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Última modificació: 10/06/2015
Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 710 - EEL - Departament d'Enginyeria Electrònica.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Anglès, Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: HERMINIO MARTÍNEZ GARCÍA.

Altres: HERMINIO MARTÍNEZ GARCÍA and other Professors. Their names will be announced to the
whole students the first day of the course.
Nescolarde Selva, Lexa Digna

CAPACITATS PRÈVIES

Les capacitats adquirides a les assignatures següents dels Graus d'Enginyeria impartits a l'Escola:

- Sistemes Electrònics (820017).
- Sistemes Eléctrics (820016).

REQUISITS

Haver cursat les assignatures següents dels Graus d'Enginyeria impartits a l'Escola:

- Sistemes Electrònics (820017).
- Sistemes Eléctrics (820016).

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Saber projectar un sistema d'estalvi energètic mitjançant la integració de processos i tecnologies.
2. Saber seleccionar els components d'un sistema de control.

Transversals:
3. 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.
4. 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

S'imparteixen dues classes per setmana d'1,5 hores, que engloben la matèria de teoria i problemes, i una classe cada dues setmanes
de 2 h, que engloba la matèria de pràctiques de laboratori.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura  'SISTEMES  ELECTRÒNICS  PER  AL  CONTROL  I  L'ADQUISICIÓ  DE  DADES'  (SECAD  -  820345),  presentada  com
assignatura optativa de la titulació de Grau d'Enginyeria de l'Energia impartida a l'EUETIB, està indicada a estudiants als que els hi
agradi i interessi l'Electrònica i l'Automàtica dintre del món industrial i aplicades als sistemes mecatrònics, per al control i l'adquisició
de dades, així com el disseny i implementació de les seves aplicacions modernes.

SECAD té com a objectiu principal el presentar a l'estudiant les modernes tècniques electròniques emprades típicament als entorns i
contextos de l'energia, industrials i mecatrònics. A més a més, pretén aprofundir en diferents tòpics de les tècniques electròniques
dedicades a l'Enginyeria de l'Energia no estudiats en altres assignatures afins de la carrera.

L'estudiant ha d'assolir  una base tècnico-científica per poder,  no només analitzar,  sinó també dissenyar,  sintetitzar,  simular  i
implementar físicament estructures electròniques, dintre de l'àmbit de la mecatrònica i dels sistemes electrònics per al control i
l'adquisició de dades.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1.- Introducció al Sistemes Electrònics per a Mecatrònica, Control i Adquisició de Dades.

Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 10h

2.- Sensors i Transductors Utilitzats en Sistemes Electrònics per a Mecatrònica, Control i Adquisició de Dades.

Dedicació: 17h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 10h

3.- Condicionament de Senyals en Mecatrònica, Control i Adquisició de Dades.

Dedicació: 17h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 10h

4.- Sistemes de Presentació de Dades.

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 10h
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5.- Sistemes d'Actuació en Mecatrònica, Control i Adquisició de Dades: Pneumàtics, Hidràulics, Mecànics i Elèctrics.

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 10h

6.- Modelitzat i Simulació de Sistemes Electrònics per a Mecatrònica, Control, i Adquisició de Dades.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

7.- Control Basat en Microcontroladors per a Mecatrònica, Control i Adquisició de Dades.

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 10h

8.- Exemple de Disseny i Desenvolupament d'un Sistema Electrònic per al Control i l'Adquisició de Dades.

Dedicació: 33h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 20h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació de l'assignatura es ponderarà de la següent manera:

- 1 ó 2 controls parcials: 20%.
- Presentació oral o prova final: 20%.
- Activitats Dirigides: Muntatge d'un prototip electrònic relacionat amb el món dels sistemes electrònics per al control i l'adquisició de
dades (sistema electrònic de control de un motor de DC o similar): 20%.
- Avaluació de la/es competència/es transversal/s genèrica/ques assignada/es a l'assignatura, mitjançant el muntatge del prototip
electrònic citat al punt anterior: 20%.
- Activitats, proves i pràctiques de laboratori: 20%.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La realització de les diferents proves consistirà en:

- Control parcial: Prova escrita, teòrica i/o problemes d'anàlisi i/o síntesi d'un sistema electrònic per al control i l'adquisició de dades.
-  Presentació  oral  o  prova  final  (a  decidir  pel  propi  estudiant):  Desenvolupament  oral  en  classe  d'un  tema relacionat  amb
l'assignatura, o bé una prova escrita, teòrica o basada en problemes sobre un sistema electrònic aplicat al món dels sistemes
electrònics per al control i l'adquisició de dades.
-  Activitats  Dirigidas:  en  elles,  s'avaluara/n  la/les  competència/es  transversal/s  (genèrica/ques)  assignada/es  a  l'assignatura.
Consistirà en el muntatge, de forma individual o en grup de dues persones, d'un prototip electrònic relacionat amb l'assignatura
(sistema electrònic didàctic per al control d'un petit motor de DC o similar).
- Activitats, proves i pràctiques de laboratori: Activitats pròpies de pràctiques de laboratori dintre del camp de l'Electrònica per al món
dels sistemes electrònics per al control i l'adquisició de dades.
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