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Capacitats prèvies
Es recomana haver cursat l'assignatura de Sistemes Elèctrics
Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
1. CE31. Coneixement dels diferents tipus de pertorbacions elèctriques i aplicació de mesures correctores.
2. CE32. Capacitat per a l'anàlisi de circuits elèctrics en tots els règims possibles.
Transversals:
3. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el
treball fet amb les altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
4. 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.
Metodologies docents
A les classes de teoria s'exposaran i desenvoluparan els fonaments teòrics de les matèries programades. Consistiran en
explicacions teòriques complementades amb activitats destinades a estimular la participació, la discussió i l'anàlisi crític
per part dels estudiants.
A les classes de problemes es plantejaran i resoldran exercicis corresponents a les matèries tractades. Els estudiants
hauran de resoldre, individualment o en grup, els exercicis que s'indiquin.
Dins l'horari de laboratori els estudiants realitzaran les pràctiques de simulació de circuits que es requereixin lliurant el
corresponent informa de l'activitat junt amb els càlculs i consideracions crítiques adients.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Resoldre sistemes trifàsics desequilibrats en connexió estrella i en connexió triangle.
Plantejar i realitzar l'anàlisi freqüencial de circuits elèctrics.
Resoldre circuits elèctrics en règim transitori.
Plantejar i resoldre les equacions d'estat d'un circuit elèctric lineal.
Saber aplicar la transformada de Laplace a l'anàlisi de circuits lineals temps invariants.
Resoldre quadripols biports, identificant els seus paràmetres i el seu comportament en càrrega.
Simular circuits elèctrics mitjançant eines informàtiques.
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Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 150h

Hores grup gran:

45h

30.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

15h

10.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

90h

60.00%
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Continguts

Tema 1: Circuits trifàsics desequilibrats

Dedicació: 11h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

Descripció:
1.1 Conceptes de simetria i equilibri.
1.2 Càrregues asimètriques: càlcul de tensions i corrents.
1.3 Teorema de Millman.
1.4 Potències en sistemes trifàsics desequilibrats.

Tema 2: Circuits amb excitació periòdica no
sinusoïdal

Dedicació: 17h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

Descripció:
2.1 Introducció als règims periòdics no sinusoïdals: harmònics.
2.2 Desenvolupament en sèrie de Fourier. Funcions periòdiques especials.
2.3 Valor mig i eficaç. Potència en règim permanent no sinusoïdal.
2.4 Anàlisi de circuits en règim permanent no sinusoïdal.
2.5 Inconvenients dels harmònics. Protecció contra els harmònics.

Tema 3: Règims transitoris: Circuits de primer i
segon ordre

Dedicació: 32h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 20h

Descripció:
3.1 Elements estàtics i dinàmics en els circuits elèctrics.
3.2 Energia emmagatzemada en una xarxa: ordre de complexitat d'un circuit.
3.3 Circuits de primer ordre: resposta natural i forçada.
3.4 Commutació seqüencial.
3.5 Circuits de segon ordre: equació general.
3.6 Tipus de resposta natural d'un circuit de segon ordre.
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Tema 4: Equacions d'estat

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 8h

Descripció:
4.1 Circuits de ordre n: constants de temps i freqüències d'oscil·lació.
4.2 Introducció a la topologia dels circuits elèctrics.
4.3 Xarxes elèctriques pròpies: vector d'estat.
4.4 Equació d'estat i equació de sortida.
4.5 Resolució de l'equació d'estat.
4.6 Matriu de transició: valors i vectors propis.

Tema 5: Anàlisi de circuits mitjançant mètodes
operacionals

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 15h

Descripció:
5.1 La transformada de Laplace: propietats operatives.
5.2 Funcions de transferència: teorema de la convolució.
5.3 Aplicació del càlcul operacional al estudi de xarxes elèctriques.
5.4 Impedàncies i admitàncies operacionals: circuits operacionals.
5.5 Règims freqüencials.
5.6 Funcions de xarxa: filtres.

Tema 6: Quadripols biports

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

Descripció:
6.1 Quadripols: definicions, classificació i sistemes de referència.
6.2 Equacions d'un quadripol lineal: paràmetres.
6.3 Circuits equivalents d'un quadripol: esquemes en "PI" i en "T".
6.4 Anàlisi del quadripol en càrrega: guanys i impedàncies.
6.5 Associació de quadripols.
6.6 Quadripols recíprocs i simètrics: aplicacions.
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Pràctiques de simulació

Dedicació: 36h
Grup petit/Laboratori: 15h
Activitats dirigides: 6h
Aprenentatge autònom: 15h

Descripció:
P1. Introducció a la simulació de circuits amb PSpice.
P2. Simulació de circuits en corrent continu.
P3. Circuits amb amplificadors operacionals.
P4. Circuits en règim permanent sinusoïdal.
P5. Anàlisi freqüencial de circuits elèctrics.
P6. Anàlisi temporal de circuits elèctrics.

Sistema de qualificació
a) Exàmens realitzats durant el curs (70%).
b) Realització de les pràctiques de laboratori (15%).
c) Realització de problemes i treballs, en grup o individuals (15%)
En aplicació de la normativa acadèmica de l'EPSEVG, aquesta assignatura tindrà un examen de reavaluació.
Normes de realització de les activitats
Les proves escrites són presencials i individuals.
En les pràctiques de simulació es valorarà el treball durant la sessió juntament amb la presentació de resultats de
l'activitat.
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