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Última modificació: 06/10/2020
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (Pla 2012). (Assignatura
obligatòria).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ESTRUCTURAL I DE LA CONSTRUCCIÓ (Pla 2015). (Assignatura
optativa).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 7.5 Idiomes: Català, Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: RAMON CODINA ROVIRA

Altres: GABRIEL BUGEDA CASTELLTORT, RAMON CODINA ROVIRA, SERGIO JIMÉNEZ REYES

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
8162. Coneixement de tot tipus d'estructures i els seus materials, i capacitat per dissenyar, projectar, executar i mantenir les
estructures i edificacions d'obra civil.
8228. Coneixement i capacitat per a l'anàlisi estructural mitjançant l'aplicació dels mètodes i programes de disseny i càlcul avançat
d'estructures, a partir del coneixement i comprensió de les sol·licitacions i la seva aplicació a les tipologies estructurals de l'enginyeria
civil. Capacitat per realitzar avaluacions d'integritat estructural.
8230. Capacitat per projectar, dimensionar, construir i mantenir obres hidràuliques.

Transversals:
8562. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

8563. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància
amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials durant 13 setmanes.

Es dediquen a classes teòriques 2,5 hores en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta
exemples i realitza exercicis.

Es dediquen 1 hora a la resolució de problemes amb una major interacció amb els estudiants. Es realitzen exercicis pràctics amb el
finde consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Capacitat per aplicar els coneixements d'anàlisi d'estructures sobre el funcionament resistent de les mateixes per a dimensionar-les
seguint les normatives existents i fent servir mètodes de càlcul analítics i numèrics.

Realitzar  un  càlcul/anàlisi  d'estructures  mitjançant  mètode  matricial  inclús  desenvolupant  un  programa  d'ordinador  o  fent
servir/modificant un d'existent.
Realitzar un càlcul/anàlisi d'estructures mitjançant el mètode dels elements finits fent servir/modificant un programa d'ordinador
existent.
Realitzar un estudi d'estabilitat d'una estructura (anàlisi de segon ordre).

Coneixements de càlcul avançat d'estructures. Hipòtesis cinemàtica, teoremes energètics, relacions moviment-esforços. Coneixement
del funcionament resistent de plaques i la seva aplicació a estructures superficials planes. Coneixement del funcionament resistent de
làmines i la seva aplicació a estructures de depòsits. Coneixements de mètodes matricials de càlcul en estructures. Coneixement dels
aspectes relacionats amb el càlcul i la programació de mètodes matricials. Coneixement dels conceptes bàsics del MEF. Aplicació a les
estructures  de  barres.  Coneixements  bàsics  de  càlcul  dinàmic  d'estructures.  Definició  dels  conceptes  de  matriu  de  massa  i
esmorteïment. Conceptes introductoris d'estabilitat d'estructures i anàlisi en segon ordre. Coneixement de les normatives d'accions,
càlcul i execució existents.

Capacitat per aplicar els coneixements d'anàlisi  d'estructures per comprendre'n el funcionament resistent i  per dimensionar-les
seguint les normatives existents i utilitzant mètodes de càlcul analítics i numèrics.

Realitzar un càlcul / anàlisi d'estructures mitjançant mètodes matricials fins i tot desenvolupant un programa d'ordinador o utilitzant /
modificant un d'existent.
Realitzar un càlcul / anàlisi d'estructures mitjançant el mètode dels elements finits utilitzant / modificant un programa d'ordinador
existent.
Realitzar càlculs / anàlisi d'estructures considerant la no linealitat del material

Coneixements  de  càlcul  avançat  d'estructures.  Hipòtesi  cinemàtiques,  teoremes  energètics,  relacions  moviment-esforços.
Coneixement  del  funcionament resistent  de les  plaques i  la  seva aplicació  a  estructures superficials  planes.  Coneixement  del
funcionament resistent de les làmines i la seva aplicació a estructures de dipòsits. Coneixements de mètodes matricials específics per
al càlcul d'estructures. Coneixement dels aspectes relacionats amb el càlcul i la programació de mètodes matricials. Coneixement dels
conceptes bàsics del MEF. Aplicació a estructures de barres. Coneixements bàsics de càlcul dinàmic d'estructures. Definició dels
conceptes de matriu de massa i amortiment. Coneixement del comportament dels materials no lineals, ròtules plàstiques i línies de
trencament.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 16,3 8.69

Hores grup gran 32,5 17.32

Hores activitats dirigides 2,5 1.33

Hores grup mitjà 16,3 8.69

Hores aprenentatge autònom 120,0 63.97

Dedicació total: 187.6 h
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CONTINGUTS

Formulació diferencial i integral en Bigues: Solucions Exactes i Aproximades

Descripció:
Estudiar el comportament resistent d'una biga amb una equació diferencial o una equació integral. Introducción a los Métodos de
las Diferencias Finitas y los Elementos Finitos
Problemes
Laboratori

Objectius específics:
Familiaritzar-se amb el maneig de les solucions aproximades de les equacions diferencials i integrals

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 14h

Mètodes Matricials per al Càlcul d'Estructures

Descripció:
Matrius de Rigidesa, Flexibilitat, Equilibri, Transferència. Calcular les matrius de Rigidesa i Forces en els nusos en barres de
qualsevol tipus
Problemes

Objectius específics:
Resoldre amb mètodes matricials estructures de barres de qualsevol tipus, rectes, corbes o d'inèrcia variable. Entrenar en el
maneig i operacions amb matrius

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 21h

Comportament Resistent de Plaques i Làmines

Descripció:
Càlcul de Plaques i Làmines. Mètodes de les diferències finites i dels Elements Finits
Problemes

Objectius específics:
Valoració i interpretació dels resultats obtinguts en Plaques i Làmines amb aplicacions informàtiques

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 21h
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Càlcul Dinàmic i Sísmic

Descripció:
Sistemes d'un grau de llibertat, espectres de resposta, descomposició modal, Integració pas a pas
Problemes
Laboratori

Objectius específics:
Comprendre i analitzar el comportament d'estructures senzilles sota càrregues dinàmiques i sísmiques

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 16h 47m

Comportament no lineal del material: Bigues, Pòrtics i Plaques

Descripció:
Principals característiques dels materials no lineals. La ròtula plàstica. Les línies de trencament. Mecanismes de Trencament.
Mètodes de Càlcul
Problemes
Laboratori

Objectius específics:
Comprendre l'abast dels mètodes de càlcul en trencament tant en pòrtics com en plaques

Dedicació: 31h 12m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 18h 12m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir  de les qualificacions d'avaluació continuada i  de les corresponents activitats de
laboratori i / o aula informàtica.

L'avaluació continuada consisteix en la resolució de 6 exercicis (valorats cadascun d'ells amb 2 punts) i de 2 treballs proposats pel
professor i realitzats amb aplicacions informàtiques específiques (valorats cadascun d'ells amb 8 punts).

Es programen 5 proves d'avaluació que consten de qüestions sobre conceptes associats  amb els  objectius d'aprenentatge de
l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació (cada prova es valora amb 9 o 18 punts)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero.
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