
Data: 21/05/2020 Pàgina: 1 / 3

Guia docent
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Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'Enginyeria Mecànica.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2016 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Jesus Mª Petreñas Ranedo - JESUS MARIA PETREÑAS RANEDO

Altres: Primer quadrimestre:
JESUS MARIA PETREÑAS RANEDO - T11, T12
ENRIQUE PORTA PASCUAL - T12

CAPACITATS PRÈVIES

L'Alumne ha de ser capaç de realitzar el càlcul de:
1. Producte Escalar: Per càlculs de força, potència i treball i Moments de força respecte a un eix.
2. Producte Vectorial: Per càlculs de Moments (primers) de força respecte a un punt.
3. Aplicació de moments (primers) respecte a un punt.
4. Càlcul de sistemes equivalents (resultant de forces i moments).
5. Equilibri en el pla (reaccions en suports).
6. Centre de gravetat.
7. Càlcul de moments (segons) de inèrcia de massa.

REQUISITS

Sistemes Mecànics

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
6. Capacitat per a la síntesi de la informació i l'autoaprenentatge
1. Coneixements sobre els principis de la teoria de màquines i mecanismes.
2. Estudiar la viabilitat del projecte proposat.

Transversals:
4. 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.
5. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se
amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts i generar
oportunitats.
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METODOLOGIES DOCENTS

avaluació contínua mitjançant les pràctiques i el treball informàtic, El Professor explica a l'aula la metodologia utilitzada i la forma en
què es realitza l'avaluació. Destaca que l'alumne té un paper més actiu i que l'avaluació es realitza de forma contínua i pautada,
argumentant els beneficis que tot això té sobre l'aprenentatge i el desenvolupament d'habilitats interpersonals. Característiques de la
metodologia utilitzada: Règim de classes: Les classes de Teoria i Problemes estan compostes per una part expositiva del professor i
una altra en què l'alumne intervé. Es faran activitats a l'aula de manera que l'estudiant participi activament, responent preguntes o
resolent exercicis. ¿Recursos a utilitzar durant el curs: A classe el professor utilitza mitjans multimèdia i màquines reals per a la millor
explicació dels continguts. L'alumne disposarà d'un material docent, tant en paper com en CD ROM, disponibles en copisteria i en
l'espai virtual ATENEA del Campus EUETIB, respectivament. Es programen activitats per a realitzar fora de l'aula: L'alumne resol els
exercicis indicats, prepara i lliura l'informe de les tasques individuals i

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Disposar de coneixements sobre transmissions d'engranatges, trens d'engranatges, càlcul de corretges de transmissió i cadenes de
transmissió juntament amb el càlcul de grans sistemes de transport esbrinant quins tipus de motors que es necessita. Utilització dels
fulls de càlcul, tipus excel, per al càlcul de transmissions

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Tema nº 1: Selecció d'elements d'accionament: motors y motorreductors

Tema nº 2: Engranatges de dentadura recta exterior i interior

Tema nº 3: Engranatges de dentadura helicoidal i eixos paral.lels

(CAT) Tema12 . transmisiones de potencia y seleccion de motores .

Tema nº 4:trens d'enganatges

Tema nº 5: Acoblaments i embragatges

Tema nº 6:Transmissió de moviment per cadena de corrons
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Tema nº 7: Transmissió de moviment per corretja de secció trapezial

Tema nº 8: Transmissió de moviment per corretja dentada (síncrona)

Tema nº 9: Aplicació en maquinària de tots els elements de transmissió.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

pràctiques 10% nota final treball en grup 20% nota final 2 exàmens parcials de 35% cadascun

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Realizaccion de proves amb el material d'estudi present. realització del treball en grup mitjançant equip informàtic més presentaciom

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Gibert Pedrosa, Jaime. Ingeniería de los engranajes. Barcelona: l'autor, DL 2005. ISBN 8460954552.
- Petreñas Ranedo Jesus. Transmisiones mecánicas. Barcelona: EUETIB apunts, 2010.

RECURSOS

Material informàtic:
- programes de càlcul de engranatges. programes basats en projectes de alumnes

Altres recursos:
L'alumne disposarà d'un material docent, tant en paper com en CDROM, disponibles en copisteria i en espai virtual d'ATENEA del
campus EUETIBEl alumno dispondrá de un material docente, tanto en papel como en CDROM, disponibles en copistería y en espacio
virtual de ATENEA del campus EUETIB


