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820455 - EDM - Enginyeria del Disseny

Última modificació: 02/06/2015
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: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: CARLOS ARREGUI DALMASES

Altres: CARLOS ARREGUI DALMASES

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. 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.
2. 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.

METODOLOGIES DOCENTS

Es combinarà la metodología expositiva amb l'aprenentatge per cassos (PBL).

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu principal de l'assignatura és el de dotar a l'estudiant d'eines d'actuació per a la resolució de problemes d'enginyeria.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15 10.00

Hores aprenentatge autònom 90 60.00

Hores grup gran 45 30.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Projectes d'Enginyeria. Tipus i situacions.

Descripció:
Definició de projecte en enginyeria mecànica. Descripció de diferents tipus de projectes i situacions en que es poden presentar.

Objectius específics:
Adquirir una visió global dels projectes d'enginyeria mecànica típics.
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Disseny industrial.

Descripció:
Disseny i creativitat. Recursos de creativitat.Metodologia de disseny. Especificacions de disseny. Fasses de disseny.Exa,em de
supòsits previs i inuciat precís del problema.Concepció del disseny. Criteris de decisió.Generació i selecció d'alternatives.Disseny
conceptual.De la concepció de la idea al plànol de detall.Definició d'elements principals i secundaris del disseny.

Objectius específics:
Presentar a l'estudiant metolodologies i estratègies per a desenvolupar un disseny a partir d'unes especificacions inicials de
disseny.

Activitats vinculades:
Resolució de cassos relacionats amb el procès de disseny.

Factors de disseny.

Descripció:
Preentació de factors decissius en el procès de disseny i de definició de producte.

Objectius específics:
Coneixements per al Desenvolupament de nous productes mitjançant eines d'us comú en enginyeria adquirides en cursos
anteriors, respectant la seva integració mediambiental i una adequada ergonomia.

Tècniques de gestió de projectes aplicades al disseny de màquines.

Descripció:
Tècniques de gestió de projectes. Disseny per subconjunts.

Objectius específics:
Conèixer tècniques que permetin el control i la gestió del projecte.

Legislació de producte.

Descripció:
-    Directives europees. L'entorn Europeu i la seva gestió legislativa i de normalització.Normes. Tipus de normes.
Vigències.Marcatge CE. Mecanismes de certificació de productes/màquines.La seguretat en màquines i dispositius. Elements de
seguretat. Límit de màquines i productes. Concepció de seguretat en el procés de disseny.

Objectius específics:
Coneixement de tècniques de màrqueting i comercialització del producte, complint aspectes legals i ètics per a una adequada
implantació del producte en el mercat

Documentació de projectes de disseny de productes.

Descripció:
Expedients Tècnics Constructius (ETC).Plànols de producte. Conjunt, d'espais, d'ús, de muntatge.Avaluació de riscos.Pressupostos
i avaluació econòmica de processos.

Objectius específics:
ºConocimiento de la tecnología de los materiales y de las técnicas de producción apropiadas para la fabricación de prototipos y su
producción en serie. Capacidad para elaborar la documentación técnica necesaria para la ejecución del proyecto y desarrollo del
producto.
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Ergonomia.

Descripció:
La ergonomia en els sistemes industrials. Interfases home-màquina. Mitjans de comunicació.Factors de disseny: soroll,
vibracions, tèrmics, il·luminació, radiacions, contaminants.

Objectius específics:
Coneixements per al Desenvolupament de nous productes mitjançant eines d'us comú en enginyeria adquirides en cursos
anteriors, respectant la seva integració mediambiental i una adequada ergonomia.

Innovació. Patents i models d'utilitat.

Marketing i comercialització de producte.

-

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Es realitzaràn proves parcials de cada un dels temes segons els cassos plantejats a classe.Examens parcials: 50%Activitats dirigides:
50%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

S'especificaran amb anterioritat a cada una de les proves.


