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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Formar-se en el càlcul i disseny de màquines i mecanismes utilitzant els coneixements obtinguts en les assignatures 
bàsiques.
Obtenir coneixement de disseny de màquines i mecanismes a través de casos pràctics.
Realitzar anàlisi cinemàtica i cinètica de conjunts mecànics, màquines i mecanismes, analíticament o mitjançant simulació.
Entendre i utilitza els coneixements bàsics per a l'estudi de fenòmens vibratoris i ondulatoris i els sap aplicar a casos 
pràctics senzills.

Responsable: PABLO ALBERTO GENOVESE

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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

6 Idiomes docència:  Castellà

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

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

1. CG8: PENSAMENT ESTRATÈGIC - Ser Capaç de compendre els canvis de l'entorn, les oportunitats del mercat i el 
posicionament de la pròpia organització, identificant la millor resposta estratègica d'actuació.
2. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

La part presencial de l'assignatura està composta de tres hores setmanals de classes teòriques a l'aula (grup gran) i dues 
hores quinzenals de classes pràctiques en laboratoris (grup petit).
En les classes teòriques es desenvoluparan exposicions de conceptes sobre disseny de mecanismes i màquines, i resolució
d'exercicis. En les pràctiques de laboratori dels estudiants treballaran en grups de dues o tres persones.
Durant el dictat de l'assignatura els estudiants disposaran de documentació dels temes desenvolupats en les classes 
teòriques i de laboratori, i exemples d'exercicis resolts.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a l'estudi, resolució d'exercicis, treballs previs i 
informes de les pràctiques, així com a la preparació de les proves escrites.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Coneixement i destresa en el càlcul matemàtic i resolució de sistemes físics.

Requisits

Haver cursat l'assignatura de Sistemes Mecànics i Mecanismes i Màquines.



Última modificació: 10-02-2014

840275 - DISMAQ - Disseny de Màquines

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 8

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

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

1 - Tensions i Deformacions

2 - Càlcul i dimensionament d'eixos

3 - Elements d'unió

Dedicació: 16h 

Dedicació: 22h 

Dedicació: 16h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 9h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 11h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Sol·licitacions estàtiques i dinàmiques. Teoria de les tensions superficials de Hertz. Anàlisi de les teories de 
comportament i falla de materials.

Teories per calcular i dimensionar eixos. Anàlisi de les concentracions de tensions. Càlcul d'unions per fricció i per
forma.
Lubricació de coixinets i rodaments. Càlcul i seleccions de coixinets de fricció. Càlcul i selecció de coixinets. 
Descripció i selecció de rodaments.

Tecnologia d'unions roscades. Unions soldades.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes de desenvolupament teòric amb resolució de problemes. Primera prova parcial.

Classes de desenvolupament teòric amb resolució de problemes. 
Practica 1: Selecció del dispositiu. 
Primera prova parcial.

Classes de desenvolupament teòric amb resolució de problemes. 
Pràctica 2: Desenvolupament del disseny 3D del dispositiu. 
Primera prova parcial.
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4 - Embragatges, frens i volants

5 - Elements de transmissió flexibles

6 - Molles mecànics

Dedicació: 20h 

Dedicació: 26h 

Dedicació: 25h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 11h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 17h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Descripció, anàlisi i càlcul de embragatges, frens i volants.

Descripció, anàlisi i càlcul de corretges. Descripció, anàlisi i càlcul de cadenes.

Càlcul de molles. Anàlisi de tensions i deformacions.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes de desenvolupament teòric amb resolució de problemes. 
Pràctica 3: Desenvolupament dels càlculs i plànols del dispositiu.
Segona prova parcial.

Classes de desenvolupament teòric amb resolució de problemes. 
Pràctica 4: Desenvolupament dels càlculs i plànols del dispositiu.
Segona prova parcial.

Classes de desenvolupament teòric amb resolució de problemes. 
Pràctica 5: Desenvolupament dels càlculs i plànols del dispositiu. 
Segona prova parcial.
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7 - Engranatges i Trens de Engranatges Dedicació: 25h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Geometria d'engranatges (repàs). Anàlisi de sol · licitacions, Tipus de ruptures i Càlcul d'engranatges.
Descripció:

Activitats vinculades:
Classes de desenvolupament teòric amb resolució de problemes. 
Pràctica 6: Lliurament final del treball. 
Segona prova parcial.
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Planificació d'activitats

1 - PRÀCTICA 1

2 - PRÀCTICA 2

3 - PRÀCTICA 3

4 - PRÀCTICA 4

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 El grup de treball (màxim 3 persones) ha de seleccionar un dispositiu dels proposats per la càtedra, o proposar 
un ells. Durant el desenvolupament de les pràctiques el grup haurà recalcular el dispositiu i realitzar els plànols 
del mateix. Per això els alumnes hauran de presentar un pla de treball establint, ells mateixos, la distribució de 
lliurament dels càlculs i plànols al llarg de les sessions de pràctiques estipulades en el calendari de l'assignatura.

 Desenvolupament del disseny 3D del dispositiu. Se sobreentén que les mesures del dispositiu poden variar al 
llarg del cursat.

 Desenvolupament dels càlculs i plànols del dispositiu.

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Material lliurat per la càtedra.

Programari disseny 3D.

Programari disseny 3D.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del funcionament i especificacions tècniques del dispositiu, llistat del els càlculs a realitzar i 
programació de lliurament dels càlculs. Aquests lliuraments es de distribuir entre les pràctiques 3, 4 i 5.

Arxius de Solidworks amb el dispositiu dissenyat i planificació de lliurament de càlculs.

1r Lliurament de càlculs en funció de la planificació establerta pels alumnes.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 7h 
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5 - PRÀCTICA 5

6 - PRÀCTICA 6

7 - PRIMERA PROVA PARCIAL

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Desenvolupament dels càlculs i plànols del dispositiu.

 Desenvolupament dels càlculs i plànols del dispositiu.

 Lliurament Final del Treball.

 Realització del 1º parcial.

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Programari disseny 3D.

Programari disseny 3D.

Material lliurat per la càtedra.

Enunciat del parcial.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

2r Lliurament de càlculs en funció de la planificació establerta pels alumnes.

3r Lliurament de càlculs en funció de la planificació establerta pels alumnes.

Lliurament final de càlculs i plànols

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 34h 
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8 - SEGONA PROVA PARCIAL

L'avaluació final serà la mitjana ponderada de les avaluacions de les activitats avaluables: 
Realització d'exercicis proposats (obligatori lliurar abans del parcial): 15% 
Primera prova parcial: 20%. 
Segona prova parcial (s'avaluarà tota l'assignatura): 45%. 
Pràctiques (pràctica lliurada fora del termini es descompta el 50% a la nota obtinguda en la mateixa): 20%.

Sistema de qualificació

Bibliografia

Descripció:
 Realització del 2º parcial.

Material de suport:
Enunciat del parcial

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 40h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 44h 

Bàsica:

Complementària:

Shigley, J.E., Mischke, Ch.R.. Diseño en ingeniería mecánica. 6ª ed. México: McGraw Hill, 2002. ISBN 9701036468.

José Ignacio PEDRERO MOYA. Fundamentos Del Diseño de Máquinas.   UNED,  ISBN 8436241525.

José Ignacio PEDRERO MOYA Alfonso FUENTES AZNAR. Problemas de Diseño de Máquinas.   UNED,  ISBN 8436239741.

Antonio Simon y otros. Fundamentos de teoria de maquinas.   Bellisco,  ISBN 8496486877.

Francisco Javier Colomina Francés, Rafael Pla Ferrando, Jaime Masiá Vaño, T. Vicente Esquerdo Lloret. Problemes de Teoria 
de Màquines.   Universitat Politècncia de valencia,  ISBN 8497051645.

Collins, J.A.. Mechanical Design of Machine Elements and Machines.  New York: John Wiley & Sons, 2003. ISBN  0471033073.

Hamrock B.J., Jacobson, B.O., Schmid, S.R. Elementos de máquinas.  México: McGraw-Hill, 2000. ISBN 970102799X.

Juvinall, R.C.,. Fundamentos de diseño para ingeniería mecánica.  México: Limusa, 2002. ISBN 968183836X.


