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Guia docent
220350 - 220350 - Laboratoris Aeroespacials

Última modificació: 22/07/2022
Unitat responsable: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Unitat que imparteix: 748 - FIS - Departament de Física.

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: Enrique Ortega

Altres: Coma Company, Martí
Fariñas Gómez, Roberto
Farré Lladós, Josep
Sole Bosquet, Jaume

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CEEVEHI3. Aplicar coneixement de tecnologia de materials compostos i capacitat de disseny d'elements basats en aquests materials
(competència específica associada a l'especialitat Vehicles Aeroespacials).
CEEVEHI2. Aplicar coneixements adequats de aeroelasticitat i dinàmica estructural d'aeronaus (competència específica associada a
l'especialitat Vehicles Aeroespacials).
CEEVEHI1.  Aplicar  coneixements  adequats  de  aerodinàmica  avançada,  experimental  i  computacional  (competència  específica
associada a l'especialitat Vehicles Aeroespacials).

METODOLOGIES DOCENTS

El curs Laboratori  Aeroespacial  es divideix en sessions teòriques i  de laboratori.  Les sessions teòriques tenen com a objectiu
proporcionar als estudiants els conceptes bàsics darrere de les tècniques i procediments experimentals típics. L'objectiu principal dels
laboratoris és exemplificar l'aplicació de tècniques experimentals i el treball real de laboratori mitjançant experiments guiats. Sota la
supervisió dels professors, els estudiants realitzaran les pràctiques de manera autònoma, treballant en petits grups. Per a això, es
facilitarà per part del professorat una guia de laboratori en la qual s'especifiquen els objectius i el procediment per realitzar la prova.
Només per als experiments indicats pel professorat (3 o 4 durant el curs), cada grup redactarà un informe de laboratori segons
requisits específics. La presentació d'aquests informes és obligatòria per a tots els grups. Addicionalment, els estudiants hauran de
realitzar una prova escrita individual sobre els temes desenvolupats durant el curs. Es realitzarà en la data prevista per a l'examen
final. Les qualificacions obtingudes en les memòries escrites i en la prova final es tindran en compte per al càlcul de la nota final de
l'assignatura (vegeu Sistema de qualificació).

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Les tècniques experimentals tenen un paper essencial en tots els camps de la ciència i la tecnologia. Contribueixen a la comprensió
dels fenòmens físics i faciliten la creació de models d'estudi i anàlisi. A més, les tècniques experimentals són vitals per al diagnòstic,
seguiment i control dels processos, així com per a l'avaluació i certificació de productes. L'abast de les tècniques experimentals és
molt ampli i variat, així com les diferents tècniques utilitzades.
L'objectiu principal dels Laboratoris Aeroespacials és oferir als estudiants una visió general de les tècniques experimentals típiques
aplicades en camps seleccionats de l'enginyeria aeroespacial. L'assignatura pretén ajudar els estudiants a adquirir una comprensió
adequada dels principis de funcionament dels instruments i de la metodologia per dur a terme procediments experimentals, i a
desenvolupar la seva capacitat per generar i analitzar críticament dades experimentals.



Data: 22/11/2022 Pàgina: 2 / 3

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Mòdul 1: mecànica de fluids i aerodinàmica

Descripció:
Introducció a les mesures de fluids.
Requisits de semblança i efectes d'escala. Incerteses.
Visió general dels túnels de vent de baixa velocitat: característiques constructives i de funcionament.
Instrumentació bàsica: pressió, temperatura, adquisició de dades.
Mesura de la velocitat en fluids: sondes pitot-estàtiques, fil calent, turbulències i capes límit. Aplicacions.
Introducció a la Velocimetria d'Imatge de Partícules (PIV)

Activitats vinculades:
Experiments de laboratori per determinar.

Dedicació: 71h
Grup gran/Teoria: 18h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Aprenentatge autònom: 46h

Mòdul 2: propulsió

Descripció:
Introducció i descripció general dels motors turborreactors.
Instrumentació típica en bancs de proves. Mesurament dels paràmetres operatius rellevants.
Aplicacions de banc de proves amb un petit motor turborreactor.

Activitats vinculades:
Experiments de laboratori per determinar.

Dedicació: 27h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 17h
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Mòdul 3: coheteria

Descripció:
Introducció als coets de combustible sòlid.
Eines de simulació: OpenRocket.
Anàlisi del coet ESEIAAT: components, funcions, muntatge i instrumentació.
Programació d'una eina d'adquisició i processament de dades de vídeo.

Activitats vinculades:
Laboratory experiments to be determined.

Dedicació: 27h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 17h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura es qualificarà segons:

FG = 5*G_M1 + 2,5*G_M2 + 2,5*G_M3

on FG és la nota final de l'assignatura i G_M1, M2 i M3 són les notes individuals obtingudes pel Mòdul 1, 2 i 3, respectivament.
Aquestes es calculen com la mitjana ponderada de les notes obtingudes als informes escrits de laboratori (0,8) i la prova individual
final (0,2) corresponents a cada mòdul.

Els alumnes que obtinguen una nota FG inferior a 5 podran tornar a presentar (individualment o en grup) fins a 3 informes escrits. El
resultat final de lâ��assignatura serà una mitjana ponderada de la nota original (0,15) i la nota final (0,85). Si la nota mitjana
obtinguda és inferior a la nota anterior, es conserva aquesta darrera.

Reavaluació: aquells alumnes que no hagin superat l'assignatura i compleixin els requisits (FG igual o superior a 2,0) podran optar per
tornar-los a presentar a l'examen final individual. Si la nota obtinguda a l'examen de reavaluació (FGr) és igual o superior a 5,0 la
nota final de l'assignatura serà aprovada 5,0. En cas contrari l'assignatura es qualificarà com a no superada amb una nota obtinguda
com a max(FG,FGR).
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