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Última modificació: 21/11/2022
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: GRAU EN ENGINYERIA CIVIL (Pla 2020). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: LUIS MIGUEL CERVERA RUIZ, RICCARDO ROSSI BERNECOLI

Altres: LUIS MIGUEL CERVERA RUIZ, ALEJANDRO CORNEJO VELÁZQUEZ, MOHAMMAD REZA
HASHEMI, IVÁN RIVET FERNÁNDEZ, RICCARDO ROSSI BERNECOLI, RUBÉN ZORRILLA
MARTÍNEZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
14401. Capacitat per analitzar i comprendre com les característiques de les estructures influeixen en el seu comportament. Capacitat
per aplicar els coneixements sobre el funcionament resistent de les estructures per a dimensionar seguint les normatives existents i
utilitzant mètodes de càlcul analítics i numèrics. (Mòdul comú a la branca Civil)

Genèriques:
14380. Capacitació cientificotècnica per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i coneixement deles funcions
d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, construcció, manteniment, conservació i explotació.
14390. Identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria. Plantejar i resoldre problemes d'enginyeria de la construcció amb
iniciativa, habilitats en presa de decisions i creativitat. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de problemes sistemàtic i creatiu.
(Competència addicional d'escola).

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials, durant les 15 setmanes del quadrimestre.
La distribució aproximada de les 60 hores presencials és:
15 hores de classes teòriques dedicades a l'exposició dels conceptes i materials bàsics de l'assignatura.
15 hores de classes pràctiques dedicades a la presentació d'exemples i realització d'exercicis i problemes.
24  hores  de  laboratori  i  activitats  dirigides  dedicades  a  la  realització  d'exercicis  pràctics  destinats  a  consolidar  els  objectius
d'aprenentatge generals i específics de l'assignatura.
6 hores dedicades a proves d'avaluació.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements sobre fonaments d'anàlisi d'estructures. Esforços i moviments. Treball i energia. Mètode de compatibilitat. Mètode
d'equilibri. Mètode de rigidesa.

1 Capacitat per comprendre i aplicar els fonaments d'anàlisi d'estructures i per comprendre els teoremes energètics i la seva utilitat.
2 Capacitat per aplicar a l'anàlisi d'estructures dels mètodes d'equilibri i compatibilitat.
3 Capacitat per fer anàlisis i càlcul d'estructures mitjançant l'ús de programes d'ordinador.

Capacitat per aplicar els coneixements sobre el funcionament resistent de les estructures per a dimensionar seguint les normatives
existents i utilitzant mètodes de càlcul analítics i numèrics. Capacitat per obtenir les lleis d'esforços d'estructures i la deformada
mitjançant diferents mètodes de càlcul. Fonaments d'anàlisi d'estructures. Coneixement dels mètodes de resolució de tipologies
habituals (bigues contínues, pòrtics, arcs). Estructures contínues i estructures de barres. Estructures articulades i reticulades. Esforços
i moviments. Coneixement dels teoremes energètics (Treballs virtuals, Castigliano, Treball mínim, Maxwell). Treball i energia en
sistemes estructurals. Energia potencial total. Suports i enllaços elàstics. Mètodes de compatibilitat i d'equilibri. Bigues contínues.
Pòrtics. Moviments i deformacions impostos. Mètode de rigidesa. Càlcul de moviments, esforços i reaccions. Articulacions. Tipologies
d'estructures de barres. Coneixements de càlcul per ordinador d'estructures.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 30,0 20.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Fonaments d'Anàlisi d'Estructures

Descripció:
Estructures contínues i estructures de barres. Estructures articulades i reticulades. Equilibri i compatibilitat. Indeterminació
estàtica. Grau d'hiperestatisme. Indetermianción cinemàtica. Grau de traslacionalitat. Equilibri i compatibilitat en estructures
simètriques. Moviments i deformacions impostos. Estructures isostàtiques i hiperestàtiques, mètodes d'anàlisi. Estructures
articulades.

Fonaments d'Anàlisi d'Estructures. Problemes
Fonaments d'Anàlisi d'Estructures. Laboratori

Dedicació: 33h 36m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 10h
Aprenentatge autònom: 19h 36m
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Esforços i Moviments

Descripció:
Equació diferencial de la deformada d'una biga recta. Fórmules de Navier per a estructures de pla mig. Equacions elàstiques.
Esforços i Moviments. Problemes
Esforços i Moviments. Laboratori

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Treball i Energia

Descripció:
Treball i energia. Treball i energia en sistemes estructurals. Treball i treball complementari. teoremes de reciprocitat. Energia de
deformació i energia complementària. Treballs virtuals. Energia potencial total. Teoremes de Castigliano. Suports i enllaços
elàstics.

Treball i Energia. Problemes
Treball i Energia

Dedicació: 33h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 19h 36m

Mètode de Compatibilitat

Descripció:
Bases del mètode. Bigues contínues: equació dels tres moments, descens de suports, suports elàstics. Pòrtics. Moviments i
deformacions impostos.

Mètode de Compatibilitat. Problemes
Mètode de Compatibilitat. Laboratori

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 5h 36m
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Mètode d'Equilibri

Descripció:
Bases del mètode. Bigues contínues: equació dels tres girs, descens de suports, suports elàstics. Pòrtics: pòrtics intraslacionals i
traslacionals.
Mètode d'Equilibri. Problemes
Mètode d'Equilibri. Laboratori

Dedicació: 33h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 19h 36m

Mètode de Rigidesa

Descripció:
Bases del mètode. Definició geomètrica de l'estructura. Matriu elemental de rigidesa. Matriu global de rigidesa. Moviments
prescrits. Càlcul de moviments, esforços i reaccions. Càrregues actuants sobre les barres. Tipologies d'estructures de barres.

Mètode de Rigidesa. Problemes
Mètode de Rigidesa. Laboratori

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final és la mitjana ponderada de l'obtinguda als exercicis d'avaluació periòdica (AV), els exercicis realitzats a les classes
pràctiques i activitats dirigides (AD) i al treball final de l'assignatura (AT). L'avaluació periòdica (A) s'obté com: AV = 0,4 * A1 + 0,6 *
A2, i A1 i A2 són les dues avaluacions periòdiques. La nota final de l'assignatura serà: Nota de l'assignatura = 0.4*(Nota AV) +
0.4*(Nota AD) + 0.4*(Nota AT) si a cadascuna de les notes AV, AD i AT s'ha obtingut una nota igual o superior a 4,0. En cas contrari,
la nota de l'assignatura serà: Nota de l'assignatura = 1,2/ [(0,4/Nota AV) + (0,4/Nota AD) + (0,4/Nota AT)] Per aprovar , la Nota de
l'assignatura ha de ser igual o superior a 5,0. Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació
ordinària que s'hagin presentat regularment a les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de
reavaluació en el  període fixat al  calendari  acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació duna assignatura els
estudiants que ja lhagin superat ni els estudiants qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en cas de presentar-se a
l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el
període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a
aquells estudiants que per causa de força major acreditada no hagin pogut fer alguna de les proves davaluació continuada. Aquestes
proves han de ser autoritzades pel cap destudis corresponent, a petició del professor responsable de lassignatura, i es realitzaran dins
del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats d'avaluaci continuada o el treball final d'assignatura en el període programat, es considerar
com puntuaci zero.
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