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Unitat responsable:

280 - FNB - Facultat de Nàutica de Barcelona

Unitat que imparteix:

742 - CEN - Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques

Curs:

2019

Titulació:

GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (Pla
2016). (Unitat docent Obligatòria)

Crèdits ECTS:

9

Idiomes docència:

Castellà

Professorat
Responsable:

JULIO GARCIA ESPINOSA

Altres:

Segon quadrimestre:
JULIO GARCIA ESPINOSA - 1
JUAN CARLOS MURCIA GONZÁLEZ - 1
JOSE MANUEL ROBLEDANO ESTEBAN - 1

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Genèriques:
1. CAPACITAT PER CONCEBRE, DISSENYAR I IMPLEMENTAR SISTEMES COMPLEXOS EN L'ÀMBIT DE L'ENGINYERIA
NAVAL. Capacitat per a la concepció, disseny i implementació de processos, sistemes i / o serveis en l'àmbit de
l'enginyeria tècnica naval, incloent la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'especialitat, el
coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de decisions, la gestió de les activitats objecte dels
projectes de l'àmbit de la seva especialitat, la realització de mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig
d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment, la valoració de l'impacte social i mediambiental de les
solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica i de recursos materials i humans involucrats en el projecte,
amb una visió sistemàtica i integradora.
Transversals:
2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la
professió en el disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.
3. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un
treball acadèmic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos
d'informació utilitzats.
Metodologies docents
La metodología docente estará basada en un mezcla a partes iguales de la impartición clásica de conceptos teóricos y del
aprendizaje basado en proyectos.
El aprendizaje basado en proyectos se llevará a cabo principalmente mediante talleres de trabajo basados en proyectos
reales o teóricos. En ellos se distribuirá a los alumnos en diferentes grupos de trabajo, con responsabilidades concretas
que, a modo de departamentos de una oficina técnica, deberán desarrollar el proyecto colectivamente.
De esta forma, las clases se organizarán como reuniones de coordinacion, dirigidas por el profesor, en las que los
diferentes grupos intercambien información y experiencias, y resuelvan los problemas y dudas encontrados.
Adicionalmente a las reuniones de coordinación, los diferentes grupos, que tendrán asignado un responsable, compartirán
e intercambiarán información a través de la plataforma de soporte a la docencia de la universidad.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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· Conoce, comprende y aplica los métodos de proyecto de los sistemas auxiliares de los buques y artefactos.
· Utiliza conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de proyectos con visión innovadora, aplica
soluciones sistémicas a problemas complejos.
· Es capaz de proyectar sistemas eléctricos, sistemas de alimentación de combustible, sistemas de agua de refrigeración,
sistemas de agua sanitaria, sistemas contraincendios, sistemas hidráulicos y neumáticos de buques y artefactos navales.
· Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión en el diseño y la evaluación de soluciones
tecnológicas.
· Identifica la necesidad de aplicar la legislación, regulaciones y normativas.
· Conoce el concepto de ciclo de vida de un producto y lo aplica al desarrollo de productos y servicios en el ámbito de la
ingeniería naval, usando la normativa y legislación adecuadas.
· Planifica y utiliza la información necesaria para un proyecto o trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre
los recursos de información utilizados.
· Lleva a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesor o
tutor. Identifica el progreso y el grado de cumplimiento de los objetivos del aprendizaje.
· Lleva a cabo las tareas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo y los
recursos necesarios. Evalúa las propias fortalezas y debilidades y actúa en consecuencia.
· Identifica las necesidades del usuario y elabora una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones
iniciales. Sigue un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un estándar. Evalúa la aplicación de la legislación y
normativa aplicables.

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 225h

Hores grup gran:

40h

17.78%

Hores grup mitjà:

10h

4.44%

Hores grup petit:

0h

0.00%

Hores activitats dirigides:

40h

17.78%

Hores aprenentatge autònom:

135h

60.00%
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Continguts

Tema 1. Introducció
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Disposició de cambra de màquines. Criteris de disseny. Accessibilitat i mantenibilitat. Ergonomia i funcionalitat.
Assajos, proves i certificacions. Anàlisi estadístic de fiabilitat. Posada en marxa.

Tema 2. Sistema elèctric
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Introducció. Balanç elèctrica. Elements. Seguretat. Diagrames unifilars. Normativa aplicable. Taller basat en el
concepte de "aprenentatge basat en projectes".

Tema 3. Sistema de combustible
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Càlcul de l'autonomia. Equips i elements del sistema. Dimensionament del sistema. Taller de disseny.

Tema 4. Sistemes de achique y contraincendis
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Introducció. Equips i elements del sistema. Dimensionament del sistema de contraincendisi. Normativa aplicable.
Cop d'ariet i pèrdua de càrrega. Encaminament de conductes. Suport de conductes i canonades. Taller de
disseny.

Tema 5. Sistema d'aigua de refredament
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Introducció. Necessitats de refredament. Equips i elements del sistema. Dimensionament i càlcul del sistema de
refredament. Taller de disseny.

Tema 6. Sistema d'aigua sanitària, d'aigües negres i grises
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
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Descripció:
Introducció. Necesitats d'aigua sanitaria. Equips i elements del sistema. Dimensionament del sistema d'aigua
sanitària. Dimensionament del sistema d'aigües negres i grises. Taller de disseny.

Tema 7. Sistemes hidràulics i pneumàtics
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Equips i elements del sistema. Dimensionament i càlcul de sistemes hidràulics i pneumàtics. Taller de disseny.

Tema 8. Integració de sistemes i altres aspectes
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Comentaris generals d'integració i d'altres aspectes. Revisió dels elements relacionats amb la seguretat i la
disponibilitat. Control de soroll i vibració. Incompatibilitat de materials.

Sistema de qualificació
Durant el curs hi haurà diferents activitats pràctiques, principalment tallers, que s?avaluaran. La mitjana dels resultats
obtinguts en aquest treballs (Nac) representarà un 60% de la nota final del curs. L'examen final (Npf) representarà un
40% de la nota final. D'aquesta manera, la nota final és la suma de les qualificacions parcials següents:
De esta manera, la nota final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Nfinal = 0.6 Npf + 0.4 Nac
Nfinal: qualificació final
Npf: qualificació de la prova final
Nac: avaluació continuada
La prova final constarà de diferents qüestions teòriques i exercicis d'aplicació associats a l'assignatura i als objectius
d'aprenentatge.
La reavaluació de l'assignatura consistirà en la realització d'un treball pràctic, definit pels professors, que avaluarà els
aspectes de l'assignatura que ha suspès el alumne. El alumne haurà de lliurar una memòria escrita a la data fixada per al
examen, i pot ser requerit per fer una defensa oral o un examen escrit de la matèria.
Normes de realització de les activitats
Se otorgará la calificación de no presentado a aquél alumno que no se haya presentado a ningún acto de evaluación.
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Altres recursos:
DNV-GL. DNV service documents [en línia] : rules and standards. [Consulta: 10 juliol 2017]. Disponible a:
<https://exchange.dnv.com/servicedocuments/dnv>
Rules for classification of ships
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