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Informació general de l'assignatura

Denominació DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES I

Codi 14352

Semestre d'impartició 2n Quadrimestre 2N Cicle Informàtica i Màster

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

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

40% presencial 
60% autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició català

Horari de tutoria/lloc Miquel Nogués, dimarts de les 19:00 a les 21:30, dijous 10:00 a les 11:30 
Joan Roca, dimarts de les 12:00 a les 13:00 i dimecres de les 17:00 a les 18:00 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Miquel Nogués Aymamí 
Joan Roca Enrich

Informació complementària de l'assignatura

Imprescindible saber utilitzar un programa de CAD 3D.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Donar un coneixement en el disseny de màquines i assaig de màquines així com els fonament pel seu anàlisis per
mitjà de vibracions.

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

Tema 2. Dinàmica tridimensional

Tema 3. Moviment vibratori

Tema 4. Equilibrament de rotors i de màquines

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 2.0. La realització de pràctiques totes les pràctiques és obligatoria per superar
l'assignatura.

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació constarà de dos proves escrites seguint el calendari acadèmic establert. Cada prova tindrà un pes del
40%, i per l'altra banda caldra realitzar un treball en grup que tindrà un 20% de la nota final.
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En cas d'anar a la convocatòria extraordinari, només es podrà recuperar la part de la prova escrita.

Bibliografia i recursos d'informació

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

"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
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