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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Explicar els conceptes relatius a les magnituds, els aparells de mesura i les lleis i principis bàsics que intervenen en la 
Mecànica de Fluids.
Explicar l'efecte dels principis de la Mecànica de Fluids en màquines i instal·lacions.
Resoldre exercicis d'aplicació de la Mecànica de Fluids.
Explicar els conceptes relatius a les magnituds, els aparells de mesura i les lleis i principis bàsics que intervenen en la 
Termodinàmica.

Responsable: ROBERT SAFONT i SISA
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) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

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.
2. CEEM8: Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids. Aplicació dels principis bàsics a la resolució de 
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids. Conèixer el funcionament de 
les màquines hidràuliques. Calcular, en el laboratori, la mesura de paràmetres tècnics de sistemes fluids i màquines 
hidràuliques.

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 tres hores setmanals de classes presencials a l'aula (grup gran) i dues hores quinzenals de 
pràctiques de laboratori (grup petit). A l'aula s'alternarà l'exposició dels conceptes teòrics i la resolució d'exercicis. Al 
laboratori els estudiants comprovaran de forma pràctica alguns dels principals fenòmens estudiats a l'assignatura.
Els estudiants disposaran de documentació per seguir l'assignatura: apunts, exercicis i guió de les pràctiques.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addcional no presencial, a l'estudi, resolució d'exercicis, treballs i informes de 
les pràctiques, així com a la preparació de les proves escrites.

Metodologies docents

Requisits

És recomanable haver cursat prèviament les assignatures de Física 1 i Física 2 de primer curs
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Explicar l'efecte dels principis de la Termodinàmica en màquines i instal·lacions.
Resoldre exercicis d'aplicació de la Termodinàmica.

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.- Estàtica de fluids

2.- Dinàmica de fluids

Dedicació: 23h 

Dedicació: 29h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 20m
Aprenentatge autònom: 13h 40m

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 20m
Aprenentatge autònom: 17h 40m

Introducció als fluids. Definició de fluid
Propietats dels fluids. Densitat, pressió i altres magnituds. Unitats
Pressió hidrostàtica. Principi de Pascal
Mesura de la pressió. Manòmetres
Flotabilitat. Empenta hidrostàtica. Principi d'Arquímedes
Forces exercides per fluids sobre superfícies
Equilibri de cossos parcialment submergits

Introducció als fluids en moviment. Tipus de corrents
Fluid ideal. Línies i tubs de corrent
Cabal. Unitats. Equació de continuïtat
Equació de Bernoulli en fluids ideals. Altures equivalents
Buidament de dipòsits. Llei de Torricelli
Tub de Venturi
Tub de Pitot
Concepte de pèrdues d'energia en la transmissió d'un fluid
Conceptes de bomba hidràulica i de turbina
Generalització de l'equació de Bernoulli per incloure els termes deguts a les pèrdues i a les aportacions (bombes) 
o consums (turbines) d'energia per dispositius mecànics

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctica 1: Coneixement de pressions i dells aparells de mesura de pressions
Examen parcial de Mecànica de Fluids

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctica 2: Assaig de la llei de Bernoulli, efecte Venturi i tub de Pitot
Examen parcial de Mecànica de Fluids
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3.- Pèrdues en canonades

4.- Temperatura

Dedicació: 23h 

Dedicació: 16h 43m

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 20m
Aprenentatge autònom: 13h 40m

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 9h 43m

Tipus de conduccions: tancades i obertes
Règim laminar i règim turbulent en conduccions tancades de secció circular. Distribució de velocitats. Nombre de 
Reynolds
Pèrdues primàries en canonades de secció circular. Equació de Darcy. Rugositat relativa. Factor de fricció
Pèrdues per fricció en règim laminar. Equació de Poiseuille
Pèrdues per fricció en règim turbulent. Diagrama de Moody. Equació de Swamee-Jain
Seccions no circulars. Diàmetre hidràulic. Radi hidràulic
Pèrdues secundàries. Accessoris. Longitud equivalent
Sistemes de canonades en sèrie. Càlcul de les pèrdues individuals i de les pèrdues totals

Introducció a la Termodinàmica
Concepte de temperatura. Llei zero de la Termodinàmica. Escales de temperatura. Termòmetres
Dilatació tèrmica de sòlids i líquids
Gas ideal. Llei de Boyle. Llei de Charles Gay-Lussac. Equació d'estat d'un gas ideal

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctica 3: Mesura de la viscositat
Examen parcial de Mecànica de Fluids

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctica 4 : Calor i temperatura
Examen parcial de Termodinàmica
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5.- Calor i Primera Llei de la Termodinàmica

6.- Teoria Cinètica dels gasos

Dedicació: 19h 43m

Dedicació: 9h 56m

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 11h 43m

Grup gran/Teoria: 3h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 5h 56m

Energia interna i calor
Calorimetria. Capacitat calorífica. Calor específica. Calor latent
Treball i calor en processos termodinàmics. Primera Llei de la Termodinàmica
Estudi de diversos tipus de processos: adiabàtic, isòbar, isocor i isotèrmic. Procés cíclic
Transferència d'energia calorífica. Conducció. Convecció. Radiació

Model microscòpic d'un gas ideal. Teoria cinètica dels gasos
Calor específica molar d'un gas ideal, a pressió constant i a volum constant
Teorema de l'equipartició de l'energia

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctica 5 : Mesura de la transferència de calor
Examen parcial de Termodinàmica

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis
Examen parcial de Termodinàmica
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7.- Màquines tèrmiques, Entropia i Segona Llei de
la Termodinàmica

Dedicació: 28h 38m

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 17h 38m

Introducció a la transferència d'energia en els processos reals
Màquines tèrmiques. Bombes tèrmiques i refrigeradors. Segona Llei de la Termodinàmica
Processos reversibles i irreversibles
Màquina de Carnot. Cicle de Carnot
Motors de gasolina i diesel. Cicles d'Otto i Diesel
Entropia. Estudi de la variació d'entropia en diversos tipus de processos. Entropia, desordre i energia no 
utilitzable

Descripció:

Activitats vinculades:
Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis
Pràctica 6: Coneixement i aplicacions de la segona llei de la Termodinàmica
Examen parcial de Termodinàmica
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Planificació d'activitats

PRÀCTIQUES

EXAMEN PARCIAL DE MECÀNICA DE FLUIDS

Descripció:

Descripció:

 Les pràctiques estan relacionades amb els temes tèorics de l'assignatura
Cada pràctica conté un treball previ
Les pràctiques consisteixen en la realització de muntatges i la presa de mesures utilitzant els equips i 
instal·lacions del laboratori
Cal redactar un informe posterior de cada pràctica amb els càlculs, les mesures realitzades i les conclusions de 
l'estudiant

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 1, 2 i 3 del curs

Material de suport:

Material de suport:

Equipament del laboratori
Guions de pràctiques subministrats pel professor

L'enunciat de la prova va acompanyat d'un formulari

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Treball previ
Informes de les pràctiques
La qualificació de les pràctiques representa un 20 % de la nota del curs

Resolució de la prova
La qualificació de la prova representa un 40 % de la nota del curs

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Explicar el funcionament dels equips i instal·lacions utilitzades en les pràctiques
Analitzar els resultats obtinguts en el desenvolupament de les pràctiques

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics i resoldre exercicis corresponents als continguts 1, 2 i 3 del curs

Grup gran/Teoria: 0h
Grup petit/Laboratori: 12h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 10h 48m

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 39h 36m

Dedicació: 22h 48m

Dedicació: 45h 36m
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EXAMEN PARCIAL DE TERMODINÀMICA

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:
Pràctiques: 20 %.
Examen parcial de Mecànica de Fluids: 40 %
Examen parcial de Termodinàmica: 40 %
Avaluació de la competència genèrica Comunicació eficaç oral i escrita: L'avaluació de la comunicació escrita es farà a 
partir dels diversos documents escrits lliurats: treballs i/o exercicis per fer i lliurar, informes de pràctiques i exàmens 
escrits; l'avaluació de la comunicació oral es farà a partir de les presentacions de temes i resolució d'exercicis exposats a 
classe.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

L'examen parcial de Mecànica de Fluids comprèn els temes 1, 2 i 3
L'examen parcial de Termodinàmica comprèn els temes 4, 5, 6 i 7

Descripció:
 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 4, 5, 6 i 7 del curs

Material de suport:
L'enunciat de la prova va acompanyat d'un formulari

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució de la prova
La qualificació de la prova representa un 40 % de la nota del curs

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics i resoldre exercicis corresponents als continguts 4, 5, 6 i 7 del curs

Grup gran/Teoria: 2h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 39h 36m

Dedicació: 45h 36m
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