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Guia docent
340078 - DIAO-D5O17 - Disseny Assistit per Ordinador

Última modificació: 03/02/2023
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Unitat que imparteix: 717 - DEGD - Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny.

712 - EM - Departament d'Enginyeria Mecànica.
737 - RMEE - Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009).
(Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Sánchez Egea, Antonio José
Torras Sendra, Maria Alba.

Altres: Departament 712-EM: Sánchez Egea, Antonio José y González Rojas, Hernán Alberto;
Departament 717-DEGD: Torras Sendra, Maria Alba.

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements bàsics de mitjans informàtics de Cad: NX, Solidworks i Matlab. Preferentment NX.

REQUISITS

Departament 712-EM: coneixements previs de Teoría de Màquines.
Departament 717-DEGD: coneixements previs de modelat 3D.
Departament 712-EM: coneixements previs d'Elasticitat i Resistència de materials.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
5. D7. Capacitat per a simular i dissenyar mecanismes com solució a un problema mecànic concret.
6. D27. Coneixements de modelatge avançat en 3D
7. D28. Coneixements d'animació i simulació bàsica en 3D

Transversals:
1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per
exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
2. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
3. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites
adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.
4. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
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METODOLOGIES DOCENTS

Metodologia concreta de cada Departament:
Departament 712-EM (mecànica):
A les sessions d'exposició  de continguts,  es descriu detalladament els  diferents mètodes de simulació i  les  variables que els
defineixen. Es defineix l' angle de transmissió com a criteri de disseny aplicat en aquest curs. A les sessions teòriques es mostra el
mètode de simulació de mecanisme que utilitzen els ordenats. S'analitza en profunditat el mètode de coordenades generalitzades o
naturals, es mostra la seva aplicació a diferents mecanismes i se simulen mecanismes amb pocs components. En les pràctiques de
laboratori s'ensenya a utilitzar el simulador de mecanismes de NX, desenvolupant 2 o 4 tasques guiades: ensemblatge i expressions,
simulació cinemàtica d'un mecanisme, simulació dinàmica d'un mecanisme i simulació d'un mecanisme complex.

Departament 717-DEGD:
Sessions de conceptes teòrics basant-se en el procés de modelatge 3D per a definir el Model definitiu 3D. Model sòlid i Model
superfícies. Característiques dels diferents esquemes de representació del Model 3D. Exercicis pràctics de conceptes.
A les Sessions de laboratori, la realització de 2 o 3 pràctiques amb el programari de cad existent als laboratoris informàtics (NX i
Solidworks), preferentment NX. L'entrega de la pràctica a partir de la presentació d'un Informe descriptiu del desenvolupament,
resolució i conclusions de la pràctica realitzada. Informe descriptiu esquemàticament, sintetitzar.
Pràctiques de laboratori basades en:
- el Model Sòlid en la parametrització d'una peça o producte per a la seva categorització.
- Renderització i Animació dels components per a presentació del producte.
- Definició del Model 3D per Superfícies.

Departament 712-EM (resistència):
A les sessions teòriques es presenten mètodologies de càlcul analític d’esforços en barres d’estructures per al seu dimensionat, càlcul
de tensions i deformacions i les bases de càlcul del mètode dels elements finits. Es realitzen tres practiques amb el suport d’un
software professional de càlcul d’estructures i simulació NX on es treballen els móduls de descripció del material, característiques
resistens del material, introducció d’esforços i condicions de contorn i interpretació dels resultats de tensions i deformacions en el
módul de postprocés. Es fa un acompanyament de l’estudiant en el seu projecte d’assignatura des del punt de vista de la resistència
dels materials.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Desenvolupar les capacitats per identificar les eines relacionades amb el disseny assistit per ordinador.
- Comunicació efectiva del valor afegit del producte dissenyat a través de modelat, renders i animació.
- Potenciar la destresa, l'enginy i la capacitat per a desenvolupar simulacions cinemàtiques i dinàmiques de components i productes.
- Potenciar la destresa, l'enginy i la capacitat per a desenvolupar simulacions d'elements finits de components i productes.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 30,0 20.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

1. MODELAT AVANÇAT 3D I PARAMETRITZACIÓ

Descripció:
- Modelat de sòlids. Parametrizació.
- Modelat de Supefícies.
- Mòdul de conjunt, introducció render i animació.

Objectius específics:
Ús de programari CAD per simular condicions reals. ja siguin de renderitzat, moviment de mecanismes i resistència de materials.

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 10h

2. SIMULACIÓ DE MECANISMES

Descripció:
- Estructura dels mecanismes
- Anàlisi cinemàtic dels mecanismes
- Anàlisi estàtic dels mecanismes
- Anàlisi dinàmic dels mecanismes

Objectius específics:
Analitzar un model de mecanisme i simular els seus moviments per resoldre problemes d'anàlisi cinemàtic i dinàmic

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 10h

3. ELEMENTS FINITS APLICAT A LA RESISTÈNCIA DE MATERIALS

Descripció:
- Métode matricial i métode dels elements finits
- Càlcul de tensión y deformeció
- Comprovació dimensionat barres a tracció i a compressió
- Tensió plana. Coeficient de concentració de tensions. Discontinuitats Geomètriques.

Objectius específics:
Aprofundir en l'anàlisi i comprovació d'elements resistents.
Conèixer les bases del M.E.F.
Treballar amb programari informàtic de càlcul i simulació basats en el l'anàlisi matricial i en el mètode dels elements finits

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 10h

4.PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Descripció:
Exercicis d'aplicació dels coneixements adquirits

Objectius específics:
Realització de pràctiques individuals aplicant les eines i conceptes relacionats amb el procés d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació: 30h
Grup petit/Laboratori: 30h
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5. ACTIVITAT DE TREBALL EN GRUP

Descripció:
Es farà en grups màxim de tres alumnes, la realització d'un treball al llarg del curs on els estudiants hauràn de desenvolupar els
coneixements adquirits de les diferents parts de l'assignatura.

Objectius específics:
Realització d'un treball pràctic, on l'estudiant haurà d'aplicar les eines i conceptes relacionats amb el procés d'aprenentatge de
l'assignatura

Dedicació: 90h
Aprenentatge autònom: 90h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

S'aplicarà un model d'avaluació per parts diferenciades de cada departament implicat en l'assignatura, on la Nota Final (NF) de
l'assignatura és NF = (Nem + Neg + Nrm)/3 ; on
Nem: Nota final del departament EM (mecànica)
Neg: Nota Final del departament DEGD
Nrm: Nota Final del departament EM (resistència)

Sistema igual d'Avaluació per departament:
T: Teoria Prova. Per part de cada departament en les dates indicades per l'escola (Dates de la Prova parcial o Final)
TG: Treball de Grup. Entregues Parcials (NO avaluables) i Entrega Final TG Complet a Final de curs (data indicada a Atenea).
P:  Engloba  totes  les  Pràctiques  de  Laboratori  com les  de  classes  Teòriques.  Mitjana  ponderada  de  les  diferents  pràctiques
programades.

NOTA FINAL per contingut =0,45 T + 0,25 TG + 0,3 P
En l'avaluació d'adquisició de coneixements, competències i habilitats, es tindrà en compte:
- La Prova individual.
- El Treball Individual, seguiment en la realització de les pràctiques de Laboratori, i
- el Treball de Grup TG. Treball en equip format per 3 alumnes màxim. Entregues Parcials del desenvolupament del Treball seguint un
Guió de continguts establert per a tots els grups de treball i l'Acte de Seguiment (full d'activitats dels participants del grup). Entregues
3, 2 parcials NO avaluables i l'entrega Final COMPLETA del TG a final de curs (data indicada a Atenea).
En el cas de NO EFECTUAR ALGUNA ENTREGA PARCIAL del TG i de les ACTES de Seguiment, la VALORACIÓ MÀXIMA del TG Final,
serà un 7 (sobre 10).

D'acord amb l'article 4.1.3 de la Normativa Acadèmica vigent dels estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG, aquesta assignatura
contempla un examen de reavaluació que correspon a un examen de reavaluació per unitat didáctica (mècanica, disseny, resistència).
Aquest examen reavalua la part teòrica que correspon al 45% de la nota total. Només lalumnat que ha obtingut una valoració de
suspens i no menor a 2, podrà realitzar aquestes proves de reavaluació.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- Es imprescindible assistir i participar activament a l'aula.
- Les pràctiques fetes amb CAD hauran d'enviar-se mitjançant l'aplicació d'ATENEA.
- També es requeriran altres habilitats i qualitats prèvies genèriques i aplicables a qualsevol activitat dins de l'àmbit acadèmic
universitari, com poden ser el respecte, treballar en equip i capacitat de síntesis.
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RECURSOS

Altres recursos:
Documentació per al seguiment de l'assignatura a ATENEA.

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=3076770
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=3076770
https://web.mst.edu/~mleu/nx_manuals/nx10.pdf

