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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Al final del curs els alumnes seran capaços de fer el següent:
- Comprendre el funcionament dels intercanviadors de calor, cicles de refrigeració i calefacció i sistemes d'aire 
condicionat.
- Resoldre problemes matemàtics. També l'ús de programaris específics.
- Preparar dibuixos en 3D d'elements mecànics.
- Dissenyar els elements d'un sistema de HVAC.
- Preparar documents amb la resolució de problemes, justificar els resultats i treure conclusions

Responsable: Klára Vékony

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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

6 Idiomes docència:  Anglès

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

Titulació:

Professorat

Específiques:
2. CEM2: Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.

3. CEM3: Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.

1. CEEM7: Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics de termodinàmica i 
Termotècnia i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. Motors tèrmics. Càlcul d'instal lacions de 
climatització i frigorífiques.

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 sesions 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.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

El coneixement de la matemàtica i la física bàsica. La bona entesa de l'enginyeria tèrmica, especialment la transferència 
de calor, intercanviador de calor i refrigeració. Cal cert coneixement d'un programari de CAD en 3D, un programari CFD i 
un llenguatge de programació.

Requisits

Després d'haver estudiat el tema de l'enginyeria tèrmica.
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

26h  

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Introducció de sistemes de climatització

Refrigeració, calefacció i aire condicionat

Confort tèrmic

Ventilació

Humitat

Control dels sistemes de climatizació

Dedicació: 3h 

Dedicació: 59h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 6h 

Classes teòriques: 3h 

Classes teòriques: 7h 
Classes pràctiques: 2h 
Classes laboratori: 10h 
Treball autònom (no presencial): 20h 
Activitats dirigides: 20h 

Classes teòriques: 2h 

Classes teòriques: 2h 

Classes teòriques: 2h 

Classes teòriques: 2h 
Treball autònom (no presencial): 4h 
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Planificació d'activitats

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

TREBALL GRUP

El pes avaluatiu dels diferents conceptes que intervenen en la qualificació de l'assignatura són:
- Treball de grup (50%)
- Activitat i informes de les pràctiques de laboratori (50%)

Sistema de qualificació

Bibliografia

Grup petit/Laboratori: 12h 
Aprenentatge autònom: 24h 

Activitats dirigides: 20h 
Aprenentatge autònom: 40h 

Dedicació: 36h 

Dedicació: 60h 

Bàsica:

Robert McDowall. Fundamentals of HVAC Systems.   Elsevier,  

Shan K. Wang. Handbook of air conditioning and refrigeration.   McGraw Hill,  

Roger W. Haines, Douglas C. Hittle. Control systems for heating, ventilating, and air conditioning.   Springer,  

Yunus Cengel, Afshin Ghajar. Heat and Mass Transfer.   McGraw-Hill Science,  


