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PRESENTACIÓ

L’objectiu d’aquesta col·lecció d’exercicis és potenciar la concepció espacial i aprofundir el conei-
xement de les formes i de les tècniques de representació gràfica més usuals a l’enginyeria, em-
prant l’ordinador.

Aquests exercicis aborden, en conjunt, tot el programa de l’assignatura i es classifiquen en quatre
tipus diferenciats:

Exercicis de tipus A: “Modelatge en 3D de peces mecàniques a partir de representacions
normalitzades en 2D”

Tenen un doble objectiu:

D’una banda, que l’alumne es familiaritzi amb representacions normalitzades de peces de tipus
mecànic, per tal que, a partir de la seva lectura, en la segona fase del curs pugui aprendre a fer
aquest tipus de representacions, en les quals s’aplica la normativa vigent.

D’altra banda, aquests exercicis constitueixen un punt de partida perquè l’alumne que tingui poca
experiència en els programes de CAD en 3D n’aprengui a utilitzar les principals eines i la forma de
treballar amb el programa que es fa servir a les aules.

Per resoldre aquest tipus d’exercicis, els alumnes de Tècniques de Representació Gràfica de
l’ETSEIB usen, el programa MicroStation i l’espai de treball Modeler, però és possible que altres
lectors interessats en la matèria puguin resoldre aquests exercicis amb altres programes en 3D.
Fins i tot amb programes en 2D o amb estris de dibuix tradicionals es poden interpretar aquestes
representacions dièdriques i obtenir les perspectives corresponents .

Per a la realització d’aquests exercicis amb MicroStation es proporciona, a més de l’enunciat de
l’exercici en format pdf, un fitxer <llavor3D.dgn>, sense entitats, però amb els ajustos que es fan
servir a l’aula i amb una disposició de les vistes segons la normativa europea.

La solució dels exercicis de tipus A són els enunciats dels exercicis de tipus B, i viceversa. La nu-
meració d’aquests exercicis es correspon, així per exemple la solució de l’exercici A11 és l’enun-
ciat de l’exercici B11, i la solució de l’exercici B14 és l’enunciat de l’exercici A14.

Exercicis de tipus B: “Representacions normalitzades en 2D a partir de models en 3D”

Amb aquest tipus d’exercicis l’alumne aprèn a representar peces de tipus mecànic en 2D , aplicant
unes normes d’acotació i de representació basades en la norma UNE. Aquestes peces són gene-
ralment fitxers *.dgn en 3D, però també n’hi ha que són peces del natural (B06 i B07) o perspecti-
ves segons terna de referència (B03a).

Per realitzar cadascun d’aquest exercicis es proporciona el fitxer en 3D *.dgn corresponent, la
cèl·lula <eixos.cel>, per dibuixar de forma més immediata els eixos, i els fitxers en 2D
<marcA4.dgn>, un marc per disposar les vistes des del de 3D, i <Din_A4.dgn>, que representa un
full A4 amb un caixetí normalitzat i els ajustos necessaris per acotar les representacions en 2D de
la peça i fer-hi retocs. Cal usar l’espai de treball Modeler de MicroStation.

Exercicis de tipus C: “Generació en 3D de políedres a partir dels seus valors mètrics”

En aquest tipus d’exercicis l’alumne reprèn el camí iniciat a secundària, amb l’alfabet de les posi-
cions particulars del punt, la recta i el pla en dièdric, i ho aplica a vèrtexs, arestes i cares en 3D. A
continuació reconeix en 3D aquelles relacions de pertinença, intersecció, paral·lelisme i perpendi-
cularitat que ja reconeixia en dièdric; aplica les eines de mesura del programa a l’anàlisi de les pro-
pietats mètriques (angles i distàncies) de les peces i, finalment, aprèn a construir políedres a partir
dels seus valors mètrics (síntesi).



Els políedres enunciat o solució d’aquest apartat són models de filferro, és a dir, conjunts de rec-
tes, que en alguns casos s’agrupen en polígons. Es recomana fer servir l’espai de treball Default
de MicroStation per resoldre els exercicis tipus de C i de tipus D.

A més de l’enunciat de l’exercici en format pdf es proporciona un arxiu <lldef3D.dgn>, sense enti-
tats, semblant al <llavor3D.dgn>, però amb l’espai de treball Default. Per als quatre exercicis intro-
ductoris d’aquest apartat es proporcionen també uns fitxers en 3D *.dgn de dades per resoldrel’s.

Exercicis de tipus D: “Generació en 3D de superfícies corbes a partir dels seus valors
mètrics”

L’objectiu d’aquesta part és presentar les superfícies corbes més usuals en enginyeria (l’esfera, el
tor, el con de revolució i el cilindre de revolució); les seves relacions de pertinença amb el punt i la
recta; les propietats de tangència i intersecció amb la recta, el pla i entre si; i el seu desenrotlla-
ment. També es fa atenció als casos particulars més freqüents segons la seva posició relativa: su-
perfícies amb pla de simetria comú, penetració, mossegada, superfície inscrita i circumscrita,
superfícies bitangents, superfícies coaxials, etc.

Com que el programa no reconeix les propietats de tangència entre superfícies, l’alumne les ha de
reconèixer a partir de la combinació de la manipulació de les vistes i seccions de les superfícies.

En canvi, atesa la facilitat amb què el programa obté la intersecció entre superfícies, aquesta so-
vint ha esdevingut una dada a partir de la que s’ha d’obtenir la superfície o les superfícies.

Tots els exercicis d’aquest apartat es poden resoldre amb les eines de la paleta 3D i l’espai de tre-
ball Default de MicroStation a partir del fitxer <lldef3D.dgn>.

Aquesta publicació té la pretensió d’ampliar-se cada any amb la incorporació, al final de l’apartat
corresponent, dels exàmens del curs anterior. Per tant, la numeració de cada exercici dins el seu
apartat permet deduir que els primers exercicis són introductoris i els darrers són temes d’exa-
men. També té la intenció de millorar-ne el contingut i l’exposició, per la qual cosa agraïm per en-
davant tots els suggeriments que se’ns faci en aquest sentit.

Els autors

Barcelona, desembre de 1998
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