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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Identificar i descriure els tipus de conversió de potència i els circuits que els realitzen.

Altres: Segon quadrimestre:
     SALVADOR SIMON ALEPUZ MENENDEZ - A

Responsable: SALVADOR SIMON ALEPUZ MENENDEZ

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEE4: Coneixement aplicat d'electrònica de potència.

2. CEE6: Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

3. 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.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de tres hores setmanals de classes presencials a l'aula i dues hores quinzenals de pràctiques de 
laboratori. El treball a l'aula es basarà en classes on el professor explicarà els conceptes teòrics, la resolució de problemes
i, ocasionalment, la resolució col·laborativa d'exercicis per part dels estudiants. També introduirà les pràctiques, que es 
desenvoluparan en el laboratori.

Està programada fora de l'aula la realització d'un treball de temàtica afí a l'assignatura.

Els estudiants, a més, hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la resolució d'exercicis, elaboració 
d'informes de les pràctiques de laboratori i preparació de les proves escrites.

Metodologies docents

Horari: Els horaris d'atenció es publicaran a Atenea a l'inici de curs.

Horari d'atenció
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- Identificar i valorar els semiconductors de potència en funció de les seves característiques.
- Calcular les magnituds elèctriques dels circuits d'electrònica de potència.
- Dimensionar motor i convertidor en un accionamient mitjançant un motor d'inducció.
- Identificar els elements que configuren un convertidor de freqüència i valorar les seves prestacions.
- Saber treballar en equip, com un membre més de l'equip o assumint tasques de direcció, per desevolupar projectes amb
pragmatisme, resposabilitat i compromís, considerant el recursos disponibles.

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

L'Electrònica de Potència dins de l'Electrònica Industrial
Electrònica de Potència vs. Electrònica de Senyal
Interruptor ideal
Utilitat i aplicacions

Díode. Tiristor. TRIAC. GTO. BJT. MOSFET. IGBT.
Aspectes tecnològics i principi de funcionament dels components
Components passius L i C. Operació transitòria.
Criteris de selecció de components
Disipació tèrmica
Fòrmules de càlcul per Electrònica de Potència.
Harmònics.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Examen parcial 1
Resolució d'exercicis
Pràctiques de laboratori
Treball

Examen parcial 1
Resolució d'exercicis
Pràctiques de laboratori
Treball

Descripció:

Descripció:

-INTRODUCCIÓ A L'ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA

-DISPOSITIUS

-CONVERSIÓ CC/CC

Dedicació: 11h 

Dedicació: 30h 

Dedicació: 32h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 17h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 
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Convertidors CC/CC sense i amb aïllament per a fonts d'alimentació commutades. Operació en règim permanent. 
Funció de transferència.
Convertidors CC/CC per a control de motors de corrent continu (trossejadors). Tipus de convertidors. Operació en
1, 2 i 4 quadrants. Funció de transferència en règim permanent.
Convertidors CC/CC simètrics per a fonts d'alimentació commutades. Topologies i operació en règim permanent.

Sistema elèctric. Xarxa trifàsica i monofàsica.
Tipus de rectificadors. Mitja ona i ona completa. Monofàsics i trifàsics. No controlats, semicontrolats i totalment 
controlats.
Operació amb diferents tipus de càrrega.

Tipus d'inversors. Autònoms i no autònoms. Monofàsics i trifàsics.
Estratègies de commutació. Quadrada, cancel·lació de tensió, PWM.
Anàlisi del harmònics.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Examen parcial 1
Resolució d'exercicis
Pràctiques de laboratori
Treball

Examen parcial 2
Resolució d'exercicis
Treball

Examen parcial 2
Resolució d'exercicis
Treball

Descripció:

Descripció:

Descripció:

-CONVERSIÓ CA/CC

-CONVERSIÓ CC/CA

Dedicació: 28h 

Dedicació: 25h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 17h 
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Planificació d'activitats

EXAMEN PARCIAL 1

Convertidors CA/CA directes. Cicloconvertidor, control de fase, control de seqüència, convertidor matricial.
Convertidors CA/CA indirectes. Circuit intermig de corrent i de tensió.
Convertidors de freqüència. Aplicacions amb motors d'inducció controlats amb convertidors de freqüència.

Activitats vinculades:
Examen parcial 2
Resolució d'exercicis
Treball

Descripció:

-CONVERSIÓ CA/CA Dedicació: 24h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 17h 

Descripció:
 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats a la primera meitat del curs

Material de suport:
Enunciat de la prova

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució de la prova.
Quan es publiquen les notes, també es publica la solució.
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 40% de la nota final.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics corresponents als temes 1 al 3.
Resoldre exercicis corresponents als temes 1 al 3.

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 26h 

Dedicació: 28h 
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EXAMEN PARCIAL 2

RESOLUCIÓ D'EXERCICIS

Descripció:

Descripció:

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats a la segona meitat del curs

 Resolució d'exercicis proposats

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de la prova

Col·lecció d'exercicis
Apunts, llibres i altre material de suport

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de la prova.
Quan es publiquen les notes, també es publica la solució.
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 40% de la nota final.

Generalment aquests exercicis s'hauran de resoldre fora de l'aula. Algun d'ells serà resolt pels estudiants dins de 
l'aula, de forma individual o col·laborativa, i exposat a la pissarra.
Aquesta activitat no contribuirà directament a la nota del curs. Tanmateix, la seva realització serà molt útil per a 
la preparació de les proves escrites.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics corresponents als temes 4 al 6.
Resoldre exercicis corresponents als temes 4 al 6.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de
Resoldre exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 26h 

Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Dedicació: 28h 

Dedicació: 20h 
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PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Descripció:
 Caldrà realitzar experiments al laboratori relacionats amb els continguts de l'assignatura, segons un guió 
proporcionat pel professor, i redactar un informe posterior amb els resultats de les mesures realitzades i les 
conclusions de l'estudiant. Eventualment també caldrà redactar un informe previ.

Eventualment es pot fer examen d'aquesta activitat.

Aquesta activitat es realitza, en general, en grups de 2 persones.

Material de suport:
Guions de les pràctiques proporcionats pel professor.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Eventualment, informe previ de cada sessió pràctica.
Informe posterior de cada sessió pràctica.

Per ser avaluat de l'assignatura cal haver realitzat aquesta activitat.

Aquesta activitat representa un 10% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de
Utilitzar el material de laboratori, obtenir mesures, realitzar càlculs amb les mesures preses i extreure'n 
conclusions.

Grup petit/Laboratori: 12h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 24h 
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TREBALL

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables mencionades.

Examen parcial 1, 40%.
Examen parcial 2, 40%.
Pràctiques de laboratori, 10%, realització obligatòria.
Treball, 10%, realització obligatòria.

No s'estableixen condicions de nota mínima en cap de les activitats.

Sistema de qualificació

Descripció:
 Aquesta activitat, que consisteix en la realització d'un treball, es realitza de grup.

En aquesta activitat caldrà fer una recerca d'informació sobre algun/s circuit/s o sistema/es relacionats amb 
l'assignatura, caldrà entendre el seu funcionament i, eventualment, simular-ho. El tema serà proposat pel 
professor.

Caldrà elaborar un informe del treball.

Material de suport:
Enunciat de l'activitat.
Apunts de l'assignatura.
Altre material de suport (llibres, web,..)
Programa de simulació (PSIM, o d'altres, de descàrrega lliure)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
L'estudiant i/o el grup de treball haurà de lliurar un informe escrit. Es valorarà especialment el treball en grup.

L'estudiant i/o el grup de treball també haurà de lliurar els fitxers de simulació generats per la realització del 
treball, si s'ha fet alguna simulació.

Per ser avaluat de l'assignatura cal lliurar aquesta activitat.

Aquesta activitat representa un 10% de la nota final de l'assignatura. D'aquest 10%, un 5% serà directament 
atribuïble a la valoració de l'assoliment de la competència genèrica.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat, l'estudiant ha de ser capaç de
Analitzar i calcular circuits i sistemes en l'àmbit de l'assignatura.
Treballar en grup.

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 14h 
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Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat s'informarà de la normativa a seguir i de les condicions particulars que les regeixin.

No s'acceptaran activitats fora dels terminis establerts.

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:
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M. Rashid. Electrónica de potencia: circuitos, dispositivos y aplicaciones. 3. Mexico: Pearson, 2004. ISBN 9789702605324.

A. Barrado, A. Lázaro. Problemas de electrónica de potencia. 1. Espanya: Pearson, 2007. ISBN 9788420546520.

S. Martínez, J. A. Gualda. Electrónica de potencia: componentes, tipologías y equipos. 1. Espanya: Paraninfo, 2006. ISBN 
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