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PROFESSORAT

Professorat responsable: PEDRO GOMIS ROMAN

Altres: JORDI LLORCA PIQUE
JORDI SOLA SOLER

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Analitzar i simular un sistema energètic determinat.
2. Determinar la millor manera d'emmagatzemar energia davant un cas concret.
3. Explicar els models energètics actuals, les diferents possibilitats de reduir-ne l'impacte global i les implicacions que tenen quant a
energia i quant a la societat.
4. Saber seleccionar els components d'un sistema de control.

Transversals:
5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit
i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

METODOLOGIES DOCENTS

Aquest curs consta de 3 hores a la setmana de classes que combina 2 hores de classes teòriques i 1 hora d'aplicacions pràctiques.
Durant les classes de grup, les explicacions teòriques es combinaran amb exemples i resolució d'exercicis per part dels estudiants.
Durant les sessions pràctiques els estudiants seguiran les activitats docents proposades. Les activitats proposades s'acabaran durant
una hora setmanal addicional d'activitats guiades.
L'aprenentatge  autònom de  temps  assignat  és  de  molta  importància  durant  el  període  del  curs  per  completar  les  activitats
d'aprenentatge.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Al final del curs, l'alumne haurà de ser capaç de:

- Desenvolupar criteris tècnics per a definir un sistema energètic on intervingui un dispositiu d'emmagatzematge d'energia a partir de
dades químiques, biològiques, de materials, de transferència de calor i de fluxos de matèria i energia.
- Analitzar científicament i tecnològica qualsevol classe de mètode d'obtenció i manipulació d'energia fent ús de noves tecnologies i
expressar les bases per a la seva implementació, optimització i/o modificació.
- Identificar els problemes i les mancances d'instal·lacions energètiques i dispositius elèctrics i ser capaç de proporcionar solucions
d'enginyeria.
- Analitzar i caracteritzar models lineals de sistemes reals.
- Dissenyar controladors simples i modelar i simular sistemes de control de sistemes d'energia
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 7,5 5.00

Hores grup gran 37,5 25.00

Hores activitats dirigides 15,0 10.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

(CAT) - Topic 1. New energy vectors: electricity, hydrogen binomial

Descripció:
(CAT) Hydrogen as an energy vector. Obtaining hydrogen by electrolysis, catalytic reforming, thermochemical cycles,
photocatalytic methods and biological methods. Separation and purification of hydrogen. Methods of storage and transportation.
Hydrogen production demand.

Objectius específics:
(CAT) Desenvolupar criteris tècnics per a definir un sistema energètic on intervingui un dispositiu d'emmagatzematge d'energia a
partir de dades químiques, biològiques, de materials, de transferència de calor i de fluxos de matèria i energia.

Dedicació: 40 h
Classes teòriques: 10h
Classes pràctiques: 2h
Activitats dirigides: 4h
Aprenentatge autònom: 24h

(CAT) Topic 2. Fuel Cells

Descripció:
(CAT) Fundamentals of fuel cells, general characteristics, parts and types. Using fuel cells in real applications.Tema 3. Control
Systems Theory

Objectius específics:
(CAT) Identify problems and deficiencies of energy installations and electrical devices and be able to provide engineering
solutions.

Dedicació: 29 h
Classes teòriques: 7h 30m
Classes pràctiques: 1h 30m
Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autònom: 18h
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(CAT) topic 3. Control Systems

Descripció:
(CAT) Linear models of real systems. Transfer function. Poles, zeros and system response. Block diagrams. Closed loop systems.
Stability criteria. Controller design methods. PID controllers.

Objectius específics:
(CAT) Analyze and characterize linear models of real systems.

Dedicació: 40 h
Classes teòriques: 10h
Classes pràctiques: 2h
Activitats dirigides: 4h
Aprenentatge autònom: 24h

(CAT) Topic 4 Modelling and simulation of energy control systems

Descripció:
(CAT) Applied control system models to assess the performance of energy systems using system modelling tools as Simulink.

Objectius específics:
(CAT) Design general purpose controllers and simulating energy control systems

Dedicació: 40 h
Classes teòriques: 10h
Classes pràctiques: 2h
Activitats dirigides: 4h
Aprenentatge autònom: 24h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

El sistema de qualificació serà proposat pels professors a l'inici del curs
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