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PROFESSORAT

Professorat responsable: RAFAEL PACHECO BLAZQUEZ

Altres: Primer quadrimestre:
RAFAEL PACHECO BLAZQUEZ

CAPACITATS PRÈVIES

Conceptes  bàsics  referents  a  "Projectes  de  Sistemes  Navals",  estudiats  en  el  GRAU  EN  TECNOLOGIES  MARINES/GRAU  EN
ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Genèriques:
MUENO_CG2. Capacitat per concebre i  desenvolupar solucions tècnica, econòmica i  ambientalment adequades a necessitats de
transport marítim o integral de persones i mercaderies, d'aprofitament de recursos oceànics i de el subsòl marí (pesquers, energètics,
minerals, etc.), ús adequat de l'hàbitat marí i mitjans de defensa i seguretat marítimes).
MUENO_CG3. Capacitat per a projectar vaixells i embarcacions de tot tipus.
MUENO_CG5. Capacitat per dissenyar i controlar els processos de construcció, reparació, transformació, manteniment i inspecció dels
enginys anteriors.
MUENO_CG6. Capacitat per a realitzar investigació, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes navals i oceànics.
MUENO_CG7. Capacitat d'integració de sistemes marítims complexos i de traducció en solucions viables.
MUENO_CG8. Capacitat per a l'anàlisi i interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes,
plans de labors i altres treballs anàlegs.
MUENO_CG13. Capacitat per desenvolupar l'enginyeria necessària en les operacions de salvament i rescat i en el disseny i utilització
dels mitjans requerits.
MUENO_CG14. Capacitat per analitzar, valorar i corregir l'impacte social i ambiental de les solucions tècniques.
MUENO_CG15. Capacitat per organitzar i dirigir grups de treball multidisciplinaris en un entorn multilingüe, i de generar informes per
a la transmissió de coneixements i resultats

Transversals:
CT1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat;
tenir capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat
i el benefici.
CT2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
CT3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.
CT4. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi  i  la visualització de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
CT5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància
amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.
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Bàsiques:
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació
d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels
seus coneixements i judicis
CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en
gran mesura autodirigit o autònom.

METODOLOGIES DOCENTS

En aquesta assignatura es combinen tres tipus de metodologies docents:
- Sessions presencials d'exposició de continguts, en les que el professorat introdueix les bases teòriques de la matèria il·lustrant-les
amb exemples que facilitin la seva comprensió.
- Sessions presencials de treball pràctic amb el desenvolupament d'exercicis, problemes i algoritmes en que el professorat guiarà a
l'alumnat en l'aplicació dels conceptes teòrics.
- Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis i activitats, en les que l'alumne aplicarà els coneixements adquirits a les sessions
presencials.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements bàsics referents al projecte del vaixell.
Capacitat per a la resolució de problemes matemàtics aplicats al projecte del vaixell.
Coneixement d'algoritmes, eines numèriques bàsiques i sistemes per resoldre aquests problemes.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 100.00

Dedicació total: 45 h
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CONTINGUTS

1. Organització i dimensionament

Descripció:
Aquest tema recull un resum dels diferents fonaments del procés de disseny de vaixells i dels actors. Les classes es dediquen a
dissenyar-se a si mateix i al tractament de dades per crear bases de dades fiables o utilitzar les existents. Els estudiants
s’introdueixen en conceptes més profunds per ampliar el disseny conceptual i preliminar de les estructures d’un vaixell mitjançant
l’ús de models reduïts d’ordres i disseny generatiu (aprenentatge automàtic).

Objectius específics:
1) Comprendre els diferents elements que impliquen el disseny del vaixell.
2) Ser capaç d'identificar o crear una base de dades adequada a partir de la qual extrapolar dades significatives en el disseny del
vaixell en l'etapa de disseny conceptual i preliminar.
3) Comprendre i aplicar el modelatge d’ordres reduïts (anàlisi lineal de components principals - PCA) per ampliar les tècniques
bàsiques d’interpolació apreses en el grau.
4) Compreneu breument les capacitats del disseny generatiu i apliqueu diferents models d’aprenentatge automàtic (perceptron,
xarxa neuronal, xarxa neuronal densa) de l’entorn d’aprenentatge profund del MATLAB.

Activitats vinculades:
Una activitat grupal que engloba la definició dels requisits de missió de dos dissenys de vaixells, un <24 m i el segon> 24 m. Es
demanarà a l’estudiant que proporcioni una base de dades i que analitzi la correcció d’aquesta utilitzant les seves habilitats
adquirides. A continuació, es requereixen diverses tècniques d’optimització i avançades, com ara PCA o tècniques d’aprenentatge
automàtic (regressió i classificació no lineals), per comparar-les amb l’anàlisi bàsica.

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 11h
Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autònom: 15h
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2. Generació de formes i estimació de potència.

Descripció:
Aquest tema es dedica a l'anàlisi del disseny del casc, la potència de propulsió i l'arquitectura naval. Primer es deriva el casc
basant-se en el tipus de missió que s'han de satisfer, després s'introdueixen tècniques per optimitzar el casc. Aquests són:
optimització de curvatura, ajustament empíric o de regressió i anàlisi de CFD (potencial i turbulent). La segona secció del capítol
tracta de la propulsió, s’introdueixen diferents mètodes per estimar l’empenta i la potència. L'estudiant revisarà els mètodes
bàsics de propulsió i, a continuació, s'introduiran tècniques avançades per optimitzar el rendiment de l'hèlix mitjançant
l'optimització del diàmetre o del RPM, la teoria de l'impuls de les pales dels elements o la teoria de les línies d'elevació. El capítol
finalitza amb una revisió dels conceptes bàsics d’arquitectura naval i aquesta secció està més dedicada a l’ús de CFD o eines
similars per optimitzar l’estabilitat.

Objectius específics:
1) Comprendre els diferents mètodes a utilitzar per optimitzar les formes del casc (optimització hidrodinàmica) mitjançant
curvatura, disseny empíric, potencial i turbulent.
2) Revisar la metodologia bàsica de propulsió i introduir nous conceptes com ara la teoria de l'impuls de les fulles i la teoria del
lífting en línia per tal d'analitzar els seus avantatges en les primeres etapes de l'espiral de disseny del vaixell.
3) Revisar els conceptes bàsics d’arquitectura naval (arranjaments, hidrostàtica, estabilitat intacta, franc franc, tonatge brut i
maniobrabilitat) i introduir l’estudiant a les eines CFD per analitzar la detecció de les estructures del vaixell.

Activitats vinculades:
Una activitat grupal després del treball de dimensionament anterior, es demanarà als estudiants que dissenyin un casc 3D i que
apliquin les diferents tècniques d’optimització del disseny tant per al disseny> 24m com <24m que han proposat. S’ha d’avaluar
l’estimació de l’empenta i la propulsió per a tots dos dissenys i s’ha de realitzar un càlcul d’arquitectura naval estàndard
mitjançant l’ús de MAXSURF. L’estudiant haurà de comparar aquestes solucions empíriques obtingudes de MAXSURF amb els
resultats obtinguts a partir d’un model computacional equivalent per tal d’obtenir la resistència i la conservació dels dos dissenys
proposats.

Dedicació: 32h
Grup gran/Teoria: 11h
Activitats dirigides: 6h
Aprenentatge autònom: 15h
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3. Disposició general, estructura, desplaçament i arquitectura naval

Descripció:
En aquest capítol es revisaran els conceptes bàsics d’arranjaments i el tipus de pesos típics que es troben a bord. El capítol es
divideix en dues seccions, la primera estructura on l'estudiant revisarà la metodologia per calcular les càrregues de distribució del
pes i després s'introduirà a la teoria de feixes i tires, s'explicarà que l'anàlisi d'elements finits s'utilitzarà en diferents etapes de
l'espiral del projecte . Un cop l'estudiant coneix els conceptes bàsics de l'anàlisi d'estructures per a estructures de vaixells,
s'explica la introducció d'altres càrregues que conformen la segona part del capítol titulat cas de càrrega. L'estudiant aprendrà a
crear un "cas de càrrega" i a realitzar arquitectures navals o anàlisis d'estructures per a diferents casos de càrrega. Es presentarà
a l’estudiant el concepte d’estabilitat danyada i se li mostraran diferents tècniques. El pla d'estudis també examinarà els mètodes
computacionals per abordar la maniobrabilitat.

Objectius específics:
1) Revisar els conceptes bàsics del disseny d’estructures navals. A continuació, introduir el concepte clàssic de teoria de vaixells
de bandes de feix i com es pot resoldre mitjançant enfocaments amb elements finits.
2) Configurar un cas de càrrega en què es tinguin en compte les càrregues de pes i les càrregues hidrostàtiques /
hidrodinàmiques. Conèixer els conceptes bàsics de l’acoblament d’interacció fluid-estructura (FSI) i les diferents tècniques que es
poden utilitzar.
3) Introducció a altres anàlisis no lineals tant d’estructura com d’arquitectura naval (flambatge, plasticitat, estabilitat danyada,
etc.).

Activitats vinculades:
Continuació de la tasca grupal per dissenyar> 24m i <24m mitjançant la realització de dissenys estructurals (estimació de pes,
distribució i reduït de secció) i s’utilitzen diferents enfocaments i anàlisis FEM. Es demanarà als estudiants que realitzin
acoblaments FSI i que proposin diferents escenaris de casos de càrrega per tornar a fer l’anàlisi de l’arquitectura naval feta
prèviament i ampliar-ne l’estabilitat. Es demanarà a l’estudiant que apliqui legislacions sobre francobord i tonatge brut en el
disseny del seu vaixell.

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 12h
Activitats dirigides: 6h
Aprenentatge autònom: 18h

4. Revisió cas pràctic

Descripció:
Es presentarà una revisió de casos pràctics, generalment mitjançant un seminari d’un dissenyador de vaixells professional que
il·lustrarà els diferents aspectes vistos i les especificitats del procés de disseny de vaixells.

Dedicació: 28h
Grup gran/Teoria: 11h
Aprenentatge autònom: 17h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:

G_final=0.25*G_1+0.25*G_2+0.25*G_3+0.25*G_fp

On:
G_final: Qualificació final.
G_1: Qualifiació bloc 1.
G_2: Qualifiació bloc 2.
G_3: Qualifiació bloc 3.
F_p: Qualificació de la presentació final.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Normes de realització de les activitats:

Exercicis evaluables:
Es realitzarán individualment/grups. S'ha de lliurar un informe del treball realitzat dins de la data establerta. Qualsevol treball no
entregat fora del termini será qualificat amb una penalització de 10% menys per dia fora de plaç, significant que una entrega
posterior a 10 dies fora del plaç equivaldria a un 0.

Presentació:
Les presentacions són en grup. Es necessari realitzar a la presentació final.
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