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GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
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PROFESSORAT

Professorat responsable: MANUEL ROMÁN LUMBRERAS

Altres: MANUEL ROMÁN LUMBRERAS

CAPACITATS PRÈVIES

Les pròpies de les assignatures obligatòries dels quadrimestres anteriors

REQUISITS

Cap

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. 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

En les sessions presencials s'utilitzen metodologies docents encaminades a que els estudiants assoleixin els coneixements propis de
l'assignatura i s'exercitin en les competències genèriques que s'hi desenvolupen. Es destaquen les següents:

- Classe magistral amb suport multimèdia o no. El professor transmet informació nova i conceptual als estudiants i aquests recopilen
aquesta informació, establint diàlegs entre el professor i els estudiants per afavorir la comprensió dels conceptes exposats.

- Treball per iguals. Generalment en grups de dos estudiants, per realitzar els treballs proposats en l'assignatura. S'utilitza en les
sessions de pràctiques i en les d'exercicis a l'aula. Imposa una participació directa dels estudiants i permet treballar la competència de
treball en grup.

- Ensenyament basat en problemes. El professor proposa la resolució d'exercicis de manera individual o en grups de dos alumnes.
Aquests exercicis es desenvolupen fora de l'aula permeten treballar la competència de treball en grup i afavoreixen la comprensió dels
conceptes impartits en l'assignatura.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura Aplicacions de l'Electrònica de Potència té com a objectius específics globals els següents:

1 .- Descriure els continguts essencials del temari de l'assignatura i la seva justificació.
2 .- Definir i reconèixer els diferents àmbits d'aplicació de l'Electrònica de Potència (EP).
3 .- Reconèixer la implicació directa de la E.P. en l'àmbit de l'energia elèctrica.
4 .- Estudiar l'aplicació de la E.P. i els convertidors estàtics (CE) implicats per a l'alimentació de sistemes electrònics i elèctrics.
5 .- Descriure els procediments i els C.E. implicats en els sistemes de millora de la qualitat de l'energia elèctrica.
6 .- Estudiar l'aplicació de la E.P. i els C.E. implicats en el control de les màquines elèctriques de CA i C.C.
7 .- Comprendre el funcionament dels C.E. en els sistemes de tracció elèctrica i la seva contribució a l'estalvi energètic mitjançant
frenat regeneratiu.
8 .- Estudiar la importància de la E.P. en els sistemes d'energies renovables, els C.E. implicats i la seva manera de treball.
9 .- Estudiar el paper imprescindible de la E.P. en els sistemes de transmissió d'energia en CC a alta tensió.
10 .- Contribució de la E.P. als sistemes elèctrics anomenats microxarxes ia les possibilitats d'interconnexió entre elles.
11 .- Noves aplicacions de la E.P. en sistemes elèctrics distribuïts amb diferents fonts d'energia, aprofitament de l'energia residual
(Harvesting), etc.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Àrees d'aplicació de l'Electrònica de Potència

Descripció:
- Necessitat de la utilització de l'Electrònica de Potència (EP).
- L'estalvi energètic i la E. P.
- Pertorbacions en els sistemes elèctrics
- Estabilitzadors de tensió i condicionadors de la xarxa elèctrica.
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda.
- Fonts d'alimentació en c.c. i c.a.
- Compensació estàtica de l'energia reactiva.
- Filtres actius de potència i eliminació d'harmònics en sistemes elèctrics.
- Control de màquines elèctriques.
- Altres aplicacions de l'Electrònica de Potència.

Dedicació: 6 h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 4h
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Estabilitzadors / reguladors de tensió i condicionadors de xarxa elèctrica

Descripció:
- Necessitat dels estabilitzadors / reguladors i condicionadors de xarxa.
- Tipus i característiques.
- Sistemes electromecànics.
- Sistemes electrònics per canvi de preses de transformador.
- Sistemes electrònics commutats a A.F.
- Aplicacions a l'estalvi energètic.

Dedicació: 15 h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 8h

Sistemes d'alimentació ininterrompuda

Descripció:
- Necessitat dels S.A.I. i concepte de càrrega crítica.
- Parts constituents d'un SAI: emmagatzematge, càrrega i conversió d'energia.
- Classificació dels S.A.I. segons la manera d'emmagatzematge d'energia i manera d'operació.
- Sistemes amb emmagatzematge d'energia mecànic, electromagnètic, electrostàtic, electroquímic i altres sistemes
d'emmagatzematge d'energia.
- Autonomia i temps d'interrupció.
- S.A.I. en mode de funcionament "on line" i "off line".
- S.A.I. amb emmagatzematge d'energia en bateries. Càlcul de la capacitat i del temps d'autonomia de la bateria.

Dedicació: 15 h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 8h

Fonts d'alimentació

Descripció:
- Tipus de fonts d'alimentació electròniques. Especificacions.
- Estructures usuals dels convertidors estàtics.
- Estudi de l'impacte sobre la xarxa elèctrica de les fonts d'alimentació.
- Mètodes convencionals de control.
- Estudi del factor de potència en el costat de c.a.
- Mètodes de control amb factor de potència unitat.
- Mètode basat en conducció discontínua (ZCS).
- Mètode basat en conducció contínua.

Dedicació: 15 h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 8h
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La potència en els sistemes elèctrics

Descripció:
- La potència en els sistemes elèctrics de c.a. i c.c.
- La potència en sistemes de c.a. amb magnituds sinusoïdals.
- La potència en sistemes de c.a. amb magnituds no sinusoïdals.
- Definició de potència activa, potència aparent i potència no activa.
- La potència en els sistemes trifàsics.
- Sistemes de coordenades a-ß i d-q en sistemes trifàsics.
- Transformació de coordenades.
- Estudi de les components de potència en els sistemes a-ß i d-q.
- Concepte de potència activa i potència reactiva instantània.
- Aplicacions.

Dedicació: 12 h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 8h

Compensació estàtica d'energia reactiva i harmònics

Descripció:
- Necessitat de la compensació de l'energia reactiva.
- Mètodes de compensació de l'energia reactiva.
- Compensació estàtica de l'energia reactiva. Avantatges.
- Influència dels harmònics en els sistemes de compensació.
- Filtratge d'harmònics a les xarxes elèctriques.
- Filtratge passiu i filtrat actiu.
- Estructures dels filtres passius de potència.
- Estructures dels filtres actius de potència.
- Mètodes de control de filtres actius de potència.
- Aplicacions.

Dedicació: 24 h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 16h

Control de màquines elèctriques

Descripció:
- Necessitat del control de les màquines elèctriques.
- Control de les màquines de corrent continu mitjançant convertidors estàtics.
- Descripció del mètode de regulació.
- Anàlisi de la interacció màquina elèctrica-convertidor en els processos de transferència d'energia.
- Control de màquines de corrent altern asíncrones.
- Mètodes de control escalars i vectorials.
- Anàlisi de la interacció màquina elèctrica-convertidor en els processos de transferència d'energia.
- Control de màquines de corrent altern síncrones.
- Control DC-Brushless.
- Aplicacions.

Dedicació: 51 h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 30h
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Altres aplicacions de l'electrònica de potència

Descripció:
- Aplicació a les energies renovables.
- Aplicació als sistemes ferroviaris de tracció elèctrica.
- Aplicació als vehicles elèctrics i híbrids no ferroviaris.
- Sistemes de transport i intercanvi d'energia en sistemes elèctrics.
- Microxarxes i xarxes intel·ligents "smartgrids".
- Sistemes "harvest" per a l'aprofitament d'energia residual.

Dedicació: 12 h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 8h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

- Avaluació de la teoria (NTEO).

L'avaluació de la teoria es realitzarà mitjançant dues proves d'avaluació continuada (PAC), denominades PAC1 i PAC2. La nota mitjana
de les obtingudes en aquestes dues proves constituirà la qualificació de teoria (NPEC). A més, els estudiants que no superin la
qualificació de NPEC amb una nota superior a 5 realitzaran una prova, que serà programada des de la Direcció d'Estudis com "examen
final", que consistirà en un examen global de l'assignatura. La nota obtinguda (NEF) substituirà a l'obtinguda en les proves d'avaluació
continuada (NPEC). La qualificació de teoria (NTEO) serà l'obtinguda en NPEC o en NEF i tindrà un pes del 60% sobre la qualificació
final del curs.

- Avaluació de les pràctiques (NLAB).
Al llarg del quadrimestre es realitzaran 6 sessions de laboratori. Els estudiants hauran de presentar un informe de cadascuna d'elles
que reculli les activitats desenvolupades en cada sessió. Cada informe s'avaluarà per separat, de manera que al final del quadrimestre
els estudiants obtindran una qualificació de pràctiques (NLAB) determinada como mitjana de les qualificacions de totes les pràctiques.
Aquesta qualificació tindrà un pes del 20% en la qualificació final del curs.

- Avaluació dels treballs realitzats (NTRE).
Durant el quadrimestre cada estudiant, com a membre d'un grup de dos, realitzarà un treball sobre algun tema relacionat amb els
continguts de l'assignatura. Com a resultat del treball desenvolupat, el grup de dos estudiants haurà d'elaborar i lliurar un informe
escrit i una presentació. Aquest treball serà avaluat amb una nota (NTR) que tindrà un pes del 20% en la qualificació final del curs.

- Nota final del curs (NFC).
D'acord  amb  les  avaluacions  esmentades  anteriorment,  la  qualificació  final  de  l'assignatura  s'obtindrà  mitjançant  la  següent
expressió:
NFC = 0,60 · NTEO + 0,20 · NLAB + 0,20 · NTRE

Si la NFC és inferior a 5,0 l'estudiant obtindrà una valoració ECTS de F (fail), equivalent a un no apte, i haurà de cursar de nou
l'assignatura.

- Avaluació de la competència de comunicació eficaç oral i escrita.
L'impacte sobre la nota final del curs de la nota corresponent a l'avaluació de la competència desenvolupada per l'assignatura és
indirecte. Això és degut a que la nota corresponent a l'avaluació d'aquesta competència està inclosa a la nota d'avaluació de les
diferents activitats d'avaluació proposades. D'acord amb això, de la nota assignada als treballs escrits i presentacions elaborades pels
estudiants, un 20% correspondrà a l'avaluació de la competència desenvolupada i el 80% restant correspondrà als continguts tècnics
presentats.
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RECURSOS

Altres recursos:
Revistes IEEE:
- Transactions on Power Electronics
- Transactions on Industrial Electronics
- Transactions on Industry Applications
- Bases de dades, com IEEEXplore.
- Recursos Web de fabricants


