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Unitat responsable:

240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Unitat que imparteix:

709 - EE - Departament d'Enginyeria Elèctrica

Curs:

2017

Titulació:

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2013). (Unitat docent Optativa)
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2013). (Unitat docent Optativa)

Crèdits ECTS:

5

Idiomes docència:

Català, Castellà, Anglès

Professorat
Responsable:

Joan Montañá Puig

Altres:

Luis Sainz Sapera

Capacitats prèvies
-

Electrotècnia bàsica.
Coneixements bàsics de circuits elèctrics.
Coneixements bàsics de sèries de Fourier.
Coneixements de sistemes elèctrics de potència.

Requisits

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
CEMT-1. Entendre, descriure i analitzar, de forma clara i àmplia tota la cadena de conversió energètica, des del seu
estat com a font d'energia fins al seu ús com a servei energètic. Identificar, descriure i analitzar la situació i
característiques dels diferents recursos energètics i dels usos finals de l'energia, en les seves dimensions econòmica,
social i ambiental; i formular judicis valoratius.
CEMT-4. Realitzar de forma eficient l'obtenció de dades de recursos renovables d'energia i el seu tractament
estadístic, així com aplicar coneixements i criteris de valoració en el disseny i avaluació de solucions tecnològiques per
a l'aprofitament de recursos renovables d'energia, tant per a sistemes aïllats com connectats a xarxa. Reconèixer i
valorar les aplicacions tecnològiques innovadores en l'àmbit de l'aprofitament dels recursos renovables d'energia.
CEMT-6. Aplicar criteris tècnics i econòmics en la selecció de l'equip elèctric més adequat per a una determinada
aplicació. Dimensionar equips i instal·lacions elèctriques. Reconèixer i valorar les aplicacions tecnològiques
innovadores en l'àmbit de la producció, transport, distribució, emmagatzematge i ús de l'energia elèctrica.
CEMT-7. Analitzar el comportament d'equips i instal·lacions en operació per tal d'elaborar un diagnòstic valoratiu sobre
el seu règim d'explotació i d'establir mesures dirigides a millorar l'eficiència energètica dels mateixos.
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Metodologies docents
Durant el desenvolupament de l'assignatura es faran servir les següents metodologies docents:
- Classe magistral o conferència (EXP): exposició de coneixements per part del professorat mitjançant classes magistrals o
bé per persones externes mitjançant conferències convidades.
- Classes participatives (PART): resolució col ? lectiva d'exercicis, realització de debats i dinàmiques de grup amb el
professor o professora i altres estudiants a l'aula; presentació a l'aula d'una activitat realitzada de manera individual o en
grups reduïts.
- Treball teòric-pràctic dirigit (TD): realització a l'aula d'una activitat o exercici de caràcter teòric o pràctic, individualment
o en grups reduïts, amb l'assessorament del professor o professora.
- Projecte, activitat o treball d'abast reduït (PR): aprenentatge basat en la realització, individual o en grup, d'un treball de
reduïda complexitat o extensió, aplicant coneixements i presentant resultats.
- Projecte o treball d'abast ampli (PA): aprenentatge basat en el disseny, la planificació i realització en grup d'un projecte
o treball d'àmplia complexitat o extensió, aplicant i ampliant coneixements i redactant una memòria on s'aboca el
plantejament d'aquest i els resultats i conclusions.
- Activitats d'Avaluació (EV).

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
- Adquirir els coneixements dels efectes que produeixen els diferents tipus de pertorbacions i les seves tècniques de
mitigació.
- Comprendre l?origen dels harmònics, valorar-ne els seus efectes així com plantejar-ne solucions.
- Entendre l?origen, la magnitud i els efectes de les pertorbacions transitòries. Estudi de les seva mitigació.
- Conèixer les característiques de qualitat de la tensió subministrada. Estudi de les variacions de tensió i freqüència.
- Identificar les causes, modelar i comprendre els efectes de les interrupcions i els talls de subministrament així com els
sots de tensió.
- Conèixer el marc normatiu referent a la qualitat de subministrament i compatibilitat electromagnètica especialment en la
generació amb energies renovables.
- Adquirir els coneixements dels efectes que produeixen els diferents tipus de pertorbacions i les seves tècniques de
mitigació.
- Comprendre l?origen dels harmònics, valorar-ne els seus efectes en així com plantejar-ne solucions.
- Entendre l?origen, la magnitud i els efectes de les pertorbacions transitòries. Estudi de les seva mitigació.
- Conèixer les característiques de qualitat de la tensió subministrada. Estudi de les variacions de tensió i freqüència.
- Identificar les causes, modelar i comprendre els efectes de les interrupcions i els talls de subministrament així com els
sots de tensió.
- Conèixer el marc normatiu referent a la qualitat de subministrament i compatibilitat electromagnètica especialment en la
generació amb energies renovables.

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

0h

0.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

30h

24.00%

Hores activitats dirigides:

10h

8.00%

Hores aprenentatge autònom:

85h

68.00%
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Continguts

1. Introducció

Dedicació: 13h
Grup gran: 3h
Aprenentatge autònom: 10h

Descripció:
En aquest mòdul s?introduiran els conceptes de qualitat de subministrament en sistemes elèctrics, compatibilitat
electromagnètica, classificació general de les pertorbacions i normatives relacionades. Es farà incís en els
sistemes amb fonts d?energia renovables.
Temes:
1.1 Conceptes de qualitat de subministrament.
1.2 Tipus de pertorbacions en sistemes elèctrics.
1.3 Origen i classificació de les pertorbacions des de la compatibilitat electromagnètica.
1.4 Efectes de la integració de fonts d?energia renovable a la xarxa.
1.5 Marc normatiu actual.
Activitats vinculades:
Activitat 1
Activitat 2
Objectius específics:
-Conèixer els conceptes relacionats amb la qualitat de subministrament.
-Conèixer els tipus i orígens de les pertorbacions que afecten a la qualitat de subministrament.
-Caracteritzar les pertorbacions.
-Conèixer l'àmbit normatiu actual.
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2. Pertorbacions periòdiques

Dedicació: 39h 30m
Grup gran: 4h 30m
Grup petit: 5h
Activitats dirigides: 5h
Aprenentatge autònom: 25h

Descripció:
El segon mòdul de l?assignatura es tracta les pertorbacions periòdiques. S?estudiarà els orígens dels harmònics i
els sues efectes en la qualitat de subministrament i consum elèctric. Es presentaran tècniques de identificació i de
mitigació. Es realitzarà especial incís als casos amb fonts d?energia renovable integrades a la xarxa.
Temes:
2.1 Harmònics i el seu origen.
2.2 Càrregues no lineals.
2.3 Resolució de circuits amb harmònics.
2.4 Efectes dels harmònics.
2.5 Identificació i quantificació del problema harmònic.
2.6 Solucions al problema harmònic.
2.7 Revisió de la normativa actual.
Activitats vinculades:
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 5
Objectius específics:
- Identificar l?origen dels harmònics.
- Modelar sistemes amb harmònics i avaluar els efectes a la qualitat.
- Conèixer les tècniques de mitigació.
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3. Pertorbacions no periòdiques

Dedicació: 72h 30m
Grup gran: 7h 30m
Grup petit: 10h
Activitats dirigides: 10h
Aprenentatge autònom: 45h

Descripció:
El tercer mòdul de l?assignatura es dedica a les pertorbacions no periòdiques. Es tractaran en primer lloc les
sobretensions temporals i transitòries. De les sobretensions transitòries es realitzarà especial incís a les d?origen
atmosfèric i especialment en sistemes de generació eòlica. En segon lloc s?estudiaran les fonts de variacions de
tensió y freqüència. Finalment es tractaran els talls i sots de tensió. Es descriuran els efectes de la integració de
fonts d?energia d?origen renovable a la xarxa.
En aquest tema es presentaran tècniques basades en simulació mitjançant Montecarlo per avaluar els efectes de
les pertorbacions transitòries. També es treballaran amb eines de simulació per l?avaluació de sots de tensió.
Temes:
3.1 Introducció a les pertorbacions no periòdiques
3.2 Sobretensions temporals
3.3 Sobretensions transitòries
3.4 Coordinació d?aïllament i protecció contra sobretensions
3.5 Interrupcions llargues de subministrament
3.6 Interrupcions curtes de subministrament
3.7 Desequilibris
3.8 Sots de tensió
3.9 Tècniques de mitigació.
3.10 Revisió de la normativa actual
Activitats vinculades:
Activitat 1
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5
Objectius específics:
- Entendre l?origen, la magnitud i els efectes de les pertorbacions transitòries. Estudi de les seva mitigació.
- Conèixer les característiques de qualitat de la tensió subministrada. Estudi de les variacions de tensió i
freqüència.
- Identificar les causes, modelar i comprendre els efectes de les interrupcions i els talls de subministrament així
com els sots de tensió.

Sistema de qualificació
- Prova escrita d'avaluació (Activitat 5): 50 %
- Treballs i exercicis (Activitat 1): 25 %
- Pràctiques (Activitats 2, 3 i 4): 25 %
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Normes de realització de les activitats
S?especificaran a Atenea.
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