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REQUISITS

Sistemes elèctrics

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Capacitat per aplicar amb bon criteri els reglaments i les normes.
2. Capacitat per calcular i dissenyar línies elèctriques i sistemes de transport de l'energia elèctrica.
3. Coneixements sobre sistemes elèctrics de potència i les aplicacions que tenen.

Transversals:
4. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura utilitza la metodologia expositiva en un 30%, 10% en laboratoris, el treball individual en autoaprenentatge en un 60%.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Conèixer les necessitats de monitorització de les xarxes elèctriques i les eines disponibles per a la seva correcta explotació, que inclou
l'operació de la xarxa (qualitat de subministrament) i el mateniment (gestió dels actius).

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
Context socio-tècnico-econòmic de la monitoritzación de sistemes elèctrics i de la qualitat de subministrament.

Objectius específics:
Descripció del context socio-tècnico-econòmic de la monitoritzación de sistemes elèctrics i de la qualitat de subministrament.

Monitorització de sistemes elèctrics

Descripció:
Objectius de la monitorització per a l'explotació dels sistemes elèctrics.
Components dels sistemes elèctricos i necesitats de monitorització.
Estrategies de monitorització dels components i equips de monitorització.

Objectius específics:
Conèixer els objectius de la monitorització per a l'explotació dels sistemes elèctrics.
Conèixer els components dels sistemes elèctricos i necesitats de monitorització.
Conèixer les estrategies de monitorització dels components i equips de monitorització.

Qualitat de subministrament elèctric

Descripció:
Normativa de qualitat de subminitrament elèctric. Tipus de pertorbacions: definició, causes i efectes. Solucions d'immunització.

Objectius específics:
Conèixer les necessitats d'una bona qualitat de subministrament, l'origen de les pertorbacions elèctriques i com immunitzar
equips i instal·lacions.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es portarà a terme mitjançant la valoració per part del professor.
La nota final s'obté de la següent manera:
- 30% cadascuna de les dues proves de control al finalitzar cada tema;
- 15% exercicis i problemes;
- 15% les pràctiques;
- 10% la competencia genèrica.
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