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Guia docent
220343 - 220343 - Propulsió Avançada

Última modificació: 22/04/2022
Unitat responsable: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Unitat que imparteix: 220 - ETSEIAT - Escola Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AERONÀUTICA (Pla 2014). (Assignatura optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ESPACIAL I AERONÀUTICA (Pla 2016). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Manel Soria Guerrero

Altres:

CAPACITATS PRÈVIES

Els conceptes previs inclouen el coneixement de Termodinàmica i propulsió per a aeronaus i naus espacials, impartits en qualsevol
grau en Enginyeria Aeroespacial  i  revisats en assignatures anteriors d’aquest màster, així  com la familiaritat amb l’ús d’eines
informàtiques per a enginyeria. Es requereix un bon coneixement d'almenys un llenguatge informàtic (C, Matlab, Python ..), ja que la
majoria dels exercicis impliquen el desenvolupament i verificació de codis.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CEEPROP1. Aplicar coneixements adequats d'aspectes de mesura, càlcul i resolució numèrica aplicats a l'aerodinàmica experimental i
computacional (competència específica associada a l'especialitat Propulsió).
CEEPROP2. Aplicar coneixements avançats per al disseny, fabricació i manteniment de sistemes de propulsió (competència específica
associada a l'especialitat Propulsió).

METODOLOGIES DOCENTS

Classes i sessions pràctiques per resoldre problemes amb l'ajut d'ordinadors.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

-Comprendre els principis fonamentals i les limitacions de les tecnologies avançades de propulsió.
-Comprendre els principals problemes pràctics associats a la prova de nous dispositius de propulsió i emmagatzematge d'energia.
-Tenir un coneixement adequat de l’estat actual de la propulsió elèctrica per a avions tripulats i no tripulats, el seu potencial i
limitacions.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Mòdul 1: Introducció a les aeronaus elèctriques.

Descripció:
-Història, abast i avantatges de la propulsió elèctrica.
-Eines per al disseny preliminar.
-Aerodinàmica de les hèlixs.
-Introducció a motors elèctrics per a avions.

Dedicació: 41h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 26h

Mòdul 2: Bateries per a aplicacions aeroespacials.

Descripció:
Emmagatzematge d’energia: tecnologies, capacitat, cicles de càrrega / descàrrega, seguretat, aspectes pràctics.
Models per a bateries de ions de liti.
Estudi de cas: avions tripulats i no tripulats amb propulsió elèctrica.
Estudi de cas: màquines voladores perpètues.
Estudi de cas: la missió Dragonfly a Titan.
Estudi de cas: el Drone d’Ingenuity a Mart.

Dedicació: 41h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 26h

Mòdul 3: Projecte

Descripció:
Treballant en grups, els estudiants realitzaran un disseny preliminar d’un avió totalment elèctric. Han de tenir en compte tot el
sistema de propulsió (bateries, hèlixs, cablejat, sistemes de refrigeració, etc.). S'espera que desenvolupin eines de programari
per analitzar diferents variants de disseny.

Dedicació: 43h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 28h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Participació a classe i exercicis a classe: 30%
Tasques: 30%
Projecte: 40%
Els estudiants amb una nota inferior al 5 en el projecte, les tasques o la participació a l’aula, podran presentar-se a un examen escrit
addicional que cobreixi tota l’assignatura, que tindrà lloc la data fixada al calendari dels exàmens finals. La qualificació obtinguda en
aquest examen oscil·larà entre 0 i 10 i substituirà la part o parts inferiors a 5 només en cas que sigui superior, fins a un màxim de 5
punts.
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