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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Estudar os princípios do comportamento de estruturas reticuladas e desenvolver o método dos deslocamentos para o seu cálculo
2. Método de Cross

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Analisar estruturas contínuas isostáticas
2. Determinar reacções e diagramas de esforços

Conteúdo da unidade curricular
Método dos deslocamentos aplicado a: estruturas hiperstáticas articuladas e a estruturas hiperstáticas reticuladas contínuas. Calcular estruturas mistas
hiperstáticas. Método de Cross.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Capítulo 1- Análise de estruturas hiperstáticas
- Estruturas articuladas
- Estruturas contínuas
2. Capítulo 2 - Método dos deslocamentos
- Método dos deslocamentos como método dual do método das forças.
- Formulação directa do método dos deslocamentos na análise de estruturas
- Obtenção dos sistemas de equações
- Determinação dos esforços finais
- Noção da matriz de rigidez de uma barra
- Aplicação do método dos deslocamentos a estruturas com barras com deformabilidade axial desprezável
- Principio dos trabalhos vituais aplicado na determinação dos esforços.
- Determinação do grau de mobilidade de uma estrutura com barras com deformação axial desprezável
3. Capítulo 3 - Método de Cross
- Introdução ao método de Cross
- Noção de coeficientes de distribuição e de transmissão
- Casos particulares do uso do método de Cross
- Aplicação do método de Cross ao estudo de estruturas com mobilidade dos nós
- Método indirecto de Cross

Bibliografia recomendada
1. Sebenta "Método dos deslocamentos", Prof. Joaquim António Oliveira de Barros - Universidade do Minho
2. Sebenta "Teoria das estruturas" - FEUP
3. Sebenta de Estruturas II "Método dos Deslocamentos" - IPB
4. Sebenta de Estruturas II "Método de Cross" - IPB

Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teórico-práticas (60 horas): Aulas de exposição dos conceitos teóricos devidamente complementados com a resolução de exercícios. Periodo não presencial
(96 horas): Estudo individual ou em grupo da matéria dada. Resolução de exercícios de aplicação sobre a matéria dada.

Alternativas de avaliação
- Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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