
Data: 08/10/2022 Pàgina: 1 / 5

Guia docent
860015 - 21004SIE - Sistemes Elèctrics

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Unitat que imparteix: 709 - DEE - Departament d'Enginyeria Elèctrica.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (Pla 2011). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: JORDI ROGER RIBA RUIZ

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3. Coneixement i utilització de teoria de circuits i màquines elèctriques.

Transversals:
1. TREBALL EN EQUIP - Nivell  2: Contribuir  a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i  afavorint-hi  la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.
2. 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

Activitats formatives Crèdits ECTS
Classes magistrals expositives per part del professor, amb l¿explicació dels conceptes, els materials i el pla de treball 2,0
Realització d'exercicis de forma individual o en equip, recerca d'informació, treball individual d'autoaprenentatge i estudi 3,0
Realització de pràctiques de laboratori i posterior presentació i comunicació oral i/o escrita en forma individual o en grup 0,5
Tutorització i avaluació 0,5

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Entendre els fonaments, les lleis i els mètodes bàsics per analitzar i resoldre circuits en corrent continu, en corrent altern monofàsic
i en corrent altern trifàsic.
- Entendre les lleis físiques i els principis de funcionament de diverses màquines elèctriques com són els transformadors monofàsics i
trifàsics, les màquines elèctriques de corrent altern trifàsiques i les de corrent continu.
- Resoldre problemes senzills on intervinguin transformadors monofàsics i trifàsics, màquines de corrent altern i màquines de corrent
continu a partir del circuit equivalent.
- Conèixer i saber calcular les proteccions elèctriques per ser aplicades en instal·lacions de baixa tensió, així com conèixer el sistema
de tarifes elèctriques i saber interpretar un rebut elèctric.
- Conèixer l'ús del material i dels aparells que es troben en un laboratori elèctric.
- Saber desenvolupar-se en el laboratori elèctric.
- Treballar en equip realitzant un repartiment de feines adequat i resolent els possibles conflictes que sorgeixin durant la seva
realització.
- Utilització de la terminologia científica de la matèria en anglès.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores grup mitjà 20,0 13.33

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 20,0 13.33

Hores activitats dirigides 5,0 3.33

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Circuits de corrent continu

Descripció:
- Elements d'un circuit
- Llei d'Ohm
- Lleis de Kirchoff
- Mètodes de malles i nusos
- Circuits equivalents de Thevenin i Norton
- Resolució d'exercicis i simulació per ordinador

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h

Circuits de corrent altern

Descripció:
- Importància corrent altern
- Magnituds fasorials
- Valor eficaç i valor mitjà
- Llei d'Ohm en alterna
- Comportament d'una R, L i C en alterna
- Potències complexa, aparent, activa i reactiva
- Triangle de potències
- Factor de potència i cos¿
- Millora del factor de potència
- Resolució d'exercicis i simulació per ordinador

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h



Data: 08/10/2022 Pàgina: 3 / 5

Circuits trifàsics

Descripció:
- Importància del corrent altern trifàsic
- Generació de tensió trifàsica
- Càrregues trifàsiques equilibrades i desequilibrades en estrella i triangle
- Transformació estrella-triangle i triangle-estrella
- Estudi de tots els casos càrrega en estrella i triangle
- Potència instantània. Potències complexa, aparent, activa i reactiva
- Mesura de la potència activa. Connexió Aron.
- Millora del factor de potència
- Resolució d'exercicis i simulació per ordinador

Dedicació: 27h 30m
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 15h 30m

Transformadors

Descripció:
- Importància dels transformadors en el sistema elèctric
- Estructura física dels transformadors
- Materials magnètics
- Transformador ideal treballant en buit i amb càrrega
- Pas del primari al secundari i al revés
- Transformador real
- Circuit equivalent
- Assaig de buit i de curt circuit
- Rendiment energètic
- Transformadors trifàsics
- Tipus de connexions
- Exercicis

Dedicació: 27h 30m
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 15h 30m
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Màquines asíncrones

Descripció:
- Importància
- Estructura física
- Interpretació de la placa de característiques.
- Connexió estrella i connexió triangle
- Sentit de gir
- Creació d'un camp magnètic giratori
- Principi de funcionament
- Circuit equivalent
- Modes d'operació
- Parell, eficiència
- Assaig de buit i de rotor bloquejat
- Mètodes d'arrancada
- Com obtenir velocitat variable
- Exercicis

Dedicació: 27h 30m
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 15h 30m

Altres màquines elèctriques

Descripció:
- Màquina de corrent continu
- Màquina síncrona i d'imants permanents
- Màquina de reluctància commutada
- Motors pas a pas

Dedicació: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 6h 30m

Instal·lacions elèctriques i proteccions en baixa tensió

Descripció:
- Proteccions en instal·lacions de baixa tensió
- Posta a terra
- Càlcul de conductors elèctrics
- Reglament electrotècnic de baixa tensió

Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 7h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final de l'assignatura (Nfinal) es calcularà de la següent forma:

Nfinal = 0,8 * (Nteoria) + 0,2 * (Nlab)

on:

i Nlab és la nota del laboratori, Nteoria és la nota dels continguts de teoria.

Aquestes notes es calculen com:

Nteoria = 0,50 * Nexamenfinal + 0,30 * Nexamenscontrol + 0,20 * Nexercicis

sent: Nexamenfinal la nota de l'examen de final de curs
Nexamenscontrol la nota dels examens parcials que es facin durant el curs
Nexercicis la nota dels exercicis que s'hauran lliurat durant el curs

On.

Nlab = 0,33 * Nactitud + 0,33 * Ninforme + 0,33 * Nexamens

sent: Nactitud la nota de les habilitats pràctiques en el laboratori
Ninforme la nota de l'informe que es presenta de les pràctiques
Nexamen la nota mitjana dels exàmens de les pràctiques

En el marc d'aquesta assignatura s'avaluen les competències genèriques assenyalades a l'apartat de competències d'aquesta fitxa.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
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