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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Altres: Pablo Genovese
Albert Monté

Responsable: CARLES PAUL RECARENS

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. CEEM13: Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.

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.
3. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica
i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Requisits

Haver cursat Física I i Física II

Horari: Divendres de 15 a 17 hores.

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

-Conèixer, entendre i utilitzar els principis de màquines i mecanismes.
-Conèixer i aplicar criteris de disseny universal en diferents productes, entorns i serveis.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

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

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana  de classes presencials a l'aula ( grup gran), on es desenvoluparà la matèria
teòrica,  amb nombrosos exemples i exercicis per assimilar els conceptes i de 12 hores per curs (unes 6 sessions) de 
pràctiques de laboratori ( grup petit). Per ampliar els coneixements a partir de l'aprenentage autònom es proposa 
l'activitat de identificar el sistema muscle esquelètic del cos humà com un sistema mecànic, utilitzant el llibre 
"Biomecànica bàsica del sistema musculoesqueletico" de Margareta Nordin. 

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 ( tant de teoria com de multitud de problemes resolts 
).

Les  sessions de pràctiques seran d'assistència obligatòria i es realitzaran en grups de 15-20 estudiants, dividits en equips
de treball de 2-3 alumnes que realitzaran el treball indicat en el corresponent dossier en al laboratori de Mecànica. Aquest
treball , amb els càlculs i conclusions que es demanen, generaran un informe que, lliurat per grup, serà part de l'avaluació
de l'assignatura.

El treball sobre el sistema muscle esquelètic serà per grup i s'haurà de comunicar el que han après mitjançant un informe
per grup que hauran de defensar públicament a classe.

Metodologies docents
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Continguts

1. Cinemàtica del punt

2. Cinemàtica del cos rìgid

Dedicació: 23h 

Dedicació: 28h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Sistemes de referència. Coordenades lineals i angulars.
Trajectoria, equació del moviment.
Conceptes cinemàtics: posició, velocitat, acceleració.
Moviments especials: periodics, circulars, harmònics.
Moviments centrals: fòrmula de Binet, trajectories tancades i obertes.

Sistemes de punts materials.
Sistemes rìgids. Condiciones de rigidessa: geomètrica i cinemàtica
Moviment dels sistemes rìgids.
Cinemàtica del moviment rìgid en el pla. 
Cinemàtica de mecanismes

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicaciò teòrica amb problemes.
Pràctiques de laboratori.

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Pràctiques de laboratori.
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3. Fregament

4. Cinètica del punt

Dedicació: 23h 

Dedicació: 37h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Caracterìstiques del fregament.
Anàlisis de sistemes de fregament en sec.
Resistencia de rodadura.

Lleis de Newton: equació del moviment.
Sistemes de referencia en dinàmica.
Forces de la natura:conceptes de camps conservatius i dissipatius.
Conceptes mecànics derivats: quantitat de moviment, moment cinètic, treball, potencia, energia cinètica i 
potencial.
Teoremes de conservaciò.
Vibracions: lliures i forçades, esmorteïdes i no esmorteïdes.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Pràctiques de laboratori.

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Pràctiques de laboratori.
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5. Cinètica del cos rìgid Dedicació: 39h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Centre de gravetat.
Treball.
Energía cinètica.
Quantitat de moviment.
Moment cinètic.
Teoremes de la cinètica.
Desequilibri de mecanismes i rotors.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Pràctiques de laboratori.
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Planificació d'activitats

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

PRIMERA PROVA PARCIAL

Descripció:

Descripció:

 Les pràctiques estan relacionades amb els temes teòrics de l'assignatura.
Cada pràctica contè un treball previ.  
Les pràctiques consisteixen en la realització de muntatges  on es faran  mesures amb diversos instruments ( 
recolzats amb ordinador o no).
Caldrà redactar un informe posterior de cada pràctica on s'indicarà: l'objectiu de l'activitat pràctica, les mesures 
preses, els càlculs necessaris i les conclusions.

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 1 i 2.

Material de suport:

Material de suport:

Equipament del laboratori de mecànica i del taller de mecanització.
Dossier explicatiu  subministrat pel professor.
Web del professor.

Apunts
Bibliografia
Web del professor

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Treball previ.
Informe de la pràctica.
La qualificació de les pràctiques representa un 20% de la nota final de l'assignatura

Resoluciò de la prova
Aquesta prova representa el 26,66 % de la nota total de l'assignatura.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Utilitzar els diferents equipaments i instruments de mesura del laboratori.
Comparar resultats experimentals amb càlculs teòrics i treure conclusions al respecte.
Redactar un informe detallat de l'activitat.

L'objectiu d'aquesta activitat es eminentment avaluatiu: recollir informació per l'avaluació sumativa.

Grup gran/Teoria: 0h
Grup petit/Laboratori: 12h 
Aprenentatge autònom: 24h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 23h 

Dedicació: 36h 

Dedicació: 26h 
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SEGONA PROVA PARCIAL

TERCERA PROVA PARCIAL

La qualificació final sera la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables: 
Primera prova parcial: 35 %.
Segona prova parcial: 35 %.
Aprenentatge autònom: 10 %. 
Pràctiques de laboratori: 20 %. 

Sistema de qualificació

Bibliografia

Apunts de l'assignatura.
Dossier de pràctiques.

Altres recursos:

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 21h 

Dedicació: 27h 

Dedicació: 27h 

Bàsica:

Complementària:

Rieley, W y Sturges, L. Ingenieria Mecànica: Estática. 1995. Barcelona: Revertè, 1995. ISBN 84-291-4255-X.

Rieley, W y Sturges, L. Engenieria Mecánica:Dinámica. 1995. Barcelons: Reverté, 1995. ISBN 84-291-4256-8.

Shigley, J y Uicker, J. Teoria de máquinas y mecanismos. 1982. México DF: McGraw-Hill, 1982. 

Bedfor, A y Fowler, W. Mecánica para ingenieria: Estática. 1996. México DF: Addison Wesley, 1996. ISBN 0-201-65367-2.

Bedford, A y Fowler, W. Mecánica para ingenieria: Dinámica. 1996. México DF: Addison Wesley, 1996. ISBN 0-201-65368-0.


