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METODOLOGIES DOCENTS
-

Sessions presencials d'exposició dels continguts.
Sessions presencials de treball a l'aula.
Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis.
Preparació i realització d'activitats avaluables en grup.

En les sessions d'exposició dels continguts, el professor introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats,
il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.
Les sessions de treball a l'aula seran de tres classes:
a) Sessions en les quals el professor guiarà als estudiants en l'anàlisi de dades i la resolució de problemes aplicant tècniques,
conceptes i resultats teòrics
b) Sessions de presentació de treballs realitzats en grup per part dels estudiant
c) Sessions d'exàmens
Els estudiants tindran tota la documentació al campus digital: presentacions teòriques del professor en què s'hagi utilitzat suport
digital, exercicis resolts, proposta de treballs dirigits.
Els estudiants, de forma autònoma hauran d'estudiar per tal d'assimilar els conceptes, resoldre els exercicis proposats ja sigui
manualment o amb l'ajut de l'ordinador.
Els estudiants elaboraran treballs en grups de quatre o cinc que presentaran públicament en sessions d'aplicació.
OBSERVACIÓ:
Els grups mitjans de pràctiques i els grups petits de laboratori no impliquen desdoblament del grup gran.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Familiaritzar l'estudiant amb el càlcul i disseny d'instal·lacions amb energies renovables. Desenvolupar la capacitat de l'estudiant per
desenvolupar casos pràctics, fent servir la normativa específica i seleccionant de forma adequada els elements de les instal·lacions.
Introduir a l'estudiant a les tecnologies eòliques i fotovoltaiques genèriques, i el seu desenvolupament en la història, la situació del
mercat actual, fabricants, i les perspectives de futur de aquest sector. Analitzar en profunditat les característiques tècniques i les
funcions dels sistemes constitutius d'un aerogenerador i d'un panell fotovoltaic, i les metodologies i procediments pel disseny
d'instal·lacions, s'aporten les eines necessàries per avaluar la producció energètica d'una instal·lació i per l'elecció òptima de
l'aerogenerador i el col·lector solar en funció de les característiques de la seva ubicació. Descriure i estudiar les instal·lacions aïllades i
les connectades a xarxa, i les instal·lades en terra o offshor en el cas eòlic. Conèixer els problemes associats a la connexió a xarxa
dels grans parcs i els problemes de qualitat i estabilitat associats. Establir i exposar la viabilitat d'un projecte, la tramitació i l'execució
d'obra, el manteniment, l'operació i la seguretat d'instal·lacions. Aplicació dels reglaments i normatives específiques. Conèixer i ser
conscients dels impactes mediambientals i socials d'aquestes infraestructures. Ús de catàlegs comercials.
Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura:
ESP_Conèixer les principals organitzacions empresarials, no governamentals i governamentals que tenen relació amb el món de
l'energia eòlica
ESP_Conèixer la situació actual d'implantació de l'energia eòlica als diferents països així com les repercussions sobre el mercat del
treball
ESP_Calcular paràmetres de producció d'una instal·lació eòlica
ESP_Calcular paràmetres elèctrics i mecànics d'un aerogenerador
ESP_Conèixer les fases d'un projecte d'un gran parc eòlic
ESP_Interpretar estadístiques i gràfics sobre energia eòlica
ESP_Aplicar les normatives i reglamentacions
ESP_Seleccionar màquines eòliques
ESP_Prendre consciència i adquirir una opinió respecte els impactes socials i mediambientals associats a aquestes infraestructures
GEN_Capacitat per plantejar i resoldre problemes
GEN_Capacitat per cercar i interpretar informació tècnica
GEN_Capacitat d'anàlisi
GEN_Capacitat de treball individual
GEN_Gestió del temps i organització del treball

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup mitjà

30,0

20.00

Hores aprenentatge autònom

90,0

60.00

Hores grup gran

30,0

20.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS
TEMA 1. INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Descripció:
- Funcions bàsiques
- Sistemes de representació d'informació
- Tipus de fitxers
- Tipus de dades
- Fonts d'informació
- Software per SIG
Objectius específics:
-Conèixer els conceptes bàsics per la gestió d'informació georeferenciada, i eines elementals del Software utilitzat.
Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 8h

TEMA 2. RECURSOS I POTENCIAL EÒLIC
Descripció:
- L'atmosfera i el vent
- Dades eòliques i caracterització del vent
- Llei de distribució de Weibull
- Potencial eòlic
- Llei de Betz i energia màxima
- Metodologies de càlcul de la producció
- Eines SIG aplicades a la localització
Objectius específics:
- Conèixer les metodologies per la estimació del potencial eòlic d'un emplaçament i les eines SIG per la localització.
Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 12h

TEMA 3. RECURSOS SOLARS
Descripció:
- Posició del sol
- Radiació solar extraterrestre
- Components de la radiació solar terrestre
- Radiació solar sobre superfície inclinada.
- Avaluació de recursos disponibles
- Eines SIG aplicades
Objectius específics:
- Saber posicionar el sol i estimar les seves trajectòries, saber avaluar el recursos disponibles sobre un pla inclinat, i conèixer les
eines GIS per gestionar informació solar georeferenciada.
Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 12h
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TEMA 4. DISSENYS. TIPUS I CARACTERÍSTIQUES. FABRICANTS
Descripció:
- Tipus d'aerogeneradors
- Constitució d'un aerogenerador
- Característiques tècniques
- Fabricants
Objectius específics:
- Descriure i diferenciar diferents tipologies d'aerogeneradors així com les diferents parts d'un aerogenerador i interpretar una
fulla de característiques.
- Citar els principals fabricants, la seva situació en el mercat
Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h

TEMA 5. INSTAL·LACIONS AÏLLADES I GRANS PARCS EÒLICS
Descripció:
- Projecte d'un parc eòlic
- Dimensionat de sistemes autònoms
- Dimensionat de sistemes connectats a xarxa
- Parcs marins
- Problemes d'insterconnexió. Efectes sobre la qualitat de l'energia
Objectius específics:
- Elecció de les màquines més adequades
- Conèixer les fases d'un projecte d'un gran parc eòlic inclosa la fase d'explotació
- Adquirir les nocions bàsiques sobre problemàtiques actuals de la connexió d'aquestes infraestructures a la xarxa elèctrica
Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 11h

TEMA 6. SISTEMES ELÈCTRICS EN UN PARC EÒLIC
Descripció:
- Subsistema de generació
- Subsistema de transformació
- Subsistema de protecció
- Subsistema de distribució
- Subsistema de transport
Objectius específics:
- Conèixer les parts constitutives dels subsistemes elèctrics
- Estudiar criteris de dimensionat
- Esposar execucions d'aquests subsistemes
Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 9h
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TEMA 7. INTRODUCCIÓ A L'ENERGIA FOTOVOLTAICA
Descripció:
- Característiques elèctriques de les cèl·lules fotovoltaiques
- Caracterització dels mòduls fotovoltaics
- Components del sistema fotovoltaic
- Normes
Objectius específics:
- Estudiar les característiques dels components del sistema fotovoltaic
- Donar a conèixer les normes, reals decrets i altres especificacions oficials que regulen la tecnologia solar
Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

TEMA 8. INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES AÏLLADES
Descripció:
-

Determinació del consum d'energia de la instal·lació
Bateria
Controlador de càrrega
Inversor
Disseny d'una instal·lació fotovoltaica aïllada

Objectius específics:
- Exposar les eines per dimensionar una instal·lació aïllada
- Elecció dels elements adequats
Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 6h

TEMA 9. INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES CONNECTADES A XARXA
Descripció:
- Inversors connectats a la xarxa
- Proteccions
- Dimensionat d'una instal·lació fotovoltaica
- Programes per al disseny d'instal·lacions fotovoltaiques
Objectius específics:
- Exposar les eines per dimensionar una instal·lació connectada a la xarxa
- Elecció dels elements adequats
Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 12h
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TEMA 10. MANTENIMENT DE PLANTA FOTOVOLTAICA
Descripció:
- Auditoria energètica.
- Inspecció: Visual, termogràfica, proteccions.
- Característica I-V del sistema fotovoltaic.
- Informe de resultats. Normes.
- Codi tècnic de les edificacions.
Objectius específics:
- Aprendre a identificar i com descobrir els defectes de d'instal·lació.
- Donar a conèixer el instrumental necessari.
Dedicació: 7h 30m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 30m

TEMA 11. OPERACIÓ DE PLANTA FOTOVOLTAICA
Descripció:
- Procés de connexió a xarxa, requisits.
- Monitorització, interface operador.
- Impacte social i mediambiental.
- Inversors AFE.
Objectius específics:
- Saber dels requeriments d'operació en planta i remots.
- Conscienciar de l'impacte ambiental i social de la planta.
Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 3h

TEMA 12. MANTENIMENT I OPERACIO DE PLANTA DE GENERACIÓ EOLICA
Descripció:
- Maneres operació, explotació, supervisió, fiabilitat.
- Sistemes passius i actius de control de potencia.
- Maniobres i operació en continu.
- Qualitat i mesures correctores. Normativa
Objectius específics:
- Identificar prevenir i mantenir la instal·lació de generació
- Prendre decisions en explotació i manteniment.
Dedicació: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 7h 30m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
- Examen 1: 20%
- Examen 2: 20%
- Examen 3: 20%
- Lliurament 1: 15%
- Lliurament 2: 15%
- Lliurament 3: 10%
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