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Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: JOAN SOLE ROVIRA

Altres: JOAN SOLE ROVIRA

CAPACITATS PRÈVIES

Per tal de poder aconseguir uns bons resultats d'aprenentatge en aquesta assignatura, és recomanable haver assolit satisfactòriament
els coneixements impartits a les assignatures d'Informàtica i de Teoria de màquines.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
04 COE. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
01 EIN N3. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de
projectes, aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.
04 COE N3. 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.
06 URI N3. 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

Durant les primeres setmanes del curs la metodologia docent aplicada consisteix en la realització pràctica d'exercicis que permetin
assolir una bona base de coneixement en relació a la programació de sistemes basats en microcontroladors i en l'ús de Microsoft Excel
i la seva programació. En aquest període s'entrelliguen les activitats d'aprenentatge a l'aula, totalment guiades per el professor, amb
les d'aprenentatge autònom.

La segona etapa del curs es centra en el desenvolupament pràctic de projectes constructius relacionats amb els estudis cinemàtics,
dinàmics i de les vibracions mecàniques. Aquests projectes combinen els àmbits de la mecànica, la informàtica i la electrònica, i els
desenvolupa l'alumne amb el suport del professor.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura de "Teoria de màquines assistida per ordenador" està concebuda per als estudiants als qui els interessi, a més de la
"Teoria de màquines" aplicada a l'enginyeria, la tecnologia associada a l'enginyeria electrònica i a l'enginyeria informàtica.

Els principals objectius d'aquesta assignatura són els d'ampliar i el de reforçar alguns dels conceptes y dels temes estudiats a
l'assignatura de “Teoria de màquines”. Particularment, s'incideix en la matèria relacionada amb l'estudi de les vibracions mecàniques.
Aquests objectius es pretenen aconseguir a través del treball sobre projectes que l'estudiant haurà de materialitzar i en els que es
combinaran les tecnologies mecànica, electrònica i informàtica.

L'estudiant assolirà en aquest curs la base tècnica suficient per poder analitzar,  dissenyar, simular i  implementar determinats
sistemes que requereixin la combinació de conceptes relacionats amb la teoria de màquines, la selecció i la utilització de dispositius
electrònics, el control de plaques de desenvolupament i l'ús de llenguatges informàtics per a la programació d'alt nivell.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Introducció a la programació de microcontroladors

Descripció:
En aquestes sessions de classe s'expliquen els conceptes més bàsics relacionats amb els microcontroladors, els seus components
i la seva programació. També s'experimenta programant des d'exemples molt senzills fins a d'altres que impliquen la interacció
entre una placa de desenvolupament de microcontroladors (com poden ser, per exemple, les de les families Arduino o M5) i un
ordenador o un smartphone.

Objectius específics:
Aprendre a desenvolupar programes informàtics aplicats a sistemes basats en microcontroladors així com la programació de fulls
de càlcul d'Excel. Aquests aprenentatges han de permetre saber com transferir, del sistema basat en microcontroladors fins a un
ordenador o un smartphone, les dades adquirides per diversos sensors i fer-ne el processament matemàtic d'aquesta informació.

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 16h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 16h
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Aplicació dinàmica I

Descripció:
Aquesta aplicació dinàmica té per objectiu l'anàlisi del moviment lliure d'una barra articulada a una referència fixa. Aquesta
activitat consisteix en realitzar el disseny constructiu del mecanisme i en el desenvolupament del programari informàtic que
permeti adquirir les dades de posició en funció del temps i fer l'estudi de la cinemàtica i la dinàmica del moviment d'oscil·lació de
la barra.

Un sensor de posició angular acoblat a l'eix de rotació de la barra està connectat a l'entrada analògica d'un microcontrolador.
Aquest dispositiu s'haurà de programar per a que registri periòdicament la posició de la barra i la transfereixi a un ordenador. La
programació d'una aplicació en Microsoft Excel permetrà recollir les dades de posició de la barra respecte del temps. De l'estudi
d'aquesta informació es trobarà la velocitat i l'acceleració angular de la barra, el període i la freqüència del moviment i se'n
calcularà la característica de fregament. A partir del coeficient d'esmorteïment i de les altres característiques dinàmiques del
sistema es desenvoluparà l'anàlisi cinètic temporal.

Dedicació: 39h 20m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 25h 20m

Aplicació dinàmica II

Descripció:
Aquesta aplicació dinàmica ha de servir per consolidar els conceptes associats a la inèrcia mecànica i al fregament dinàmic.
Aquesta activitat es realitza en base a un sistema mecànic disponible en el laboratori de Mecànica. Aquest dispositiu està compost
per un motor elèctric, un volant d'inèrcia i un codificador digital de la posició angular. A partir de la informació d'aquest sensor
s'haurà d'obtenir empíricament la caracterització dinàmica del motor.

El sensor de posició angular es connectarà a l'entrada analògica d'un microcontrolador. Aquest dispositiu s'haurà de programar
per a que registri periòdicament la posició angular de l'eix i la transfereixi a un ordenador. La programació d'una aplicació en
Microsoft Excel permetrà recollir les dades de posició de l'eix respecte del temps. De l'estudi d'aquesta informació es trobarà la
velocitat angular de l'eix, l'acceleració angular de l'eix, el moment degut a la inèrcia i se'n calcularà la característica de
fregament. A partir de tota aquesta informació s'obtindrà la corba característica del motor, relacionant el moment del motor amb
la seva velocitat angular.

Dedicació: 35h 20m
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 23h 20m

Aplicació dinàmica III

Descripció:
Aquesta aplicació dinàmica es centra en treballar l'anàlisi de les vibracions mecàniques a través de l'ús de la transformada de
Fourier. Es tracta de treballar els conceptes de freqüències pròpies de vibració, anàlisi espectral i ressonància mecànica.

Bàsicament, s'acoblarà una barra a un generador de vibracions de laboratori i, per mitjà d'un sistema microcontrolador connectat
a un ordenador, es desenvoluparà el programari que permeti adquirir l'acceleració del moviment de la barra i així, del
processament d'aquest senyal, obtenir la sèrie de freqüències pròpies de vibració de la barra. Aquest estudi també es realitzarà
amb instrumental industrial propi d'aquest tipus d'anàlisi per tal de poder comparar els resultats obtinguts amb l'aplicació de baix
cost desenvolupada durant l'activitat.

Dedicació: 39h 20m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 25h 20m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació es realitza a partir dels fulls de treball i dels informes dels treballs desenvolupats, tenint en compte els següents
aspectes:

· els aprenentatges assolits en el camp de la matèria pròpia de l'àrea de coneixement relativa a la “teoria de màquines”.
· els aprenentatges associats a l'àmbit de l'enginyeria electrònica i de l'enginyeria informàtica.
· la originalitat i el nivell de dificultat tècnica dels treballs realitzats.
· la qualitat dels resultats obtinguts, especialment en quan als acabats i a la funcionalitat.
· la quantitat i la qualitat de les aportacions individuals en el treball desenvolupat.


