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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 aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h



Data: 19/05/2020 Pàgina: 2 / 3

CONTINGUTS

títol català

Descripció:
Dinàmica d'estructures. Desplaçament, velocitat i acceleració. Freqüència i període. Massa, amortiment i rigidesa. Senyals i
espectres. Models de masses concentrades. Elements finits. Sistemes d'un grau de llibertat. Resposta lliure. Resposta transitòria i
permanent. Ressonància. Resposta a una excitació arbitrària. Anàlisi al domini de la freqüència. Sistemes de diversos graus de
llibertat. Anàlisi modal. Factors d'esmorteïment modal. Sistemes de paràmetres distribuïts.
Enginyeria sísmica. Terratrèmols. Origen i propagació. Intensitat. Magnitud. Període de retorn. Efectes de proximitat de falla.
Influència del tipus de sòl.
Projecte Sismorresistent. Efectes d'excitacions sísmiques. Desplaçament relatiu, deriva entre pisos i acceleració absoluta. Codis.
Tipus d'estructures: pòrtics, murs, travats, sistemes duals. Comportament d'estructures per a forces verticals i horitzontals.
Recomanacions heurístiques de projecte. Tipus de anàlisis sísmiques: estàtic lineal, estàtic no lineal i dinàmic no lineal. Espectres
de resposta d'acceleració, velocitat i desplaçament. Factor de reducció de resposta. Anàlisi multimodal. Criteris de combinació
modal. Anàlisi "push-over". Ròtules plàstiques. Projecte basat en el rendiment. Punts de rendiment Anàlisi dinàmica no lineal.
Corbes IDA. Anàlisi sísmica vertical. Components no estructurals.
Projecte Sismorresistent d'edificis de formigó. Tipus d'estructures de formigó per a edificis. Pòrtics, murs estructurals, sistemes
duals. Elements primaris i secundaris. Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta. Ductilitat local de
regions crítiques. Elements estructurals. Bigues. Lloses. Columnes. Junts. Murs. Murs acoblats. Estructures prefabricades.
Projecte Sismorresistent d'edificis d'acer. Tipus d'estructures d'acer i mixta. Pòrtics, travat concèntric, travat excèntric, sistemes
duals. Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta. Elements estructurals. Bigues. Llosses. Columnes.
Junts. Connexions pre-qualificades. Traves: diagonals, chevron. Murs "outrigger".
Projecte Sismorresistent d'edificis de fusta. Construcció amb fusta. Tipus d'estructures de fusta. Qualitats resistents a
terratrèmols d'edificis de fusta. Ductilitat de les connexions. Criteris de projecte. Exemple.
Projecte Sismorresistent d'edificis de maçoneria. Construcció d'obra de fàbrica. Maçoneria sense armar, confinada i armada.
Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de maçoneria. Criteris de projecte. Exemple.
Rehabilitació Sismorresistent d'edificis. Projecte basat en el rendiment. Estratègies de rehabilitació. Rigidització i reforç globals.
Travat. Reforç de pilars. Eliminació o reducció de irregularitats. Re-simetrització. Reducció de massa. Modificació local de
components. Nivells de coneixement. Decisions per a intervencions estructurals. Reglaments FEMA, ATC i ASCE. Eurocodi 8 Part
3.
Projecte i Rehabilitació Sismorresistent de Fonaments. Resposta del terreny als terratrèmols. Liqüefacció. Risc d'esllavissada.
Murs de contenció. Formulació de Mononobe-Okabe. Interacció entre sòl i estructura.
Projecte i Rehabilitació Sísmic de Ponts per a vianants. Tipus de ponts. Criteris de projecte. Especificacions AASHTO. Eurocodi 8
Part 2. Ponts de trams llargs: variació espacial del moviment del sòl.
Aïllament de Base. Concepte. Grau d'aïllament. Limitacions. Criteris de projecte. Codis. Suports de goma. RB, LRB, HDRB.
Durabilitat. Dispositius de fricció; superfícies planes i corbes. Altres aïlladors. Amortiment suplementari. Aplicacions a edificis i
ponts. Comportament sísmic observat d'edificis aïllats. Aplicacions al condicionament sísmic. Exemples.
Dissipadors d'energia. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Aplicacions. Tipus de dissipadors. Dispositius de histèresi. Barres de
vinclament restringit. Murs d'acer. Dispositius de fricció. Dispositius viscosos i viscoelàstics. Murs VD. Ús de SMA. Altres
dissipadors. Aplicacions a edificis i ponts. Altres aplicacions. Aplicacions al condicionament sísmic. Exemples.
Amortidors de Massa. Amortidors de massa sintonitzada. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Amortidors actius i semi-actius.
Amortidors de impactes. Amortidors líquids sintonitzats. Amortidors sintonitzats de "xipolleig" y amortidors de columna de líquid.
Aplicacions a edificis alts, torres de comunicació i xemeneies d'acer. Aplicacions.
Vibracions generades per persones. Moviment de persones. Activitats esportives i recreatives. Efectes en estructures d'edificació i
passarel.les de vianants. Ressonància. Influència de la llum. Vibracions a escales. Normativa. ISO-26-31. DIN 4150. Decret
176/2009 de la Generalitat. Instrucció EHE. Mesures correctores. Amortidors de massa. Exemples.
Vibracions generades per trànsit ferroviari. Característiques. Mesures correctores. Aïllament de base. Edificis aïllats a Barcelona.
Influència a les condicions acústiques.
Altres fonts d'excitació. Maquinària. Trànsit.

Objectius específics:
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar als alumnes la capacitat de projectar o fer qualsevol mena d'intervenció en
edificis (i altres construccions d'interès arquitectònic) en zones sísmiques. Els alumnes també rebran la formació adient per poder
projectar o rehabilitar estructures sotmeses a excitacions d'origen humà,
fruit d'activitats esportives o recreatives; altrament, es consideraran altres accions dinàmiques. aquestes capacitats estan
directament relacionades amb la competència específica et23 però també tenen a veure amb
les competències et24, ep30, ep33 i ep34. com a part del aprenentatge, els alumnes seran iniciats a la investigació.

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

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Proves de resposta llarga 50 50
Treballs i exercicis individuals o en equip 50
Avaluació de projectes 50

L'avaluació es basarà en l'observació contínua del progrés dels alumnes (avaluació continuada) i en una valoració global (avaluació
final); ambdues avaluacions seran obligatòries.
L'avaluació continuada consistirà en proves improvisades de curta durada i en la resolució d'exercicis a resoldre en grup fora del
horari lectiu.
L'avaluació final consistirà en un examen individual i en el desenvolupament d'un projecte o treball dut a terme individualment per
cada alumne. El tema del projecte ha de ser proposat pels alumnes.
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