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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.

Transversals:
8559. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre els mecanismes en què es basa la recerca científica, així com els
mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos d'R+D+I.
8560. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
8561. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials

En les classes presencials s'exposen els conceptes bàsics de la matèria, es presenten exemples i es realitzen exercicis pràctics per tal
de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

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

Assignatura d'especialitat en la que s'intensifiquen coneixements en competències específiques.

Coneixements a nivell d'especialització que han de permetre desenvolupar i aplicar tècniques i metodologies d'avançat nivell.

Continguts d'especialització de nivell de màster relacionats amb la recerca o la innovació en el camp de l'enginyeria.

L'assignatura de Disseny avançat d'estructures de formigó pretén complementar aspectes impartits en un curs bàsic de formigó armat
i pretensat i aportar coneixements sobre projecte, anàlisi i construcció d'estructures de formigó armat i pretensat total i parcial a
nivell d'especialista.

Per això es busca reforçar la capacitat projectual de l'estudiant, introduint conceptes relatius a criteris de projecte i  sistemes
constructius. Es fa especial èmfasi en el mètode de les bieles i tirants com a mètode general de disseny que, a més, resulta idoni per
a zones de discontinuïtat,  tractant especialment els  aspectes de la disposición d'armadures.  Aquest mètode s'aplica a l'estudi
d'elements estructurals amb discontinuïtat geomètrica o mecànica, com ara mènsules curtes, bigues de gran cantell o massissos
sotmesos a càrregues puntuals (força en els ancoratges de pretensat o reaccions de suports).

En els aspectes d'anàlisi i disseny estructural s'aborden els efectes del pretensat en estructures hiperestàtiques, el comportament
diferit i no lineal i els efectes de la construcció, tant en situació de servei com en estat limi últim.

S'aborden estats límit no estudiats en un curs bàsic, com ara punxonament, inestabilitat o fatiga.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 9,8 7.83

Hores aprenentatge autònom 80,0 63.95

Hores activitats dirigides 6,0 4.80

Hores grup gran 19,5 15.59

Hores grup mitjà 9,8 7.83

Dedicació total: 125.1 h

CONTINGUTS

Métode de bieles i tirants

Descripció:
Bieles i tirants
Bieles i tirants. Pràctica

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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Elements estructurals

Descripció:
Mènsules curtes i bigues de gran cantell
Mènsules curtes i bigues de gran cantell. Pràctica
Ancoratges en peces preteses o posteses
Plaques
Làmines

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 14h

Anàlisi d'estructures de formigó

Descripció:
Comportament no lineal d'estructures. de formigó. Redistribucions d'esforços
Cálcul dels esforços hiperestatics de pretensat. Traçat concordant.
Anàlisi estructural del pretensat. Pràctica
Efectes de la fluencia, retraccio i proces constructiu. Redistribucio d'esforços i tensions
Analisis diferit. Practica
Pretensat parcial
Pretensat parcial. Pràctica

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

Estats Limit

Descripció:
ELU de tallant i punxonament
ELU Tallant i Punxonament. Practiques
Estat límit últim de inestabilitat
Estat límit últim de inestabilitat. Pràctica
Fatiga
Exercici comprovacio resistència a fatiga
Fatiga.Pràctica

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 16h 47m

Laboratori

Descripció:
Laboratori virtual de càlcul y assajos LTE

Dedicació: 4h 48m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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Avaluacio

Dedicació: 4h 48m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació serà continuada a través d'un o varis treballs de curs o exercicis (T) i una prova final (I). Els treballs de curs (T)
consistiran en un disseny o comprovació d'una estructura, d'entitat limitada on s'apliquin els conceptes tractats dintre del curs.
L'examen final  (E)  es realitzarà al  final  del  curs  mitjançant  questions i/o problemes conceptuals  curts,  però que requereixen
demostrar capacitat d'aplicar els conceptes fonamentals de l'assignatura

La nota final (F) del curs serà una nota ponderada, segons la següent fórmula:

F = 0.5 T + 0.5 E

Per aprovar el curs cal una nota final (F) igual o superior a 5

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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