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GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES AEROESPACIALS (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria)
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4,5

Idiomes docència:
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Responsable:

MANUEL QUERA MIRO

Altres:

ANGEL COMAS AMENGUAL - DAVID BERMEJO PLANA - ALBERT PUIG KOWERDOWICZ

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
1. 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
Metodologies docents
La metodologia docent es divideix en tres parts:
· Sessions presencials d'exposició - participació dels continguts i realització d'exercicis.
· Sessions presencials de treball de laboratori.
· Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis i activitats.
En les sessions d'exposició -participació dels continguts, el professorat introduirà les bases teòriques de la matèria,
conceptes, mètodes i resultats il·lustrant-los amb exemples convenients i sol·licitant, si escau, la realització d'exercicis per
facilitar-ne la seva comprensió.
En les sessions de treball de laboratori, el professorat guiarà l'estudiantat en l'aplicació dels conceptes teòrics per a la
resolució de muntatges experimentals, fonamentant en tot moment el raonament crític. Es proposaran activitats que
l'estudiantat resolgui a l'aula i fora de l'aula, per tal d'afavorir el contacte i utilització de les eines bàsiques necessàries per
a la realització d'un sistema d'instrumentació.
L'estudiantat, de forma autònoma, ha de treballar el material proporcionat pel professorat i el resultat de les sessions de
treball-problemes per tal d'assimilar i fixar els conceptes. El professorat proporcionarà un pla d'estudi i de seguiment
d'activitats (ATENEA).
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Estudi del principis operatius, tecnologia bàsica i aplicacions del motors tèrmics en general i, en especial, del principals
tipus de motors utilitzats per a propulsió aèria i espacial.
Com a tema inicial, es dedica un apartat específic a combustió i combustibles, ja que és la tecnologia o font energètica
més utilitzada en els sistemes de propulsió aeronàutica.
Posteriorment són tractats tres tipus de motors o sistemes de propulsió : coets químics, motors alternatius de combustió
interna i turbines de gas aeronàutiques (turbojet i turbofan).
Es pretén que l'alumne adquireixi els coneixements bàsics per tal de diferenciar els condicionants de disseny i operació
entre els diferents tipus de motors : entre un motor estacionari (terrestre) i un motor destinat a transport (terrestre o
aeri), entre un motor aeri i un motor espacial.
L'alumne haurà de saber identificar els principals paràmetres de caracterització d'un motor i estimar les seves prestacions
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(consum de combustible, rendiment, potència, empenta). Així mateix haurà de conèixer els avantatges, desavantatges i
limitacions de cada tipus de motor.
Es farà especial incidència en el impacte mediambiental de la utilització del motors, com a sistema de propulsió.
En base als objectius esmentats, el programa de l'assignatura està estructurat en 5 mòduls :
· Mòdul 1 : Introducció als motors tèrmics
· Mòdul 2 : Combustió
· Mòdul 3 : Coets
· Mòdul 4 : Motors Alternatius de Combustió Interna
· Mòdul 5 : Turbines de gas aeronàutiques
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 112h 30m

Hores grup gran:

31h

27.56%

Hores grup mitjà:

7h

6.22%

Hores grup petit:

7h

6.22%

Hores aprenentatge autònom:

67h 30m
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Continguts

Mòdul 1 : Introducció

Dedicació: 2h 30m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 30m

Descripció:
Principis operatius dels motors aeronàutics

Mòdul 2: Combustió

Dedicació: 27h 30m
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 16h 30m

Descripció:
2.1.- Combustibles i comburents per a motors aeroespacials
2.2.- Combustió aplicada als motors
Activitats vinculades:
Problemes de combustió.

Mòdul 3: Coets

Dedicació: 27h 30m
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 16h 30m

Descripció:
3.1.- Introducció
3.2.- Tir parabòlic. Òrbites
3.3.- Trajectòries. Equació del coet
3.4.- Toveres convergents-divergents
3.5.- Tipus de motors coet
Activitats vinculades:
Treball de coets.
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Mòdul 4: Motors Alternatius de combustió interna Dedicació: 27h 30m
( MACI )
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 16h 30m

Descripció:
4.1.- MACI Fonaments
4.2.- MACI Tecnologia
4.3.- El motor Otto aeronàutic
4.4.- El motor Diesel aeronàutic
Activitats vinculades:
Pràctica de laboratori MACI

Mòdul 5: Turbines de gas aeronàutiques

Dedicació: 27h 30m
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Aprenentatge autònom: 16h 30m

Descripció:
5.1.- Teoria de turbines de gas
5.2.- Turbojet i turbofan
Activitats vinculades:
Problemes de turbines de gas.

Sistema de qualificació
La nota final del curs serà la nota ponderada de les següents activitats :
- 1a Avaluació (Combustió - Coets ) : 40 %
- 2a Avaluació ( MACI-TG ) : 40 %
- Treball de coets : 10 %
- Pràctiques de laboratori : 10 %
Per als alumnes que no aprovin la 1a Avaluació, es preveu realitzar un examen de recuperació que es realitzarà el dia de
l'examen de la 2a Avaluació.
Normes de l'examen de recuperació:
-Només poden presentar-se els alumnes que hagin suspès la 1a Avaluació
-Nota màxima limitada a 6,0 sobre 10,0
-La nota final de 1a Avaluació serà la més alta que obtingui l'alumne entre els dos exàmens (examen ordinari i examen de
recuperació)
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Altres recursos:
Apunts del mòdul 1 al 5 disponibles a ATENEA, preparats pels professors de l'assignatura
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