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Última modificació: 21/11/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 748 - FIS - Departament de Física.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA CIVIL (Pla 2020). (Assignatura obligatòria).

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

PROFESSORAT

Professorat responsable: DANIEL CALVETE MANRIQUE

Altres: DANIEL CALVETE MANRIQUE, ALBERTO FALQUES SERRA, FRANCISCO MARQUES TRUYOL,
ALVARO MESEGUER SERRANO, JUAN JOSE SANCHEZ UMBRIA

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
14395.  Comprensió  i  domini  dels  conceptes  bàsics  sobre  les  lleis  generals  de  la  mecànica,  termodinàmica,  camps  i  ones  i
electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria. (Mòdul de formació bàsica)

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula. Setmanalment, es dediquen a classes teòriques 2 hores,
en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis; y es dediquen 2
hores, a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis pràctics per tal de consolidar els
objectius d'aprenentatge generals i específics. La resta d'hores setmanals es dediquen a pràctiques de laboratori.

Com a complement a les classes de teoria i problemes, setmanalment es fa un taller de 2 hores. Els tallers es treballen tant els
coneixements previs de batxillerat necessaris per a l'assignatura com el reforçament de conceptes propis de l'assignatura.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

La llengua d'impartició de cada grup indica l'idioma que el professorado utilitzarà a les sessions de teoria i problemes. A les sessions
de laboratori i als tallers l'idioma utilitzat pel professor pot ser diferent. També en el cas de substitucions puntuals del professorat
l'idioma podrà ser diferent del de referència del grup.

Les sessions de pràctiques poden estar programades fora de l'horari lectiu les setmanes següents:
- Calorimetria: 3-7 octubre (setmana 40)
- Llei de Hooke: 7-11 novembre (setmana 45)
- Velocitat del so: 28 novembre-2 desembre (setmana 48)

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements sobre Calor i termodinàmica; Oscil·lacions i ones; Electricitat i magnetisme.

1 Capacitat per aplicar els principis generals de la termodinàmica a problemes bàsics d'enginyeria.
2 Capacitat per aplicar els conceptes de camps i ones en enginyeria.
3 Capacitat per resoldre problemes senzills d'electromagnetisme.

Comprensió i domini dels conceptes bàsics de física sobre les lleis generals de la termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i
la seva aplicació a la resolució de problemes propis de l'enginyeria. Coneixements de termodinàmica incloent el primer i segon
principi, la transmissió de calor i les bases de la teoria cinètica. Coneixements de la propagació d'ones, i en particular en problemes
d'acústica. Coneixements d'electromagnetisme, incloent aplicacions de tipus enginyeril. Coneixements bàsics sobre medi continu.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 24,0 16.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup petit 6,0 4.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Medi Continu

Descripció:
Esforços. Deformació. Tensió. Mòduls d'elasticitat. Elasticitat i plasticitat. Model molecular de l'elasticitat
Exemples i resolució de problemes.

Densitat. Pressió en un fluid. Forces contra un dic. Principi d'Arquimedes. Flotació.
Exemples i resolució de problemes.
Flux laminar i turbulent. Flux estacionari: equació de continuïtat. Conservació de l'energia: equació de Bernoulli. Aplicacions de
l'equació de Bernoulli. Viscositat. Nombre de Reynolds. Llei de Poiseuille. Llei de Stokes.
Exemples i resolució de problemes

Objectius específics:
Conèixer les propietats elàstiques dels materials. Adquirir els conceptes d'esforç, deformació i mòdul d'elasticitat. Conèixer els
rangs de validesa de la llei de Hooke.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Conèixer les propietats dels fluids. Adquirir els conceptes de densitat, pressió i tensió superficial. Saber utilitzar el principi
d'Arquímedes.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 12h 36m
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Calor i Termodinàmica

Descripció:
Equilibri tèrmic i temperatura. Principi zero de la termodinàmica. Termòmetres i escales de temperatura. Quantitat de calor.
Capacitat calorífica. Canvis de fase i calor latent.
Exemples i resolució de problemes.
Fases de la matèria. Diagrames de fases. Equacions d'estat. Equació de el gas ideal. Dilatació i esforços tèrmics. Propietats
moleculars de la matèria.
Exemples i resolució de problemes.
Transferència de calor. Conducció: llei de Fourier, resistència tèrmica. Convecció. Radiació: llei de Stefan-Boltzmann.
Exemples i resolució de problemes.
Sistemes i processos termodinàmics. Treball, energia interna i calor. Primer principi. Tipus de processos termodinàmics:
adiabàtic, isocórico, isoterm i isobàric. Gasos ideals: energia interna, capacitat calorífica i processos adiabàtics.
Exemples i resolució de problemes.
Entropia. Interpretació microscòpica de l'entropia. Irreversibilitat.
Exemples i Resolució de problemes.
Màquines tèrmiques i refrigeradors. Bombes de calor. Segon principi de la termodinàmica. Cicle de Carnot. Conversió de l'energia
i energia utilitzable.
Exemples i resolució de problemes.
Calor específic i transferència calor.

Objectius específics:
Adquirir els Conceptes de temperatura i calor, i sumi significació microscòpic. Conèixer les diferents escales de temperatura.
Conèixer les propietats tèrmiques i fases de la matèria. Adquirir els Conceptes de fase, canvi de fase, Capacitat calorífica i calor
latent.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Conèixer les propietats tèrmiques i fases de la matèria. Adquirir els conceptes d'expansió tèrmica i esforç tèrmic. Adquirir els
conceptes de fase i canvi de fase.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Adquirir el concepte de transferència de calor. Conèixer els mecanismes de transferència de calor. Adquirir els conceptes de
resistència tèrmica, emissivitat i potència radiant.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Adquirir el concepte d'energia interna. Conèixer la relació entre treball, energia interna i calor. Saber utilitzar el primer principi de
la termodinàmica. Adquirir el concepte d'energia interna i el seu significat microscòpic. Conèixer la relació entre treball, energia
interna i calor. Saber utilitzar el primer principi de la termodinàmica.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Adquirir el concepte d'entropia. Adquirir els conceptes d'entropia i irreversibilitat, així com el seu significat microscòpic. Calcular el
canvi d'entropia en un sistema termodinàmic.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'Aprenentatge.
Adquirir el concepte de màquina tèrmica i rendiment tèrmic. Conèixer els balanços d'energia en una màquina tèrmica.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Familiaritzar-se amb diversos instruments de laboratori: balança i termómetre. Calcular i representar mesures i el seus errors.

Dedicació: 45h 36m
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 26h 36m
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Oscil.lacions i Ones

Descripció:
Equilibri i forces de restauració. Oscil·lacions de petita amplitud. Moviment harmònic simple. Oscil·lacions amortides, forçades i
ressonància
Exemples i resolució de problemes.
Ones mecàniques. Tipus d'ones mecàniques. Polsos, ones periòdiques i velocitat de propagació. Representació matemàtica d'una
ona. Equació d'ones. Principi de superposició i Anàlisi de Fourier de el moviment ondulatori. Ones transversals: ones en una
filferro, ones en una corda. Ones longitudinals: ones de pressió en un sòlid, un fluid i un gas.
Exemples i resolució de problemes.
Energia, potència i intensitat d'una onda. Ondas esfèriques. Acústica.
Exemples i resolució de problemes.
Reflexió i refracció. Propagació per mitjans no homogenis.
Exemples i resolució de problemes.
Interferència. Ones estacionàries i modes normals.
Exemples i resolució de problemes.
Interferència d'ones. Paquets d'ones. Grups d'ones. Velocitat de grup i dispersió. Efecte Doppler.
Exemples i resolució de problemes.
Comprovació de la Llei de Hooke mitjançant la mesura de les elongacions i els períodes d'oscil·lació.
Ones acústiques, longitud d'ona, freqüència i velocitat del so.

Objectius específics:
Adquirir els conceptes d'equilibri, força restauradora i moviment diari. Conèixer els termes per caracteritzar un moviment
periòdic. Adquirir el concepte de moviment harmònic simple. Adquirir els conceptes d'oscil·lació esmorteïda, oscil·lació forçada i
de ressonància.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Adquirir el concepte d'ona mecànica. Conèixer els diferents tipus d'ones mecàniques. Adquirir el concepte de funció d'ona, funció
d'ona sinusoïdal, velocitat de propagació, longitud d'ona i període. Conèixer l'equació d'ones. Conèixer el principi de superposició i
l'anàlisi harmònic. Saber descriure diferents tipus d'ones en diferents mitjans en mitjançant l'equació d'ones.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Conèixer les propietats de l'energia de les ones.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Conèixer els fenòmens de reflexió i refracció.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Conèixer el fenomen d'interferència. Adquirir el concepte d'ona estacionària, manera normal i ressonància.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Adquirir el concepte de paquet d'ona, grup, velocitat de grup i mig dispersiu. Conèixer el fenomen de l'efecte Doppler.
Exercicis pràctics per tal de consolidar l'aprenentatge.
Mesura de masses, longituds i temps. Càlcul i propagació derrors. Càlcul de rectes de regressió.
Familiaritzar-se amb diversos instruments de laboratori: generador de funcions, multímetre i oscil·loscopi. Calcular i representar
mesures i el seus errors.

Dedicació: 76h 48m
Grup gran/Teoria: 13h
Grup mitjà/Pràctiques: 13h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 44h 48m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:

Nel: qualificació d'ensenyaments de laboratori
Nps: qualificació de proves síntesis

Nfinal= 0.10 * Nel + 0.90 * Nps

La qualificació d'ensenyaments al laboratori és la mitjana de les activitats d'aquest tipus. Les proves de síntesi consisteixen de dos
exàmens parcials.  Al  segon parcial  l'alumnat tindrà l'opció d'avaluar-se del  conjunt de l'assignatura fent  un examen final.  La
qualificació de les proves de síntesi és la mitjana dels dos parcials o la nota de l'examen final.

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero. Al final del quadrimestre es programaran proves per als que per causa justificada no hagin pogut realitzar alguna de les proves
de síntesi.
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