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Prerequisits

No es demanen coneixements previs especials per a poder assimilar l´assignatura.

Objectius i contextualització

Aquesta assignatura introdueix a l´alumne en el món de les noves tecnologies aplicades a l´aviació. Es
divideix en quatre blocs: Comunicacions, Navegació, Vigilància i Gestió del Tràfic Aeri (CNS & ATM).
S´explica inicialment la història i l´evolució de cada tema fins als nostres dies i posteriorment es tracta la
implantació prevista en el futur.

Competències i resultats d'aprenentatge

1459:E01 - Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i
psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar
els processos de gestió dels diferents sistemes presents en el sector aeronàutic.

1459:E01.35 - Identificar l'entorn aeronàutic.

1459:E01.36 - Descriure les noves comunicacions aeronau-torre: el Datalink.

1459:E01.37 - Descriure els nous sistemes de navegació.

1459:E01.38 - Comprendre els nous sistemes de vigilància.

1459:E05 - Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els recursos necessaris per satisfer les
necessitats tàctiques i operatives inherents a les activitats del transport aeri.

1459:E05.04 - Identificar els recursos tecnològics necessaris per a la gestió costat aire de les
operacions en làrea de control de terminal.

1459:E05.05 - Identificar la tecnologia que sha dembarcar a les aeronaus per satisfer les necessitats
de comunicació, navegació i vigilància.

1459:E13 - Satisfer les necessitats de gestió de les aerolínies amb l'ús de les noves tecnologies.

1459:E13.02 - Avaluar les prestacions de la nova tecnologia ADS-B.

1459:E13.03 - Gestionar rutes d'acord amb el nou ATFM.

1459:E13.04 - Identificar millores potencials amb la nova gestió de trajectòries 4D.

1459:T01 - Adquirir hàbits de pensament.
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1459:T01.01 - Desenvolupar un pensament i un raonament crítics.

1459:T01.02 - Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.

1459:T02 - Adquirir hàbits de treball personal.

1459:T02.01 - Treballar de manera autònoma.

1459:T02.02 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1459:T02.03 - Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.

1459:T02.08 - Avaluar de manera crítica el treball dut a terme.

1459:T04 - Tenir una bona capacitat de comunicació.

1459:T04.01 - Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant
en entorns professionals com davant de públics no experts.

1459:T04.02 - Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.

1459:T04.03 - Utilitzar l'anglès com lidioma de comunicació i de relació professional de referència.

1459:T06 - Tenir una actitud personal adequada.
1459:T06.01 - Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia
carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.

1459:T06.02 - Desenvolupar la curiositat i la creativitat.

Continguts

Tema 1: Introducció al curs. Concepte CNS/ATM

: COMUNICACIONS I: Història. Tecnologia. Comunicacions Aeronàutiques: HF, VHF i UHFTema 2

: COMUNICACIONS II: ACARS. Datalink POA. SATCOM. FANS CPDLC. Datalink AOA. Xarxa ATN.Tema 3
Programa Link 2000+

: NAVEGACIÓ I: Primers sistemes de Navegació. Navegació Hiperbòlica (DECCA,OMEGA,LORAN).Tema 4
VDF. NDB. VOR/ DME. ILS. MLS

: NAVEGACIÓ II: Navegació RNAV: INS, FMS, RNP. GNSS: GPS GLONASS; GALILEO. SistemesTema 5
d'Augment: GBAS, SBAS, EGNOS

: VIGILÀNCIA I: Tècniques de Vigilància. Història del Radar. Radars Primaris. Radars Secundaris tipusTema 6
A i C

: VIGILÀNCIA II: FANS ADS-C. Radar Secundari tipus S (ELS, EHS), ADS-B (ES). TCAS.Tema 7
Multilateració. Programa CASCADE

: ATM I: ATM a l´Atlàntic Nord: ATFM, CFMU, Pla de vol, Distribució de l´espai aeri. ATM a Europa.Tema 8
ATM als Estats Units

: ATM II: Programes SESAR i NEXTGEN. Tecnologies: Satcom, VDL, GNSS, ADS-B, ADS-C. Serveis:Tema 9
CPDLC, D-FIS, D-TAXI, 4DTRAD. Programes: CDM, TA, AIRE, OPTIMI

Metodologia

El plantejament metodològic general de l'assignatura està basat en el principi de la multivarietat d'estratègies,
de manera que es pretén facilitar la participació activa i la construcció del procés d'aprenentatge per part de
l'alumne. En aquest sentit, es plantejaran sessions magistrals en grup complet, i activitats pràctiques i de
seguiment del treball de l'estudiant.

Per a desenvolupar l´assignatura i els seminaris es faran servir presentacions "Power Point" i vídeos de curta
durada.

Tècniques de navegació i control del trànsit aeri   2011 - 2012

2



Algun dels temes es complementen amb material aportat pel professor: Vàlvules de Buit, Semiconductors,
Microprocessadors, Transmissors, Magnetrò,...

Es distribueix als alumnes material per fer els exercicis pràctics: Cartes Aeronàutiques, Fulls de Càrrega...

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de Teoria 30 1.2 1459:E01.35 , 1459:E01.38 , 1459:E05.04 , 1459:E13.04 , 1459:E05.05

Sessions de

problemes pràctics

15 0.6 1459:E01.36 , 1459:T02.01 , 1459:T02.03 , 1459:T02.08 , 1459:T02.02 ,

1459:T01.02 , 1459:E01.37 , 1459:E13.02 , 1459:T01.01 , 1459:E13.03

Tipus:
Supervisades

Seminaris 5 0.2 1459:T02.08 , 1459:T04.02 , 1459:T04.03 , 1459:T06.02 , 1459:T06.01 ,

1459:T04.01

Tipus:
Autònomes

Desenvolupamente

treball

d´investigació

50 2.0 1459:E01.36 , 1459:T04.02 , 1459:T04.01 , 1459:T02.08 , 1459:T02.03 ,

1459:T02.02 , 1459:T02.01 , 1459:T01.02 , 1459:T01.01 , 1459:E13.04 ,

1459:E13.03 , 1459:E13.02 , 1459:E01.38 , 1459:E01.37

Estudi personal 30 1.2 1459:E01.35 , 1459:E01.36 , 1459:E01.38 , 1459:E05.05 , 1459:E13.03 ,

1459:E13.04 , 1459:E13.02 , 1459:E05.04 , 1459:E01.37

Preparació

Seminaris

20 0.8 1459:T02.08 , 1459:T04.02 , 1459:T06.02 , 1459:T04.03 , 1459:T04.01

Avaluació

Avaluació continuada Examen final

(2a convocatòria)

Investigació d´ampliació i exposició oral d´algun dels

temes tractats a classe Examen tipus test.

Només per als estudiants que no hagin superat la primera

convocatòria

Per a evaluar l´alumne es considera el treball d´investigació i l´exposició oral d´algun dels temes tractats a
classe o bé relacionats amb l´assignatura. Es considera també la participació de l´alumne a les classes.

L´exposició del treball es pot fer durant el curs o en un dia reservat després de finalitzada l´assignatura.

Els alumnes que no hagin superat la primera convocatòria disposen d´una segona convocatòria. La segona
convocatòria consisteix en un examen tipus test en el qual es poden consultar els apunts presos durant el curs
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i les presentacions penjades a la pàgina web de la UAB. Per tal de superar la segona convocatòria s´ha
d´obtenir una nota mínima del 75%.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Treball d'Investigació

d´ampliació i exposició

oral d´algun dels temes

tractats a classe

100 0 0.0 1459:E01.35 , 1459:E01.36 , 1459:E01.37 , 1459:E05.04 ,

1459:E13.02 , 1459:E13.04 , 1459:T01.02 , 1459:T02.02 ,

1459:T02.08 , 1459:T06.02 , 1459:T06.01 , 1459:T04.03 ,

1459:T04.02 , 1459:T04.01 , 1459:T02.03 , 1459:T02.01 ,

1459:T01.01 , 1459:E13.03 , 1459:E05.05 , 1459:E01.38

Bibliografia

Presentacions "Power Point" penjades a la pàgina web de la UAB.

Pilot´s Handbook of Aeronautical knowledge (FAA).

Bibliografia complementària

Aeronautical Information Manual (FAA).

Enllaços web

Les presentacions de l´assignatura es troben penjades a la pàgina web de la UAB.
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