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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Al acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de :
- Interpretar i elaborar plànols de representació de peces i conjunts mecànics industrials,emprant eines informàtiques 
d'acord amb la normalització, tant en 2 com en 3 dimensions.
- Conèixer els elements mecànics bàsics i normalitzats.
- Conèixer, analitzar i aplicar conceptes de toleràncies (dimensionals, superficials i geomètriques) sobre peces i conjunts 
mecànics industrials.

Conèixer , analitzar i aplicar conceptes de toleràncies ( dimensionals, superficials i geomètriques) sebre peces i conjunts 

Responsable: PAVEL RYZHAKOV

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEEM1: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per
aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions 
diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.

3. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula ( grup gran), on es desenvoluparà la matèria 
teòrica. Seran sessions teòriques expositives i participatives, consistents en l'exposició i desenvolupament dels fonaments 
teòrics amb nombrosos exemples i exercicis i de 12 hores ( 6 sessions) de pràctiques de laboratori ( grup petit).
Els estudiants disposaran de tota la informació necessària per seguir les explicacions del professor.
Les sessions de pràctiques seran d'assistència obligatòria i es realitzaran en grups reduïts.

Els estudiants disposaran de tota la informació necessària per seguir les explicacions del professor.
Les sessions de pràctiques seran d'assistència obligatòria i es realitzaran en grups reduïts

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Conèixement bàsic del SolidWoks

Requisits

Haver cursat satisfactòriament Expressió Gràfica
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mecànics industrials.
Tenir els coneixements necessaris que li permetin interpretar i dissenyar gràficament qualsevol projecte.
Conèixer els fonaments  dels métodes numérics i   utilizar el software de FEM (métode d'elements finits) per la  simulació 
de problemes de l'enginyeria mecànica.

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

26h  

0h 

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

   0.00% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Introducció: Tipus de CAD 3D.
Croquisat
Operacions amb croquis: extrusió, revolució. Adició, sostracció i intersecció.
Operacions matricials i simetries.
Superficies.
Generació de plànols 2D.
Mallat. Malles estructurades i  no-estructurades. Refinament.

Elements mecànics bàsics: masses, molles, esmorteïdors.
Sistemes mecànics transnacionals, sistemes amb rotació.

Teoria del mètode d'elements finits.
Aplicatius informàtics de Enginyeria Assistida per Ordinador.
Anàlisi estructural.
Anàlisi fluidodinàmic (CFD).
Altres tipus d'anàlisi assistits per ordinador.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exemples
Pràctica : Modelització 3D amb sòlids

Prova d'avaluació

Descripció:

Descripció:

Descripció:

CAD: Modelització en 3D

Elements Mecànics

CAE: Enginyeria assitida per ordinador. Mètode 
d'elements finits

Dedicació: 34h 

Dedicació: 42h 

Dedicació: 54h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 6h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Grup petit/Laboratori: 7h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 24h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Grup petit/Laboratori: 9h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 32h 
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Planificació d'activitats

Simulació de processos (fosa, injecció de termoplàstics i estampació de xapa).

Aplicacions informàtiques CAM.
Tipus de mecanitzats.
Estratègies de mecanitzat.
Verificació i simulació.
Posprocessat.
Transmissió del programa al CNC.
Execució del mecanitzat.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exemples.
Pràctica : Resolució d'un anàlisi estructural amb element finits.
Prova parcial.

Classe d'explicació teòrica amb exemples.
Pràctica 5: Preparació d'un programa de mecanitzat.
Pràctica 6: Transferència del programa de mecanitzat al CNC i execució de la peça.

Descripció:

CAM: Fabricació assistida per ordinador. Dedicació: 20h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 12h 
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PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Descripció:
 Les pràctiques estan relacionades amb els temes teòrics de l'assignatura.
Les pràctiques consisteixen en:
a) Elaboració de models geomètrics de varis components mecànics a través de  GiD (software de CAD) 
b) Simulació de varis exemples amb un software d'elementos finits (FEM).
c) Programació  i us d'una màquina CNC.
 Caldrà redactar un informe posterior de cada treball pràctic.

Material de suport:
Equipament de laboratori .
Programari específic.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Treball previ.
Informe de la pràctica

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Utilitzar els diferents equipaments.
Conèixer els programaris utilitzats en la realització de les simulacions.
Comparar resultats experimentals amb els càlculs teòrics i treure conclusions.
Redactar un informe detallat de l'activitat.

Grup petit/Laboratori: 22h 
Aprenentatge autònom: 22h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 46h 
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PRIMERA PROVA PARCIAL

SEGONA PROVA PARCIAL

Descripció:

Descripció:

 Prova pràctica d'avaluació dels continguts relacionats amb  elements mecànics (molles, esmorteïdors, etc)

 Prova escrita d'avaluació dels continguts   de simulació numèrica i el métode d'elements finits (FEM)

Material de suport:

Material de suport:

Apunts
Bibliografia

Apunts
Bibliografia

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de la prova
Aquesta prova representa el 20% de la nota total de l'assignatura

Resolució de la prova
Aquesta prova representa el 25% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:

Objectius específics:

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recollir informació per l'avaluació sumativa

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recollir informació per l'avaluació sumativa

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 31h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 33h 

Dedicació: 35h 

Dedicació: 37h 
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EXPOSICIÓ ORAL

El pes avaluatiu dels diferents conceptes que intervenen en la qualificació de l'assignatura són:
- Proves escrites individuals (45%)
- Exposició oral (10%)
- Informes de pràctiques de laboratori (45%)

Sistema de qualificació

Bibliografia

Descripció:
 Exposició oral dels treballs proposats

Objectius específics:
Comunicació oral i escrita

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 3h 
Grup petit/Laboratori: 6h 

Dedicació: 10h 

Bàsica:

Rockey, K.. The Finite Element Method: a basic introduction. London 1975.    

Shigley, J.E. Simulation of mechanical systems: an introduction. 1967. New York:  McGraw-Hill,  

Thompson E.G. Introduction to the finite element method: theory, programming and applications..     

M. Turner. Modelling and simulation of engineering systems..    Lecture notes of a course of M. Turner given at Universirty of 
Leicester,  


