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Titulació: GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà

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. 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.

METODOLOGIES DOCENTS

En les sessions presencials s'utilitzen metodologies docents encaminades a que els estudiants assoleixin els coneixements propis de
l'assignatura i s'exerceixin 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 forma individual o en grups de dos alumnes.
Aquests exercicis es desenvolupen fora de l'aula i permeten treballar la competència de treball en grup i afavoreixen la comprensió
dels conceptes impartits en l'assignatura
- 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 Laboratori de Convertidors Estàtics d'Energia és una assignatura en què l'aprenentatge està basat en un projecte d'un
Convertidor Estàtic d'Energia Elèctrica incloent el disseny, càlcul, construcció i assaig del convertidor objecte del projecte.
Per això, els aspectes de tipus pràctic i experimental són clarament predominants en l'aprenentatge de l'assignatura, la qual es
desenvolupa majoritàriament al laboratori.

Els objectius específics globals els següents:
1 .- Descriure els continguts essencials del temari de l'assignatura i la seva justificació.
2 .- Definir les característiques principals definitòries del o els Convertidors Estàtics d'Energia Elèctrica (CEEE) implicats en el projecte
a desenvolupar.
3 .- Establir criteris de càlcul dels components elèctrics, magnètics i electrònics dels CEEE.
4 .- Definir les característiques essencials dels materials integrants del CEEE que s'està dissenyant.
5 .- Estudiar el sistema de control, incloent la precisió i estabilitat del mateix, així com el sistema de protecció requerit.
6 .- Confeccionar els esquemes elèctrics i electrònics del projecte, incloent llistat de components i les seves característiques.
7. Dissenyar els circuits impresos necessaris per al muntatge dels components, incloent el procés d'adquisició i muntatge d'aquests.
8 .- Realitzar els assajos del CEEE dissenyat verificant el compliment de les especificacions previstes.
9. Elaborar un informe complet del projecte, que inclogui els càlculs, esquemes, llista de components, pressupost i assajos del
prototip construït.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores grup gran 45,0 30.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Tema 1: Definició de les especificacions del projecte de CEEE

Descripció:
- Característiques elèctriques, de regulació, mecàniques, ambientals i de compatibilitat electromagnètica.
- Normes i assaigs a aplicar.

Dedicació: 7h 30m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 30m

Tema 2: Sistema de potència

Descripció:
- Definició de l'estructura del convertidor a construir.
- Càlcul dels components actius i passius de potència.
- Càlcul dels elements de protecció i ajuda a la commutació.
- Càlcul tèrmic.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 15h
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Tema 3: Càlcul i construcció dels components magnètics

Descripció:
- Càlcul de transformadors operant en alta freqüència (AF).
- Càlcul de inductàncies operant en A.F.

Dedicació: 32h 30m
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 19h 30m

Tema 4: Sistema de control

Descripció:
- Definició del diagrama de blocs del sistema de control.
- Elecció dels circuits integrats del sistema de control.
- Definició i confecció de l'esquema electrònic de control.
- Estudi de l'estabilitat del sistema.

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 18h

Tema 5: Implementació física del projecte.

Descripció:
- Establiment de criteris per al disseny del circuit imprès i situació dels components.
- Filtrat de senyals de A.F.

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

Tema 6: Assajos.

Descripció:
- Discussió de les normes i en assaigs a realitzar.
- Programació i mètodes per a la realització dels assajos.
- Assaigs en règim estàtic.
- Assaigs en règim dinàmic.

Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 9h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

- Avaluació de la teoria (NTEO).
L'avaluació de la teoria es realitzarà mitjançant una prova d'avaluació (PE). La nota obtinguda en aquesta prova constituirà la
qualificació de teoria (NPE). A més, els estudiants que no superin la qualificació de NPE 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 la prova d'avaluació (NPE). La qualificació de teoria (NTEO) serà l'obtinguda en NPE
o en NEF i tindrà un pes del 30% sobre la qualificació final del curs.
- Avaluació de les pràctiques (NLAB).
Al llarg del quadrimestre es realitzaran sessions de laboratori, durant les quals es realitzarà el projecte del CEEE. Els estudiants,
agrupats en grups de dos, hauran de presentar un informe global del projecte desenvolupat que inclogui els càlculs, esquemes,
definició de materials, pressupost i assaigs realitzats en el prototip físic construït, juntament amb aquest prototip. La qualificació de
pràctiques (NLAB) obtinguda tindrà un pes del 50% 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 ha 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 = 0,30·NTEO + 0,50·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 "Ús solvent dels recursos d'informació".
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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Complementària:
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RECURSOS

Altres recursos:
- Recursos Web de fabricantes de componentes electrónicos


