurament del mateix oscil·la entre 1 i 2 setmanes.
En cas de no aprovar per curs, s'ha d'acudir a un examen final que conté entre dos i tres exercicis representatius de tota la matèria
impartida durant el curs.
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