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Guia docent
820146 - TACSSE - Teoria Avançada de Circuits, Senyals i
Sistemes

Última modificació: 02/06/2016
Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 709 - DEE - Departament d'Enginyeria Elèctrica.

Titulació: Curs: 2016 Crèdits ECTS: 6.0
Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Juan Antonio García-Alzórriz Pardo

Altres: Juan Antonio García-Alzórriz Pardo, Juan José Mesas García

CAPACITATS PRÈVIES

Les pròpies de les assignatures obligatòries dels quadrimestres anteriors

REQUISITS

Cap

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixements avançats de l'anàlisi de la teoria de circuits elèctrics.

Transversals:
2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites
adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura utilitza la metodologia expositiva en un 30%, el treball  individual en un 30%, el treball  en petits grups (treball
cooperatiu, col·laboratiu o d'altres tipus) en un 20%, i aprenentatge basat en projectes en un 20%.
El procés d'aprenentatge autònom es desenvolupa fent servir el Campus Digital Atenea, en el que s'inclouen recursos, qüestionaris
d'autoavaluació, i les especificacions per fer un treball en grup que s'ha de desenvolupar al llarg de tot el quadrimestre.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Objectius generals:
· Adquirir els coneixements fonamentals de l'electricitat i de la teoria de circuits aplicats a l'estudi de circuits i sistemes elèctrics.
· Adquirir els coneixements fonamentals per comprendre els principis i tècniques d'anàlisis de circuits i ser capaços d'aplicar-los,
identificant la tècnica més adequada, a l'estudi de circuits elèctrics.
· Adquirir els coneixements fonamentals per comprendre i analitzar el comportament temporal i freqüencial de circuits elèctrics.
· Adquirir els coneixements fonamentals i conèixer eines de programari d'anàlisi i disseny de circuits.
· Adquirir la capacitat d'aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequades per a la concepció i disseny de
circuits.

Competències transversals:
· Adquirir la capacitat d'aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequades per a la concepció i disseny de
circuits.
· Adquirir la capacitat de anàlisi i de síntesi.
· Adquirir coneixements d'informàtica a traves de l'utilització de programaris d'ordinador per a l'anàlisi i simulació de circuits elèctrics.
· Adquirir la capacitat de aprenentatge autònom.
· Adquirir el compromís i capacitat d'organització amb la tasca i amb el grup.
· Adquirir una comunicació oral i escrita.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 45,0 30.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Tema 1. Tècniques d'anàlisis de circuits elèctrics

Descripció:
1.1. Topologia de circuits elèctrics: definicions, graf d'un circuit. Elements topològics: branca, nus, malla, arbre, co-arbre, llaç,
branca del arbre corda i tall. Propietats.
1.2. Mètodes específics d'anàlisi: Anàlisi pel mètode de llaços i de talls. Obtenció de l'arbre adequat.
1.3. Corrent de branca del co-arbre. Llaços fonamentals de un circuit. Anàlisi pel mètode de llaços.
1.4. Tensió de branca del arbre. Talls fonamentals de un circuit. Anàlisi pel mètode de talls.
1.5. Selecció de un procediment d'anàlisi. Comparació entre el anàlisis de llaços i de talls.
1.6. Formulació sistemàtica d'equacions. Matrius d'incidència nodal, de llaços i de talls. Formulació matricial de les lleis de
Kirchhoff. Taula d'anàlisi de circuits resistius.

Objectius específics:
Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç de conèixer i de saber:
· Què és la topologia de circuits elèctrics. Què és un graf lineal d'un circuit.
· Quins son els elements topològics: branca, nus, malla, arbre, co-arbre, llaç, branca del arbre corda i tall. Quines propietats
tenen el arbre i el co-arbre.
· Com obtenir el arbre apropiat de un graf.
· Com obtenir els llaços i talls fonamentals.
· Conèixer i saber aplicar els mètodes específics d'anàlisi: el anàlisi de llaços i de talls fonamentals.
· Saber triar i aplicar el mètode d'anàlisi mes apropiat: criteris de comparació entre el anàlisis de llaços i el de talls.
· Conèixer i saber aplicar la formulació sistemàtica d'equacions al anàlisis de circuits.
· Què són les matrius d'incidència nodal, de llaços i de talls i con se utilitzen en la formulació matricial de les lleis de Kirchhoff.
· Conèixer el mètode de la taula d'anàlisi de circuits resistius.
· Què és una xarxa trifàsica asimètrica.
· Què són les components simètriques: directa, inversa i homopolar.
· Conèixer i saber aplicar el teorema de Stokvis.
· Identificar i saber analitzar xarxes trifàsiques asimètriques.
· Conèixer i saber determinar les potències en xarxes trifàsiques asimètriques.

Activitats vinculades:
· Col·lecció de problemes.
· Pràctica laboratori. Simulació de circuits 1.

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 18h
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Tema 2. Règim sinusoïdal permanent en xarxes trifàsiques asimètriques

Descripció:
2.1. Xarxes trifàsiques asimètriques. Components simètriques: directa, inversa i homopolar. Teorema de Stokvis.
2.2. Anàlisis en circuits trifàsics asimètrics.
2.3. Potències en sistemes trifàsics asimètrics.

Objectius específics:
Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç de conèixer i de saber:
· Què és una xarxa trifàsica asimètrica.
· Què són les components simètriques: directa, inversa i homopolar.
· Conèixer i saber aplicar el teorema de Stokvis.
· Identificar i saber analitzar xarxes trifàsiques asimètriques.
· Conèixer i saber determinar les potències en xarxes trifàsiques asimètriques.

Activitats vinculades:
· Col·lecció de problemes.
· Pràctica laboratori. Simulació de circuits 2 i 3.

Dedicació: 31h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 18h

Tema 3. Senyals i sistemes

Descripció:
3.1. Senyals continus i discretes.
3.2. Senyals exponencials i sinusoïdals.
3.3. Les funcions impuls i graó unitari.
3.4. Sistemes continus i discrets.
3.5. Propietats bàsiques dels sistemes.
3.6. Sistemes lineals invariants en el temps (LTI).
3.7. Integral de convolució.
3.8. Propietats dels sistemes lineals invariants en el temps.
3.9. Sistemes causals descrits per equacions diferencials i de diferències.
3.10. Funcions singulars.

Objectius específics:
Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç de conèixer i de saber:
· Conèixer i identificar les senyals continus i discretes.
· Conèixer i identificar les senyals impuls i graó unitari, i les seves propietats.
· Conèixer i identificar les senyals exponencials i sinusoïdals i les seves propietats.
· Conèixer i identificar els sistemes continus i discrets, i les seves propietats bàsiques.
· Conèixer i identificar els sistemes lineals invariants en el temps.
· Conèixer i saber determinar la Integral de convolució.
· Conèixer i saber interpretar les propietats dels sistemes lineals invariants en el temps.
· Conèixer i identificar les sistemes causals descrits per equacions diferencials i de diferències.
· Conèixer i identificar les funcions singulars.

Activitats vinculades:
· Col·lecció de problemes.
· Pràctica laboratori. Simulació de circuits 4.

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h
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Tema 4. Anàlisi de Fourier

Descripció:
4.1. Introducció.
4.2. Formes de la sèrie de Fourier: trigonomètrica i complexa. Espectre de línies de un i de dos costats.
4.3. Propietats de la simètria de funcions.
4.4. Resposta complerta deguda a excitacions periòdiques.
4.5. Transició de la sèrie de Fourier a la transformada de Fourier. Espectre discret i espectre continu. Transformada de Fourier,
Transformada ràpida de Fourier.

Objectius específics:
Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç de conèixer i de saber:
· Què són les sèries trigonomètriques de Fourier.
· Conèixer i saber determinar les sèries trigonomètriques i complexes de Fourier.
· Conèixer, saber interpretar i determinar el espectre de línies de un i dos costats.
· Conèixer, saber aplicar les propietats de la simetria de funcions en les series de Fourier.
· Conèixer i saber determinar la resposta complerta deguda a excitacions periòdiques.
· Conèixer la transició de la sèrie de Fourier a la transformada de Fourier.
· Conèixer què és un espectre discret i espectre continu.
· Conèixer la transformada de Fourier.
· Conèixer la transformada ràpida de Fourier.

Activitats vinculades:
· Col·lecció de problemes.
· Pràctica laboratori. Simulació de circuits 5 i 6.

Dedicació: 31h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 18h
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Tema 5. Variable d'estat

Descripció:
5.1. Variables d'estat i equacions d'estat.
5.2. Variables d'estat: ordre, complexitat i condició inicial
5.3. Formulació de les equacions d'estat. Autovalors i autovectors.
5.4. Solució numèrica de les equacions d'estat lineals.
5.5. Matriu de transició de estats.
5.6. Solució de les equacions d'estat lineals per la transformada de Laplace.
5.7. Funció de transferència.
5.8. Controlabilitat.
5.9 Observabilitat
5.10. Control per realimentació del estat.

Objectius específics:
Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç de conèixer i de saber:
· Què és la variable d'estat i el espai d'estat.
· Conèixer i saber determinar las variables d'estat.
· Conèixer i saber determinar las equacions d'estat.
· Conèixer i saber el mètode de la variable d'estat al anàlisis de circuit elèctrics.
· Conèixer i saber determinar el ordre, complexitat i condició inicial.
· Conèixer i saber formular les equacions d'estat.
· Conèixer la solució numèrica de les equacions d'estat lineals.
· Què és la matriu de transició de estats.
· Conèixer i saber resoldre les equacions d'estat lineals per la transformada de Laplace.
· Conèixer i saber relacionar la funció de transferència amb les equacions d'estat.
· Conèixer les equacions d'estat no lineals i els circuits i sistemes de temps variable.
· Conèixer la controlabilitat, observabilitat i el control per realimentació del estat.

Activitats vinculades:
· Col·lecció de problemes.
· Pràctica laboratori. Simulació de circuits 7.

Dedicació: 39h
Grup gran/Teoria: 13h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 24h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

El sistema d'avaluació consta de diverses proves per apropar-lo a una avaluació continuada. L'avaluació es durà a terme mitjançant la
realització de proves escrites en els controls i una prova final. Els exercicis i problemes es valoraran a partir de l'entrega de material
per part de l'alumne. Les pràctiques es valoraran a partir de l'assistència i de l'activitat realitzada en el laboratori conjuntament amb
l'elaboració i entrega dels informes de pràctiques.
· Dos controls: 60% (30% cadascun)
· Pràctiques: 10%.
· Problemes: 10%
· Treball i competència comunicació eficaç oral i escrita: 20 %

La qualificació del curs (NotaCURS) és l' obtinguda amb els pesos anteriors.

· Darrera prova (NotaFINAL): 40%. (Exercici escrit global).

Si NotaCURS>=5,0 no és necessari realitzar aquesta darrera prova.

La qualificació final de l'assignatura: NOTA = 0,6 · NotaCURS + 0,4 · NotaFINAL
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

No hi ha normes específiques. A les guies d'estudi de cada activitat s'estableix la dinàmica concreta.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Oppenheim, Alan V.; Willsky, Alan S. Señales y sistemas. 2ª ed. México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana, cop. 1997. ISBN
970170116X.
- Hayt, William H.; Kemmerly, Jack E.; Durbin, Steven M. Análisis de circuitos en ingeniería. 7ª ed. México D.F. [etc.]: McGraw Hill,
cop. 2007. ISBN 9789701061077.
- Irwin, J. David. Análisis básico de circuitos en ingeniería. 6ª ed. México [etc.]: Limusa Wiley, cop. 2003. ISBN 9681862953.

Complementària:
- Roberts, Michael J. Señales y sistemas : análisis mediante métodos de transformada y MATLAB. México [etc.]: McGraw-Hill, cop.
2005. ISBN 9701050673.
- Dominguez, Sergio [et al.]. Control en el espacio de estado. Madrid [etc.]: Pretince Hall, cop. 2002. ISBN 8420535168.
- The Electric circuits problem solver : a complete solution guide to any textbook. Piscataway, New Jersey: REA. Research and
Education Association, cop. 1980. ISBN 0878915176.

RECURSOS

Enllaç web:
- Apunts de l'assignatura

Altres recursos:
Apunts de l'assignatura


