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El nom real de l'assignatura és :
CONTROL NUMÈRIC I SISTEMES DE FABRICACIÓ FLEXIBLE I AUTOMÀTICA

Els continguts i els objectius estan en concordància amb aquest nom.

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Conèixer, entendre els conceptes de flexibilitat en els sistemes de fabricació i muntatge automatitzat.
-Conèixer i aplicar criteris de flexibilitat en el disseny de sistemes de fabricació i muntatge.
-Desenvolupar projectes de reducció del temps de canvi d'utillatges i preparació de màquines emprant la metodologia 
SMED.
- Conèixer, entendre les màquines eina de control numèric i la seva programació.
- Realitzar programes de control numèric de peces de geometria senzilla utilitzant eines informàtiques.
- Seleccionar i dissenyar processos de fabricació i muntatge automàtics i flexibles.
- Conèixer i entendre les eines de gestió de sistemes flexibles de fabricació i muntatge.

Altres: JUAN RAMON GOMA AYATS

Responsable:
JUAN RAMON GOMA AYATS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

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

6 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula on es desenvoluparà la matèria teòrica, amb 
exercicis i on s'explicaran  treballs pràctics que desenvoluparan els alumnes. Dins d'aquestes sessions els alumnes, per 
grups, presentaran els resultats del treballs pràctics.

Els estudiants disposaran de tota la informació necessària per seguir les explicacions del professor i/o per estudiar-les de 
forma autònoma, mitjançant els apunts subministrats pel professor.

Metodologies docents

Requisits

Haver cursat l'assignatura Processos de Conformació.
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Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

FABRICACIÓ FLEXIBLE

Metodologia SMED.

Control numèric

Dedicació: 10h 

Dedicació: 20h 

Dedicació: 40h 

Grup gran: 3h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran: 4h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran: 10h 
Activitats dirigides: 6h 
Aprenentatge autònom: 24h 

Concepte de flexibilitat en la fabricació manual i automatitzada.
Processos de fabricació flexibles / rígids

Preparació de màquines i flexibilitat. Metodologia SMED

Control numèric. Màquines.
Control numèric. Programació ISO.
Sistemes CAM de programació de control numèric

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.
Resolució de problemes.

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.
Exercici pràctic: Obtenir un programa de control numèric emprant un sistema CAM

Objectius específics:
Classe d'explicació teòrica amb exercicis.
Exercici pràctic: Aplicar la metodologia SMED a la preparació d'un torn de control numèric
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Cel·lules i sistemes de Fabricació flexible

Línies de muntatge

Gestió de sistemes de fabricació flexibles

Dedicació: 30h 

Dedicació: 30h 

Dedicació: 20h 

Grup gran: 8h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran: 8h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran: 4h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Sistemes d'alimentació de màquines: manipuladors/robots.
Sistemes de transport automàtic. Vehicles AGV.
Magatzems  automàtics.
Processos de fabricació flexibles / rígids.

Línies de muntatge automàtiques i semiautomàtiques

Gestió i control de sistemes de fabricació flexibles

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.
Exercici pràctic: Simulació d'un procés de fabricació flexible.

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.
Exercici pràctic: Disseny i equilibrat d'una línia de muntatge

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.
Exercici pràctic: Sistema de captura de dades i control d'un sistema de fabricació
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Les activitats formatives d'adquisició de coneixements i d'estudi individual de l'estudiant seran avaluades mitjançant
proves escrites. 70% de la nota final.
Les activitats formatives relacionades amb les pràctiques de laboratori es valoraran pels següents paràmetres: assistència
a les sessions de pràctiques, actitud personal, treball individual desenvolupat en el laboratori, realització d'informes . 20%
de la nota final.
Altres activitats de treball individual o en equip : 10% de la nota final.

Sistema de qualificació

Bibliografia


