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CAPACITATS PRÈVIES

Es considera molt convenient haver cursat l'assignatura de Sistemes Elèctrics i Màquines Elèctriques.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel
professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.
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. TREBALL EN EQUIP - Nivell  2: Contribuir  a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i  afavorint-hi  la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.

METODOLOGIES DOCENTS

1. Sessions presencials d'exposició de continguts: A les sessions presencials d'exposició de continguts el professor introduirà les bases
teòriques de la matèria, conceptes, mètodes il·lustrant-los amb exemples per facilitar la seva comprensió.
2. Sessions presencials de treball pràctic: Les sessions presencials de treball pràctic a l'aula i al laboratori.
3.  Treball  autònom d'estudi  i  realització d'exercicis:  Els  estudiants,  hauran de treballar  i  estudiar individualment i  de manera
autònoma, amb l'objectiu d'assimilar els conceptes, resoldre els exercicis proposats.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Actualment la tracció elèctrica es presenta com un tema actual i de futur. La recent preocupació pel canvi climàtic juntament amb
l'esgotament de les font energètiques no renovables i la cerca de sistemes més eficients energèticament ha llançant, uns 150 anys
després del primer vehicle elèctric, la propulsió elèctrica a l'avantguarda tecnològica.
En aquesta assignatura l'estudiant adquirirà una visió general dels elements que formen el sistema de propulsió de vehicles elèctrics.
Es tractaran els conceptes fonamentals de transport.
Es realitzarà incís en les solucions de vehicles elèctrics actuals així com les tendències que marcaran el futur. Es tractaran tant els
cotxes i motocicletes elèctriques així com la tracció elèctrica en trens.
Objectius dels continguts
Tema 1. Introducció: En aquest primer tema es presenta l'assignatura a l'estudiant i es realitza una revisió històrica de la propulsió
elèctrica.
Tema 2. Conceptes bàsics de transport: Aquest tema proporciona els coneixements bàsics de transmissió mecànica de potència. Es
realitzarà incís en el modelat del moviment d'un vehicle tenint en compte, entre d'altres, les resistències i l'esforç tractor.
Aquests factors, entre d'altres, determinen les característiques i límits dels vehicles.
Tema 3. Motors per la tracció elèctrica: Aquest tema descriu l'aplicació específica dels motors elèctrics en vehicles i  els seus
accionaments. L'estudiant comprovarà les particularitats dels motors emprats en tracció.
Tema 4. Emmagatzemament d'energia: Una part important dels vehicles elèctrics és l'emmagatzemament d'energia. En aquest temes
es revisen els conceptes bàsics de les bateries i els models emprats actualment en vehicles. També es presenta l'estat actual de
recerca en aquest àmbit.
Tema 5. Vehicles Elèctrics (EV): Mitjançant aquest tema l'estudiant coneixerà els components del vehicle elèctric i les seves funcions.
Especialment es revisaran les diferències amb els cotxes de propulsió tèrmica. En aquest tema també es tractarà l'estudi d'eficiència
energètica, autonomia i aquells aspectes com el frenat regeneratiu. Com a vehicles actuals s'introduiran els vehicles híbrids.
Tema 6. Tracció elèctrica ferroviària: Una de les aplicacions clàssiques de tracció elèctrica és la ferroviària. Es presentaran les
diferents modalitats de tracció elèctrica en trens realitzant especial incís en l'alta velocitat. L'alumne adquirirà els coneixements
necessaris per entendre el sistema elèctric ferroviari el qual és molt semblant als sistemes elèctrics de distribució d'energia.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 30,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

TEMA 1.- Introducció

Descripció:
1.1 Introducció
1.2 Història de la propulsió elèctrica i marc actual

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h
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TEMA 2.- Conceptes bàsics de transport

Descripció:
2.1 Conceptes bàsics de moviment d'un vehicle
2.2 Conceptes bàsics de resistències: pendent, rodadura i aerodinàmica
2.3 Conceptes bàsics d'esforç tractor

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes i estudi de casos a l'aula.
Activitat 2: Prova individual d'avaluació.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

TEMA 3.- Motors per la tracció elèctrica i els seus accionaments

Descripció:
3.1 Motors DC
3.2 Motors d'inducció
3.3 Motors BLDC
3.4 Motors PMSM
3.4 Motors SRM

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes i estudi de casos a l'aula.
Activitat 2: Prova individual d'avaluació.
Activitat 3 : Pràctiques al laboratori.

Dedicació: 38h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 24h

TEMA 4.- Emmagatzemament d'energia

Descripció:
4.1 Bateries
4.2 Piles de combustible
4.4 Acumuladors cinètics

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes i estudi de casos a l'aula.
Activitat 2: Prova individual d'avaluació.
Activitat 3 : Pràctiques al laboratori.

Dedicació: 26h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 16h
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TEMA 5.- Vehicles Elèctrics (EV)

Descripció:
5.1 Configuració dels EV
5.2 Funcionament dels EV
5.3 Característiques de tracció
5.4 Esforç tractor i transmissió
5.5 Consum d'energia
5.6 Frenat regeneratiu
5.7 Vehicles híbrids

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes i estudi de casos a l'aula.
Activitat 2: Prova individual d'avaluació.
Activitat 3 : Practiques al laboratori.

Dedicació: 46h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 26h

TEMA 6.- Tracció elèctrica ferroviària

Descripció:
6.1 Introducció a la propulsió ferroviària
6.2 Tipus de màquines ferroviàries
6.3 Estructura de les vies electrificades

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes i estudi de casos a l'aula.
Activitat 2: Prova individual d'avaluació

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 12h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

- Prova escrita final 35 %
- Petit projecte: 20 %
- Pràctiques: 45 %

L'assistència a les pràctiques és obligatòria. La nota de pràctiques s'obtindrà de les següents activitats d'avaluació indicant la seva
ponderació: accionament de vehicles elèctrics al laboratori (40 %), simulació del moviment (10 %), simulació del rendiment d?un
vehicle (20 %) , activitat sobre bateries (10 %), experiment amb piles de combustible (10 %), visita o altres (10 %).

La Prova escrita final es realitza al final de l?assignatura. Els resultats poc satisfactoris de la Prova escrita final es podran reconduir
mitjançant una prova escrita a ser fixada durant el període final d?avaluació. Aquesta prova hi poden accedir tots els estudiants amb
una nota inferior a 5 de l'acte d'avaluació de la Prova 1. La qualificació substitueix amb una qualificació màxima de 5 a la nota
anterior sempre i quan aquesta sigui superior a 5 punts.
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