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PROFESSORAT

Professorat responsable: Heredero Peris, Daniel

Altres: Heredero Peris, DanielPrieto Araujo, Eduardo

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements bàsics de càlcul de sistemes elèctrics, generació d'energia, recursos energètics i transport d'energia.

REQUISITS

Màquines elèctriques o Generació elèctricaSistema elèctrics de potència o Transport i distribució d'energia IIControl de Sistemes
Energètics

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixements aplicats d'electrònica de potència.
2. Coneixements aplicats sobre energies renovables.
3. Coneixements sobre sistemes elèctrics de potència i les aplicacions que tenen.
4. Explicar els principis de funcionament dels sistemes de conversió d'energia elèctrica i l'aplicació que tenen en els sistemes de
generació, transport i distribució.
5. Explicar els principis de funcionament dels sistemes de transport i distribució de líquids, gasos i vapors, i electricitat, i saber-ne els
models corresponents.
6. Avaluar i comparar la capacitat i la potencialitat energètica dels diferents recursos energètics disponibles.
7. Analitzar i simular un sistema energètic determinat.

Transversals:
8. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
9. 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.
10. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.



Data: 18/05/2020 Pàgina: 2 / 4

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura es basa en l'explicació teòrica d'una sèrie de tecnologies renovables i com es realitza la seva integració a xarxa des del
punt  de  vista  de  control  del  sistema.  La  part  teòrica  es  complementa,  bàsicament,  amb  una  sèrie  de  pràctiques  amb
MATLAB.L'assignatura utilitza, aproximadament, la metodologia expositiva/participativa en un 30 %, el treball individual en un 60%,
el treball en grups en un 10 %. La realització pràctica és fonamental per a millor comprendre els conceptes treballats.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu de l'assignatura és estudiar les diferents metodologies d'integració d'energia, fotovoltaica, eòlica en xarxes de potència,
estudiant el seu comportament a la xarxa des de petites fins a grans potències. També s'estudirian les implicacions en el sistema del
vehicle elèctric i es donaran a conèixer les problemàtiques a tenir presents en les micro-xarxes, tant AC com DC.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90 60.00

Hores grup petit 15 10.00

Hores grup gran 45 30.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Integració de l'energia fotovoltaica a la xarxa

Descripció:
Introducció als sistemes fotovoltaiques, radiació solar, mòduls fotovoltaics, centrals solars, Introducció als convertidors
fotovoltaics, Semiconductors de potència, Modulació per amplada de pols (PWM), filtres, Elevador DC / DC fotovoltaic, Inversor
connectat a xarxa, Introducció a la dinàmica de sistemes i control de sistemes continus i discrets, Transformades de Clarke i Park,
Sincronisme, Llaç de corrent del costat de xarxa, Llaç de tensió contínua, Algorismes de seguiment del punt de màxima potència,
Sistemes de detecció d'illa, Eficiència d'equips inversors

Objectius específics:
Al finalitzar les activitats l'estudiant serà capaç de:- Conèixer l'abast i contingut de l'assignatura i detalls relatius al professorat,
dedicació setmanal, règim depràctiques, sistema d'avaluació i bibliografia.- Coneixer quines implicacions té el control d'un
sistema AC costat xarxa per a poder gestionar un recurs renovable

Activitats vinculades:
Sessions teòriques presencials, exemples i pràctiques amb MATLAB de forma presencial i no presencial

Dedicació: 60 h
Grup gran/Teoria: 18h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 36h
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Integració d'energia eòlica a la xarxa

Descripció:
Energia eòlica. Principis i elements bàsics: vent, turbina, pitch, stall, multiplicador. Màquines elèctriques utilitzades a la generació
eòlica: generador d?inducció, generadors d?inducció doblement alimentats, generadors síncrons. Convertidors utilitzats per la
generació elèctrica. Control d?aerogeneradors. Integració a la xarxa elèctrica. Modelització i simulació de sistemes de generació
eòlica.

Objectius específics:
Al finalitzar les activitats l'estudiant serà capaç de:- Conèixer l'abast i contingut de l'assignatura i detalls relatius al professorat,
dedicació setmanal, règim depràctiques, sistema d'avaluació i bibliografia.- Coneixer quines implicacions té el control d'un
sistema AC costat màquina per a poder gestionar un generador eòlic

Activitats vinculades:
Sessions teòriques presencials, exemples i pràctiques amb MATLAB de forma presencial i no presencial

Dedicació: 40 h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 24h

El vehicle elèctric en la xarxa

Descripció:
Previsió mercat de vehicles elèctrics. Generació de CO2 en diferents escenaris. Mètodes de càrrega. Detecció final càrrega. BMS
(Battery Management System). La càrrega de vehicles elèctrics. Configuracions de vehicles elèctrics. Els vehicles elèctrics i
l'operació del sistema. Mecanismes de gestió de la demanda. Estandardització càrrega dels VE. Infraestructura de càrrega.
Localització dels punts de càrrega.contingut català

Objectius específics:
Al final de l'activitat els alumnes seran capaços de:- Comprendre l'abast i el contingut del curs i els detalls dels docents, la
dedicació règim setmanalpràctiques, avaluació i bibliografia.- Entendre les implicacions de la integració a la xarxa del VE.

Activitats vinculades:
Sessions teòriques presencials, Exemples i Pràctiques AMB MATLAB de forma presencial i no presencial

Dedicació: 31 h
Grup gran/Teoria: 9h 36m
Grup petit/Laboratori: 3h 12m
Activitats dirigides: 19h 12m
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Conceptes bàsics de micro-xarxes

Descripció:
La microxarxa. Els elements que la integren. Fonts d?Energia. Paralelització del sistemes en AC/DC

Objectius específics:
Al final de l'activitat els alumnes seran capaços de:- Comprendre l'abast i el contingut del curs i els detalls dels docents, la
dedicació règim setmanalpràctiques, avaluació i bibliografia.- Entendre les implicacions de la integració a la xarxa del VE.Al final
de l'activitat els alumnes seran capaços de:- Comprendre l'abast i el contingut del curs i els detalls dels docents, la dedicació
règim setmanalpràctiques, avaluació i bibliografia.- Entendre el concepte de micro-xarxa

Activitats vinculades:
Sessions teòriques presencials, exemples i pràctiques amb MATLAB de forma presencial i no presencial

Dedicació: 16 h
Grup gran/Teoria: 10h 48m
Activitats dirigides: 5h 24m
Aprenentatge autònom: 1h 48m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es durà a terme mitjançant la valoració per part del professor. Els controls parcials suposen un 30%, els exercicis,
problemes i pràctiques un 30% i el control final un 40%.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La utilització de calculadores científiques està permesa en els exàmens. No es podrà fer ús d'apunts en cap dels controls.
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