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CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements de càlcul d'estructures i resistencia de materials bàsics

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, especificament fusta
- Els recursos metodològics per desenvolupar la recerca i potenciar la innovació tecnològica a partir de la revisió de l'estat de l'art
- Comparativa del comportaments de materiales i tipologíes diferents aplicades a un edifici de petit tamany

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
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CONTINGUTS

Materials Innovadors: la fusta

Descripció:
Introducció
· Les components del problema: accions, reaccions, esforços i tensions
· Estats Límit Últims i de Servei
· Els coeficients de seguretat
· Les hipòtesis de càlcul
· El procés general de l'estructura

Materials en estructures
· La fusta: serrada, industrialitzada. Formats i components

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

Anàlisi exemples i pre-dimensionats
· Exemples paradigmàtics
· Predimensionaments senzills
· Interaccions entre elements

Comparativa final entre materials: resistent, deformacional, econòmica i de sostenibilitat (consum CO2) Es compararà amb l'acer,
que s'estudía a altre optativa del màster.

Objectius específics:
Cap a finals del segle xx, l'enginyeria d'estructures va canviar de direcció. Una part òbvia del
canvi va ser el seu allunyament del paper tradicional de subordinat de l'art de la construcció.
Durant la segona meitat del segle xx, el cànon de l'arquitectura va acceptar formes no ortogonals
com xarxes, envolupants reticulars, envolupants primes, superfícies corbades, inflables i
geodèsiques.
Per aconseguir aquestes formes de vegades s'empraven materials estructurals nous i
sorprenents: fustes reciclades, tubs de cartró, titani, teixits de gran rendiment, polímers, terra,
obra de fàbrica i el vidre comú -un material que ha significat una considerable sorpresa-.
Els tipus d'estructures que van aconseguir amb la utilització d'aquests materials, sovint amb
formes lliures i complexes, es poden analitzar millor i, en alguns casos és l'única forma
d'analitzar-los, mitjançant programes informàtics.
Cada vegada més l'arquitectura actual es caracteritza per l'ús extensiu de formes aconseguides
gràcies a l'enginyeria d'estructures (des de l'època de postguerra més o menys centrada al
voltant de l'arquitectura denominada hitech, la aparença estava determinada per un gran
contingut mecànic i estructural).
L'objectiu bàsic de l'assignatura és el de presentar Vells materials i sistemes des de l'òptica
actual, nous materials a la recerca d'aplicacions innovadores, sistemes d'anàlisis avançats
comparats amb plantejaments clàssics...En particular, la fusta estructural.
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 dels conceptes relatius a les diverses tipologies
estructurals.

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

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 treballs i el lliurament del
mateix oscil·la entre 2 i 3 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.

Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o
la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Avaluació final
Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en
el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).

Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.

Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.

Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)
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RECURSOS

Altres recursos:
Intranet Docent:
https://atenea.upc.edu/moodle/login/index


