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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11318 - Disseny de Màquines
Crèdits 0,9 de presencials (22,5 hores) 2,1 de no presencials (52,5 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Victor Martínez Moll
victor.martinez@uib.es

15:00 16:00 Divendres 12/09/2016 06/03/2017 F-006

Contextualització

L'objectiu principal de l'assingatura és conèixer els fonaments del disseny mecànic de màquines i mecanismes.

Requisits

Essencials
Per seguir l'assignatura es necessari tenir un coneixement previ dels conceptes de esforç i deformació i tenir
un coneixement suficient del llenguatge matemàtic que permeti entendre l'ús de notació matricial i/o tensorial
i equacions en derivades parcials.

Recomanables
Es recomanable tenir certa experiencia en el càlcul d'esforços i fletxes en elements senzills com bigues a flexió
i tubs sotsmesos a torsió.

També és recomanable una certa experiència en l'ús de programes de simulació i de disseny CAD 3D.

Competències

Aquesta assignatura contribueix a l'assoliment de les següents competències del plà d'estudis del Màster
d'Enginyeria Industrial:

Bàsiques i generals: G0 i G5

Transversals: T7
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Específiques: E7

Específiques
* Capacitat per el disseny i assaig de màquines (E7).

Genèriques
* Tenir els coneixements adients dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics

i numèrics a l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria
mecànica, mecànica de medis continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes
quatitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc. (G0).

* Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més
amplis i multidisciplinaris (G5).

Transversals
* Aplicació dels coneixements a la pràctica (T7).

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. Introducció

Introducció al disseny de mecanismes: Principals components i les seves funcions, introducció
a les diferents sol·licitacions. Relacions esforç-deformació: Estats d'esforços bidimensionals i
tridimensionals en materials isòtrops i ortòtrops.

2. Determinació d'esforços i deformacions
Esforços i deformacions en barres, bigues i elements a torsió. Introducció al mètode dels
elements finits.

3. Teories de fallada
Teories de fallada estàtiques: critèris de fallada per esforços simples i combinats en materials
dúctils i fràgils. Estabilitat per càrregues compressives. Fallada a fatiga.

4. Disseny i dimensionat d'elements mecànics
Introducció al disseny i dimensionat d'elements de màquines:

- Elements de posicionament i fixació

- Reducció de la fricció

- Elements elàstics

Metodologia docent

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G) Exposar els principals conceptes continguts teòrics de
l'assignatura.

10

Classes pràctiques Classes de
problemes

Grup gran (G) Aplicació dels conceptes teòrics a la resolució de problemes
reals.

5

Classes de
laboratori

Clases i pràctiques
de laboratori

Grup mitjà (M) Complementar els continguts teòrics amb experiències
pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura

5

Avaluació Exàmens Grup gran (G) Avaluació dels coneixements i competències adquirides. 1

Avaluació Tutories i exposició
de treballs

Grup petit (P) Avaluació de les competències i coneixements i interacció
entre l'alumnat i al professor

1.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi Comprensió dels continguts teòrics i adquisició de les competències de
l'assignatura.

37.5

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Realització de treballs Aplicació dels coneixements adquirits a un cas pràctic. 15

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Exàmens

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció Avaluació dels coneixements i competències adquirides.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Tutories i exposició de treballs

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Avaluació de les competències i coneixements i interacció entre l'alumnat i al professor
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

James G. Skakoon, "The Elements of Mechanical Design", ASME Press New York 2008
Joseph Shigley, "Mechanical Engineering Design", McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 7 edition (July
15, 2003)
Carles Riba Romeva, "Disseny de màquines (5 toms)", Edicions UPC | 1997-2001

Bibliografia complementària

O.C. Zienkiewicz & R.L. Taylor, "The finite element method, Fifth edition, Volume 1. The Basis",
Butterworth-Heinemann (2000)
N.W.M. Bishop & F. Sherratt, "Finite Element Based Fatigue Calculations", NAFEMS (November 2000)


