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Informació general de l'assignatura

Denominació DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES I

Codi 14522

Semestre d'impartició 2n Quadrimestre

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Horari de tutoria/lloc Miquel Nogués, dimarts de les 19:00 a les 21:30, dijous 10:00 a les 11:30 al despatx
0.07 del CREA 

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

40% presencial 
60% autònom

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició català

Grau/Màster Màster Enginyeria Industrial

Horari de tutoria/lloc Miquel Nogués, dimarts de les 19:00 a les 21:30, dijous 10:00 a les 11:30 al despatx
0.07 del CREA 

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

mnogues@diei.udl.cat 

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Miquel Nogués Aymamí 

Informació complementària de l'assignatura

Bons coneixements en l'ús d'un programa de CAD 3D.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Exposar la cinemàtica i la dinàmica tridimensional, per tal d'assolir una correcta avaluació dels esforços a que
estaran sotmesos els elements d'una màquina. A més, s'introduieix el moviment vibratori, i s'exposen les bases de
l'equilibratge de rotors i motors policilíndrics. Finalment es presenta sistemes de diagnosi basats en vibracións pel
manteniment preventiu d'equipament.

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Competències específiques de la titulació

Capacitat per al disseny i assaig de màquines.

Competències transversals de la titulació

Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i / o aportar solucions noves, utilitzant eines
pròpies de l'enginyeria.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Cinemàtica tridimensional del sòlid rígid

Tema 2. Dinàmica tridimensional del sòlid rígid

Tema 3. Introducció al moviment vibratori

Tema 4. Equilibrament de rotors i de motors policilíndrics

Tema 5. Anàlisis de vibracions

Eixos metodològics de l'assignatura

Teoria: Apunts de l’assignatura disponibles a SAKAI abans de les classes

Problemes: Resolució de problemes, dubtes i exercicis a entregar. Exercicis resolts disponibles a SAKAI,

Pràctiques: Realització de pràctiques en el laboratori i realització de simulacions tant cinemàtiques com
dinàmiques amb CREO/PTC. La realització de pràctiques totes les pràctiques és obligatoria per superar
l'assignatura.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana 1, 2, 3, 4 i 5 - CINEMÀTICA TRIDIMENSIONAL DEL SÒLID RÍGID
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Setmana 5, 6, i 8 - DINÀMICA TRIDIMENSIONAL DEL SÒLID RÍGID

Setmana 9, 10 i 11 - INTRODUCIÓ AL MOVIMENT VIBRATORI.

Setmana 12 i 13 - EQUILIBRATGE DE ROTORS I MOTORS POLICILÍNDRICS

Setmana 14 i 15 - ANÀLISIS DE VIBRACIONS

EXERCICIS LABORATORI

SIMULACIÓ CINEMÀTICA mitjançant CREO/PTC

ANÀLISIS EFECTE GYROSCÒPIC

SIMULACIÓ DINÀMICA mitjançant CREO/PTC

EQUILIBRATGE D'UN ROTOR

ANÀLISIS DE VIBRACIONS D'UN MOTOR POLICILÍNDRIC

Sistema d'avaluació

Es duran a terme diverses activitats d’avaluació:

1a prova escrita individual a mig quadrimestre (setmana 9). S’avaluarà el temari exposat a classe i treballat
a pràctiques fins a la data de la 1a prova. La prova constarà d’una part de preguntes tipus test multiresposta
i d’una part de problemes a desenvolupar.
Pràctiques, que són obligatòries i de les que s’avaluarà el corresponent informe realitzat en grup.
Es proposarà la realització de treballs en grup, els quals s’hauran de lliurar dins el termini establert per tal de
ser avaluats.
2a prova escrita a final de quadrimestre (setmana 17 o 18). S’avaluarà el temari exposat a classe i treballat
a pràctiques entre les dates de la 1a prova i la 2a prova. La prova constarà d’una part de preguntes tipus
test multiresposta i d’una part de problemes a desenvolupar.
Per tal de poder superar l’assignatura, cal que la nota ponderada de les notes de les dues proves escrites,
segons el pes relatiu de cadascuna d’elles, sigui igual o superior a 3,5. En el cas de no assolir aquesta nota
mínima, l’alumne s’haurà de presentar a la prova de recuperació.
Prova de recuperació (setmana 20), S’avaluarà el temari exposat a classe i treballat al llarg de tota
l’assignatura. La prova constarà d’una part de preguntes tipus test multiresposta i d’una part de problemes a
desenvolupar.  Si l’estudiant es presenta a aquesta prova, la nota obtinguda substitueix a les notes de les
dues proves escrites anteriors, tant si és superior com si és inferior. S’estableix també una nota mínima de
3,5 en aquesta prova per tal de poder superar l’assignatura.

El pes assignat a cada activitat d’avaluació, sobre un total de 100, és el següent:

Activitat Pes

1a prova escrita 30

Pràctiques 10

Treballs en grup 20

2a prova escrita 40

Prova de recuperació 70

Nota: si no s’assoleix la nota mínima de 3,5 en les proves escrites, la nota de l’assignatura serà la mínima
entre el resultat de la mitja percentual, segons la taula anterior, i 3,5.

          Nota: les notes de pràctiques i de treballs en grup no son recuperables.
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Bibliografia i recursos d'informació

"Diseño de maquinaria", Robert L. Norton, Edicions Mc Graw Hill

"MECÀNICA de la partícula i del sòlid rígid", Joaquim Agulló i Batlle, Publicacions OK punt

"Disseny de màquines I. Mecanismes", Carles Riba Romeva, Edicions UPC.

"Mecanismes i màquines I. El frec en les màquines", Carles Riba Romeva, Edicions UPC.

"Mecanismes i màquines II. Transmissions d'engranatges", Carles Riba Romeva, Edicions UPC.

"Mecanismes i màquines III. Dinàmica de màquines", Carles Riba Romeva, Edicions UPC.

"Teoria de màquines" Salvador Cardona Foix i Daniel Clos Costa, Edicions UPC

"Mechanical design", Peter R.N. Childs, Arnold Publishers

"Machinery malfunction diagnosis and correction", Robert C. Eisenmann, Published by Prentice Hall PTR
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