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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:
Assignar, relacionar i explicar les magnituds elèctriques en qualsevol circuit elèctric.
Resoldre circuits resistius en règim de corrent continu.
Resoldre circuits transitoris de primer i segon ordre.
Resoldre circuits en règim sinusoïdal permanent.
Representar gràficament (Bode) la resposta en freqüència de funcions de transferència.

Responsable: ROBERT SAFONT SISA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
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:

Generals:

1. CEEM10: Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.

2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de tres hores setmanals de classes presencials a l'aula (grup gran) i dues hores quinzenals de 
pràctiques de laboratori (grup petit). A l'aula s'alternarà l'exposició dels conceptes teòrics i la resolució d'exercicis. Al 
laboratori els estudiants treballaran en grups de dues o tres persones.
Els estudiants disposaran de documentació per seguir l'assignatura: apunts, exercicis resolts i guió de pràctiques.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional no presencial, a l'estudi, resolució d'exercicis, treballs previs i 
informes de les pràctiques, així com a la preparació de les proves escrites.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Habilitat en la manipulació i càlcul d'equacions i sistemes d'equacions algebraiques.
Conceptes bàsics de teoria de circuits: lleis de Kirchhoff, anàlisi de nusos i de malles.

Requisits

És molt recomanable haver cursat prèviament les assignatures de Física I i Física II, dels nivells 1A i 1B, respectivament.
És recomanable cursar simultàniment (o haver cursat) l'assignatura de Matemàtiques III del nivell 2A.
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Explicar, utilitzar i fer mesures en sistemes de corrent continu, en sistemes amb transitoris i en sistemes alterns, 
monofàsics i trifàsics.
Reconèixer, explicar el conceptes bàsics de funcionament i connectar les màquines elèctriques fonamentals.
Utilitzar els aparells del laboratori, d'alimentació i de mesura.
Utilitzar programari informàtic orientat al càlcul de circuits.

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

1.- ANÀLISI DE CIRCUITS RESISTIUS EN 
CORRENT CONTINU

2.- RESPOSTA TRANSITÒRIA

Dedicació: 29h 30m

Dedicació: 36h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 36m
Aprenentatge autònom: 17h 54m

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Circuit elèctric i elements de circuit. Fonts de tensió, fonts de corrent i resistències. Magnituds i unitats 
elèctriques. Llei d'Ohm.
Curtcircuit i circuit obert. Elements en sèrie i en paral·lel.
Lleis de Kirchhoff.
Anàlisi de nusos.
Anàlisi de malles.
Teorema de superposició.
Teoremes de Thévenin i Norton.

Bobines i condensadors.
Estudi de la resposta transitòria en circuits amb fonts contínues que contenen resistències, condensadors i 
bobines. Transitoris de primer ordre: circuits R-L i R-C. Transitoris de segon ordre: circuits R-C-L sèrie i R-C-L 
paral·lel.
Condicions de continuïtat en bobines i condensadors. Resposta completa com a suma de les respostes natural i 
forçada.
Representacions gràfiques de les funcions.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 1: Circuit de corrent continu.
Primera prova parcial.

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 2: Circuits amb transitoris de primer i de segon ordre.
Primera prova parcial.
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3.- CIRCUITS EN CORRENT ALTERN

4.- INTRODUCCIÓ A LES MÀQUINES 
ELÈCTRIQUES

Dedicació: 41h 42m

Dedicació: 20h 12m

Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 24m
Aprenentatge autònom: 25h 18m

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 0h 48m
Aprenentatge autònom: 11h 24m

Règim sinusoïdal permanent.
Càlcul de circuits en el domini de la freqüencia àmb fasors i impedàncies.
Potència elèctrica en corrent altern.
Valors eficaços de tensions i corrents. Fasors de valor eficaç.
Potència complexa. Potència activa, reactiva, aparent i factor de potència.
Circuits trifàsics. Connexió en estrella i en triangle. Tensions simples i compostes.
Magnituds de línia, de fase i potència en càrregues trifàsiques equilibrades.

Classificació de les màquines elèctriques: transformador, generadors i motors.
Valors nominals, pèrdues i rendiment.
Transformador monofàsic i trifàsic.
Màquina asíncrona: motor d'inducció trifàsic.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 3: Circuits en corrent altern.
Segona prova parcial.

Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 4: Transformador.
Pràctica 5: Motor asíncron.
Tercera prova parcial.
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5.- FREQÜÈNCIA COMPLEXA. RESPOSTA EN 
FREQÜÈNCIA

Dedicació: 22h 36m

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 12m
Aprenentatge autònom: 13h 24m

Freqüència complexa. Funcions sinusoïdals amb amplitud exponencial.
Funcions de transferència.
Resposta en freqüència.
Diagrames de Bode.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classes d'explicació teòrica amb resolució d'exercicis.
Pràctica 6: Resposta en freqüència.
Tercera prova parcial.
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Planificació d'activitats

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

PRIMERA PROVA PARCIAL

SEGONA PROVA PARCIAL

Descripció:

Descripció:

 Les pràctiques estan relacionades amb els temes teòrics de l'assignatura.
Cada pràctica conté un treball previ (generalment càlculs).
Les pràctiques consisteixen en la realització de muntatges (ja sigui amb components elèctrics o amb les màquines
elèctriques), i la presa de mesures amb els diferents instruments (oscil·loscopi, polímetres, pinces 
amperimètriques, wattímetres, etc.).
Cal redactar un informe posterior de cada pràctica amb els càlculs, les mesures realitzades i les conclusions de 
l'estudiant.

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 1 i 2 del curs.

Material de suport:

Material de suport:

Equipament del laboratori.
Guions de les pràctiques subministrats pel professor.

L'enunciat de la prova va acompanyat d'un formulari.

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

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

Treball previ.
Informes de les pràctiques.
La qualificació de les pràctiques representa un 20 % de la nota del curs.

Resolució de la prova.
La qualificació de la prova representa un 36 % de la nota del curs.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Utilitzar correctament l'aparellatge del laboratori (sistemes d'alimentació i instruments de mesura).
Analitzar experimentalment els circuits estudiats a l'assignatura.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics i resoldre exercicis corresponents als continguts 1 i 2 del curs.

Grup petit/Laboratori: 12h 
Aprenentatge autònom: 11h 12m

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 3h 36m
Aprenentatge autònom: 36h 10m

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 24m
Aprenentatge autònom: 23h 26m

Dedicació: 23h 12m

Dedicació: 41h 46m

Dedicació: 27h 50m
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TERCERA PROVA PARCIAL

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:
Primera prova parcial: 36 %.
Segona prova parcial: 24 %.
Tercera prova parcial: 20 %
Pràctiques de laboratori: 20 %.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

La primera prova parcial comprèn els temes 1 i 2.
La segona prova parcial comprèn el tema 3.
La tercera prova parcial comprèn els temes 4 i 5.

Descripció:

Descripció:

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en el tema 3 del curs.

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 4 i 5 del curs.

Material de suport:

Material de suport:

L'enunciat de la prova va acompanyat d'un formulari.

L'enunciat de la prova va acompanyat d'un formulari.

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

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

Resolució de la prova.
La qualificació de la prova representa un 24 % de la nota del curs.

Resolució de la prova.
La qualificació de la prova representa un 20 % de la nota del curs.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics i resoldre exercicis corresponents al contingut 3 del curs.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics i resoldre exercicis corresponents als continguts 4 i 5 del curs.

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 19h 12m

Dedicació: 23h 12m
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