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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixement i capacitat per al modelatge i simulació de sistemes
2. Coneixement de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes
d'enginyeria.
3. Coneixement dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de problemes al camp de l'enginyeria.
Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids
4. Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques
5. Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica
6.  GrETA/GrEVA -  Coneixement  adequat  i  aplicat  a  l'enginyeria  de:  els  conceptes  i  les  lleis  que  governen els  processos  de
transferència d'energia, el moviment dels fluids, els mecanismes de transmissió de calor i el canvi de matèria i el seu paper en
l'anàlisi dels principals sistemes de propulsió aeroespacials
7. GrETA/GrEVA - Coneixement adequat i aplicat a l'enginyeria de: els fonaments de la mecànica de fluids; els principis bàsics del
control i l'automatització del vol; les principals característiques i propietats físiques i mecàniques dels materials.
8. GrETA/GrEVA - Comprendre els cicles termodinàmics generadors de potència mecànica i empenta
9. GrETA/GrEVA - Coneixement aplicat de: la ciència i tecnologia dels materials; mecànica i termodinàmica; mecànica de fluids;
aerodinàmica i mecànica del vol; sistemes de navegació i circulació aèria; tecnologia aeroespacial; teoria d'estructures; economia i
producció; projectes; impacte ambiental
10. Coneixement aplicat de: aerodinàmica, mecànica i  termodinàmica, mecànica del vol,  enginyeria d'aeronaus (ala fixa i  ales
rotatòries), teoria d'estructures. (Mòdul de tecnologia específica)
11. Coneixement aplicat de: aerodinàmica, mecànica i  termodinàmica, mecànica del vol,  enginyeria d'aeronaus (ala fixa i  ales
rotatòries), teoria d'estructures. (Mòdul de tecnologia específica: Aeronaus)
12. Coneixement adequat i aplicat a l'enginyeria de: els fonaments de la mecànica de fluids que descriuen el flux en tots els règims,
per determinar les distribucions de pressions i les forces sobre les aeronaus. (Mòdul de tecnologia específica: Aeronaus)
13. Coneixement adequat i aplicat a l'enginyeria de: fonaments de la mecànica de fluids que descriuen el flux en tots els règims, per
determinar les distribucions de pressions i les forces sobre les aeronaus.

METODOLOGIES DOCENTS

.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 45,0 60.00

Hores grup gran 30,0 40.00

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS

(CAT) Module 1: General overview of different thermal systems and equipment

Descripció:
(CAT) This module is dedicated to a general overview of different technological problems where their design and optimization are
strongly dependent on their thermal and fluid dynamic behaviour.
After main physical phenomena are identified, a short review of the fundamental equations which describe their thermal and fluid
dynamic behaviour is given.

Activitats vinculades:
(CAT) Individual meetings with the students in order to chose and define the practical work to be carried out.

Dedicació: 8h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 4h

(CAT) Module 2: Detailed analysis of different thermal systems and equipment

Dedicació: 67h
Classes teòriques: 26h
Aprenentatge autònom: 41h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

.
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