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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

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

- Resoldre problemes de mecànica de fluids.
- Identificar i avaluar les variables que caracteritzen els sistemes de fluids.
- Resoldre problemes de processos de canals obertes i de sistemes de transport de fluids de diferent nivells de dificultat.
- Utilitzar programari específic pel càlcul de écoumlant de fluids.
- Descriure el funcionamnet de màquines hidraúliques.
- Resoldre i dissenyar màquines hidraúliques.
- Redactar informes de càlcul i assaigs justificant els resultats i extreure 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 Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Castellà

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

1. CEM6: Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines Fluidomecànica.

2. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de 
forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada 
ensenyament.

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

Coneixements de càlcul diferencial i integral i d'equacions diferencials. Coneixements bàsics de mecánica de fluids

Requisits

Haver cursat les assignatures de Termodinàmica i Mecànica de Fluids i  Matemàtiques 3
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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

-Resum de la mecànica de fluids i introducció a la
enginyeria de fluids

-Ales i avions

-Sistemes de transports de fluids

-Canals oberts

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 13h 

Dedicació: 11h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran/Teoria: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup gran/Teoria: 1h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 7h 

Grup gran/Teoria: 1h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 7h 

Repàs dels principis de la mecànica de fluids.
Repàs dels fonaments de les màquines de fluids.

Coneixer la teoria aerodinàmica dels avions i el disseny de les ales.

Resoldre i dissenyar sistemes de transports de fluids.

Resoldre problemes i dissenyar canals oberts
 

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Planificació d'activitats

EXAMEN FINAL

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

TREBALL INDIVIDUAL

TREBALL GRUP

Màquines de fluids

-Centrals energètiques

Dedicació: 16h 

Dedicació: 16h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 5h 
Aprenentatge autònom: 20h 

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

Activitats dirigides: 6h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Activitats dirigides: 6h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 27h 

Dedicació: 36h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 12h 

Funcionament de les màquines de fluids.

Descripció dels diferents tipus de centrals energètiques

Descripció:

Descripció:



Última modificació: 10-02-2014

840276 - ENGFLUID - Enginyeria de Fluids

Universitat Politècnica de Catalunya5 / 5

El pes avaluatiu dels diferents conceptes que intervenen en la qualificació de l'assignatura són:
- Proves escrites individuals (25%)
- Treball de grup (19%)
- Activitat i informes de les pràctiques de laboratori (36%)
- Treball individual (20%)

Sistema de qualificació

Bibliografia
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