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GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

109804 - DISSENY DE SISTEMES MECATRÒNICS

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Pablo Alb. Genovese
Curs: Quart
Trimestre: Primer
Crèdits: 4
Professorat: 

Pablo Alb. Genovese  <pablo.genovese@tecnocampus.cat>
Joan Triadó Aymerich  <triado@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà

Competències que es treballen

Específica

Capacitar para diseñar sistemas de control y automatización

Bàsiques i Generals

Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, peritaciones, tasaciones, estudios, informes, planes de labores y otros 
trabajos análogos

Descripció

L'assignatura de Disseny de sistemes mecatrònics és una assignatura fonamentalment pràctica.

Durant l'assignatura es desenvoluparà la construcció d'un sistema mecatrònic: Robot o màquina.

Es donaran formació teòrica de suport al projecte.

Resultats d'aprenentatge

Identificar les diferents parts d'un robot
Dissenyar totes les parts d'un robot: mecàniques, software i electrònica
Ser capaç d'usar models de les diferents parts i aplicar-les a dissenyar i simular el sistema
Planificar el seu treball i desenvolupar un projecte multidisciplinar.

Metodologia de treball
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L'assignatura es treballarà de forma altament pràctica. Es plantejarà un projecte de construcció d'un robot al principi de curs i els estudiants s'organitzaran en 
equips de 3 a 5 estudiants per a dissenyar i simular diferents parts del robot: electrònica, mecànica i software.

Classes teòriques: seran sessions de suport teòric per a realitzar el projecte i també conferències, sessions amb especialistes, càpsules de vídeo...
Aprenentatge dirigit: Plantejament d'exercicis orientats a resoldre el projecte.
Aprenentatge autònom: les classes pràctiques seran de disseny i desenvolupament del projecte..

Continguts

1. Introducció. Característiques dels Sistemes Mecatrònics

2. Robòtica

2.1 Introducció. Tipologies de màquines i robots

2.2 Cinemàtica directa i inversa

3. Simulació del sistema mecatrònic

3.1 Simulació de sistemes dinàmics

3.2 Programació del control del robot

3.3 Simulació del control del robot

4. Mecànica.

4.1 Dispositius mecànics per a la robòtica

4.3 Disseny del robot

4.3.1 Càlculs d'esforços i dimensionament del robot

Projecte mecànic del Robot o màquina.

5. Electrònica per a robots i màquines

5.1 Motors

5.2 Drivers

5.3 Targetes Controladores

Activitats d'aprenentatge

Pràctiques de laboratori. Projecte  de disseny i construcció d'un robot

Primera prova parcial (continguts dels temes 1 i 2).

Segona prova parcial (continguts dels temes 1, 2, 3, 4  i 5).

Exercicis d'aprenentatge autònom

a) A l'aula

b) Per entregar 

Sistema d'avaluació

Condicions de l’Avaluació:

Nota Final = 0.45 Nota Exàmens + 0.45 Nota Pràctiques + 0.1 Nota Exercicis

Nota Exàmens = Max( 0.4 Primer Exàmen + 0.6 Segon Examen, Segon Exàmen)

Per a aplicar la fórmula de la nota final,

a) la Nota Exàmens ha de superar el 3,5. En cas de no superar-la, la Nota Final es calcularà segons:Nota Final= Nota Exàmens

b)  la Nota de pràctiques ha de superar el 4. En cas de no superar-la la Nota de Pràctiques passa a ser un 0.

Examen de recuperació: 45% de la nota final en substitució del Primer i Segon Examen
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