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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
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Titulació: Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5
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PROFESSORAT

Professorat responsable: Blas Del Hoyo, Alfredo De

Altres: Blas Del Hoyo, Alfredo De
Cortes Rossell, Guillem Pere

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3. Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements
sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials;
mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
4.  Comprensió  i  domini  dels  conceptes  bàscis  sobre  les  lleis  generals  de  la  mecànica,  la  termodinàmica,  caps  i  ones  i
electromagnetirme i la seva aplicació per la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Transversals:
1. 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.
2. 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.
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METODOLOGIES DOCENTS

L?assignatura combina sessions de presentació de les tècniques amb classes d?exercicis i sessions pràctiques al laboratori.

1) Classes.

El professor introdueix la informació bàsica de les diferents seccions

2) Planificació de l'aprenentatge independent

Durant el curs, els estudiants han de resoldre alguns exercicis proposats; cerca d'alguns temes en la literatura

especialitzada i portar a terme algunes simulacions de eines i detectors per a analitzar els sistemes i les seves operacions.

3) Aprenentatge cooperatiu

Resolució a classe d'exercicis complexes que requereixen una col·laboració completa de tots els membres del grup de

treball

4) Laboratori

Durant el semestre, es portaran a terme sis pràctiques experimentals al laboratori.

Cada pràctica comporta una tasca de pre-laboratori i la redacció d'un informe amb tasques de post-laboratori i les tasques

analítiques són obligatòries

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Hores grup mitjà 45,0 40.00

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

Introducció als assajos no destructius

Descripció:
Breu introducció on es exposa l'interès i característiques generals dels Assajos no Destructius. Es presentaran els estàndars, els
organismes involucrats, les proves de capacitació, etc.

Activitats vinculades:
- 0,5 h Presentació (teoria)

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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Corrents induïts

Descripció:
Exposició a classe per part del professorat dels principis de les tècniques de les corrents de Foucault. L'estudiant aprendrà les
característiques principals, els fonaments físics, la variable analitzada i la seva interpretació .

Contingut:
1. Introducció. Natura i aplicacions.
2. Circuits de corrent altern
3. Electromagnetisme per tècniques d?assajos no destructius basats en els corrents induïts
4. Anàlisi del diagrama d?impedàncies (diagrama de Förster)
5. Model per tubs prims
6. Model per tubs gruixos
7. Solució analítica

Activitats vinculades:
- Corrents induïts I: Fonaments. Presentació 1h
- Corrents induïts II: Anàlisi. Presentació 1,5h
- Corrents induïts III: Problemes 1,5h
- Corrents induïts IV: Instrumentació. Presentació 0,5h + Práctica 1h

Dedicació: 11h 30m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 6h

Camps magnètics

Descripció:
Exposició a classe per part del professor dels principis de les tècniques basades en camps magnètics. Especialment la tècnica de
les partícules magnètiques.

Contingut:
1. Partícules magnètiques
2. Fuites

Activitats vinculades:
- Partícules magnètiques. Presentació 1h
- Altres mètodes magnètics. Presentació 0,5h

Dedicació: 4h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 3h
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Ultrasons

Descripció:
Al final d'aquest tema, l'estudiant serà capaç de descriure els principis físics de la detecció de fallides per a tests d'ultrasò.

Contingut:
1. Principi de funcionament
2. Instrumentació i metodologia d?assaig
3. Transmissió i reflexió
4. Detecció de esquerdes
5. Mesura de gruixos
6. Calibratge
7. El mètode del bloc de referència

Activitats vinculades:
- Test d'ultrasons. Presentació 1,5h

Dedicació: 4h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 3h

Radiacions ionitzants

Descripció:
Visió global dels tests no destructius basats en la interacció de la radiació ionitzant (partícules alfa, beta i raigs gamma) excepte
els mètodes basats en els raigs-X que es analitzen en altres unitats. S'analitzen les tècniques i la instrumentació específica per la
detecció de les radiacions ionitzants. Prèviament es fa una petita introducció als principis fonamentals de la radioactivitat i la
interacció de la radiació ionitzant amb la matèria.

Continguts:
1. Radioactivitat
2. Processos d?interacció de les radiacions ionitzants amb la matèria
3. Detecció i mesura de la radiació
4. Galgues de transmissió
5. Galgues de retrodisperssió

Activitats vinculades:
- Radiacions ionitzants I: Radioactivitat. Presentació 1,5h
- Radiacions ionitzants II: Interacció de les radiacions ionitzants amb la matèria. Presentació 1,5h
- Radiacions ionitzants III: Problemes a classe 1,5h
- Radiacions ionitzants IV: Detecció i mesura de la radiació 1,5h
- Radiacions ionitzants V: Galgues de transmissió i retrodispersió: 1,5h
- Radiacions ionitzants VI: Problemes a classe 3h

Dedicació: 22h 30m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 12h
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Fluorescència per raigs-X

Descripció:
Exposició a classe per part del professor dels principis de les tècniques basades en fluorescència per raigs-X. S'introdueix el
fonament d'operació de tubs de raigs-X i la determiació de la composició de mostres amb l'anàlisi de la fluorescència de raigs-X

Activitats vinculades:
? Fluorescència per raigs-X I: Fonaments 1,5 h
? Fluorescència per raigs-X II: Problemes 3 h

Dedicació: 10h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 6h

Radiografía industrial

Descripció:
Exposició a classe per part del professor dels principis de la radiografia industrial En concret el contingut és:

1. El procés radiogràfic
2. Factors que governen l?exposició
3. Sensitometria
4. Imatge latent
5. Cartes d?exposició
6. Indicadors de qualitat

Activitats vinculades:
- Radiografia Industrial I: Fonaments 1,5 h
- Radiografia Industrial II: Problemes 1.5 h

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 6h

Altres tècniques

Descripció:
Breu introducció a altres tècniques d'assajos no destructius

1. Líquids penetrants
2. Inspecció visual

Activitats vinculades:
- Altres tècniques. Activitat guiada 1,5 h

Dedicació: 2h 30m
Activitats dirigides: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 1h
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Sessions pràctiques

Descripció:
En grups de màxim 6 persones, els estudiants realitzaran 6 sessions de laboratori de 1,5 hores cadascuna. Cada
sessió es basa en una tècnica d'assaig no destructiu.
Cada sessió comporta una tasca de post-laboratori. El grup de treball ha d'entregar un informe de cada sessió de
laboratori, amb l'anàlisi dels resultats, incidències i respostes a algunes preguntes

Activitats vinculades:
Sessions de Laboratori de 1,5 h:
1. Diagrama de Förster
2. Determinació de la conductivitat
3. Ultrasons
4. Identificació de materials per fluorescència de raigs-X
5. Mesura d'espessors per transmissió
6. Mesura de dissolucions per transmissió

Dedicació: 22h
Grup petit/Laboratori: 10h
Aprenentatge autònom: 12h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Nota final: NF=0,4*NEx+0,4*NLab+0,2*NP

NEx: Nota del examen

NLAb: Notes de laboratori

NP: Nota de resolució de problemes

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les proves consten de dues parts: coneixements teòrics i resolució de problemes. Per la part de coneixements teòrics l'estudiant no
pot utilitzar cap informació, l'ús de la informació en la part de resolució de problemes és lliure.

RECURSOS

Material audiovisual:
- Presentacions de classe. Presentacions de classe
- Manual de pràctiques. Descripció de les sessions pràctiques i cuestions relacionades


