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Guia docent
340693 - EMOL - Emobility Lab

Última modificació: 07/02/2023
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Unitat que imparteix: 709 - DEE - Departament d'Enginyeria Elèctrica.

717 - DEGD - Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009).
(Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2018). (Assignatura optativa).

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

PROFESSORAT

Professorat responsable: Blanqué Molina, Balduino

Altres: Blanqué Molina, Balduino
Aliau Pons, Juan José
Monjo Mur, Lluís

REQUISITS

Haver cursat o estar cursant Q5.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EMOL01. CE34. Capacitat per a projectar el sistema elèctric i de tracció en vehicles elèctrics.
EMOL02. CE19. Coneixement aplicat d'electrotècnia
EMOL03. CE24. Capacitat per a dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
EMOL04. CE25. Coneixement i capacitat per al modelatge i simulació de sistemes
EMOL05. D53. Capacitat per a associar les possibilitats de disseny a cada procés de fabricació
EMOL06. D55. Capacitat pràctica per a l'anàlisi de components i productes.
EMOL07. D57. Capacitat pràctica de redisseny de productes
EMOL08. D58. Coneixements pràctics de metodologia de disseny industrial.
EMOL09. D60. Coneixements pràctics de disseny i desenvolupament de components i productes complexos.
EMOL10. D61. Coneixements pràctics de disseny de detall de productes.
EMOL11. D62. Capacitat pràctica d'anàlisi de forma, composició i estructura del producte.
EMOL12. CE28. Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions
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Transversals:
05 TEQ. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb la  finalitat  de contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb pragmatisme i  sentit  de la  responsabilitat,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
06 URI. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
07 AAT. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció
de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CT3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura s'impartirà amb exemples pràctics.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Generals:
Aquesta assignatura pretén dotar de coneixements pràctics de mobilitat elèctrica, mitjançant exemples reals. Comprendre totes les
interrelacions dels seus sistemes.

Sistemes elèctrics aplicats.
Adequació pràctica de tots els sistemes elèctrics que conformen un vehicle elèctric.

Solucions de disseny i mecàniques.
Analitzar, optimitzar i millorar els dissenys i mecanismes utilitzant eines tipus AMFE. Anàlisis dels procesos òptims de construcció.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Sistemes elèctrics aplicats.

Descripció:
Adequació pràctica al laboratori de tots els sistemes elèctrics que conformen una motocicleta elèctrica de competició.

Dedicació: 112h 30m
Grup gran/Teoria: 33h 45m
Grup petit/Laboratori: 11h 15m
Aprenentatge autònom: 67h 30m
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Solucions de disseny i mecàniques.

Descripció:
Analitzar, optimitzar i millorar els dissenys i mecanismes utilitzant eines tipus AMFE d'una motocicleta elèctrica de competició.
Anàlisis dels procesos òptims de construcció amb els recursos existents al laboratori.

Dedicació: 37h 30m
Grup gran/Teoria: 11h 15m
Grup petit/Laboratori: 3h 45m
Aprenentatge autònom: 22h 30m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Es diferenciaran dos grans parts, amb una ponderació de:
75% Sistemes elèctrics aplicats.
25% Solucions de disseny i mecàniques.


