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Informació general de l'assignatura

Denominació MÀQUINES ELÈCTRIQUES A LA INDÚSTRIA

Codi 14538

Semestre d'impartició 2n Quadrimestre

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Horari de tutoria/lloc A concertar amb el professor.

Departament/s Enginyeria Agroforestal

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

60 h presencials (40%) 
90 h treball autònom (60%)

Modalitat Presencial

Idioma/es d'impartició Anglès

Grau/Màster Màster en Enginyeria Industrial

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

egregorio@eagrof.udl.cat
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Professor/a (s/es)
Eduard Gregorio López

Informació complementària de l'assignatura

Màquines Elèctriques a la Indústria és una assignatura que es cursa en el 2n quadrimestre del 2n curs del Màster
en Enginyeria Industrial. S'estudiaran les màquines elèctriques més utilitzades (transformadors, motors,
generadors) en l'àmbit de l'enginyeria industrial. Per seguir aquesta assignatura es recomanen coneixemens bàsics
de circuits elèctrics.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificar les principals màquines elèctriques utilitzades en la indústria.
Calcular circuits elèctrics monofàsics i trifàsics.
Calcular i seleccionar transformadors monofàsics i trifàsics per una aplicació.
Calcular i seleccionar motors d'inducció per una aplicació.
Programar un variador de freqüència per controlar un motor d'inducció.
Calcular i seleccionar generadors síncrons per una aplicació.
Calcular i seleccionar motors de continua per una aplicació.
Implementar diferents conexions elèctriques en laboratori a partir d'un esquema.

Competències significatives

Competències generals

CG3 Capacitat de transmetre informació , idees , problemes i solucions a un públic tant especialitzat com
no especialitzat.

CG4 Capacitat de concebre , dissenyar i implementar projectes i / o aportar solucions noves, utilitzant eines
pròpies de l'enginyeria.

CG7 Projectar , calcular i dissenyar productes , processos , instal·lacions i plantes .

CG9 Realitzar recerca , desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes. competències
específiques  

Competències específiques

CE1 Coneixement i capacitat per a l'anàlisi i disseny de sistemes de generació, transport i distribució
d'energia elèctrica . competències transversals.

Competèncias transversals

CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita.
CT2 Dominar una llengua estrangera .

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

1. Principis de les màquines elèctriques.
2. Transformadors.
3. Motors d'inducció.
4. Màquines síncrones.
5. La màquina de corrent continua.
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Eixos metodològics de l'assignatura

Els eixos metodologics de l'assignatura es dividiran en:

1- Sessions de teoria. El professor exposarà els fonaments teòrics de l'assignatura.

2- Classes de problemes i treballs. El professor resoldrà exemples on s'aplicaran els fonaments presentats en les
sessions de teoria. Els alumnes també prendran parta activa, resolent de forma indivicual o en grup exercicis
d'aplicació.

3- Sessions de laboratori. Els alumnes realitzaran pràctiques amb màquines elèctriques reals, familiaritzant-se amb
el seu funcionament.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Setmana Temari

1 T1.Principis de les màquines elèctriques.

2 T1.Principis de les màquines elèctriques.

3 T2. Transformadors

4 T2. Transformadors

5 T2. Transformadors

6 T3. Motors d'inducció

7 T3. Motors d'inducció

8 T3. Motors d'inducció

9 Primera avaluació

10 T4.Generadors síncrons

11 T4.Generadors síncrons

12 T4.Generadors síncrons / Laboratori

13 T5. Màquina de corrent continu / Laboratori

14 T5. Màquina de corrent continu / Laboratori

15 T5. Màquina de corrent continu / Laboratori

16 Segona avaluació

17 Segona avaluació

18 Turories

19 Recuperacions

Sistema d'avaluació
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Activitats d'avaluació % Dates

 PA 1. Examen escrit  35  Setmana 9

 PA 2. Examen escrit  35  Setmanes 16 i 17

 Treball d'aplicació  10  Al llarg del curs

 Exercicis a classe i a casa  10  Al llarg del curs

 Pràctiques en el laboratori  10  Al llarg del curs

 Examen escrit de recuperació  70  Setmana 19

 

Pautes d'avaluació de l'assignatura.

Nota d'exàmens

En las setmanes 9a i 16/17a es realitzen les proves d'avaluació programades (exàmens escrits) PA1 i PA2.
Cadascuna d'aquestes proves té un pes d'un 35% sobre la nota final de l'assignatura.
Per superar l'assignatura cal tenir una nota final de 5 i simultàniament una nota igual o superior a 3 de
cadascun dels blocs (PA1 i PA2).
En la 19a setmana es podrà recuperar/millorar nota de l'assignatura mitjançant la realització d'un examen
escrit. L'alumne podrà recuperar/millorar nota dels dos blocs de l'assignatura o be, d'un únic bloc. Per
superar l'assignatura, és necessària una nota final de 5 i simultàniament tenir una nota igual o superior a 3
de cadascun d'aquests blocs.

Nota d'exercicis

Al llarg del curs es proposaran diferents exercicis a resoldre a classe o a casa i que s'hauran de lliurar en la
data establerta. La nota d'exercicis representa un 10% de la nota final de l'assignatura.
La nota d'exercicis no es pot recuperar/millorar mitjançant la realització d'una altra activitat de recuperació.

Nota de pràctiques i treball d'aplicació

Al llarg del curs es realitzaran diferents pràctiques de laboratori. La nota de pràctiques representa un 10% de
la nota final de l'assignatura.
Es realitzarà un treball on els coneixements adquirits s'utilitzaran en una aplicació real. La nota del treball
representa un 10% de la nota final de l'assignatura.
L'assistència a les pràctiques de laboratori i el lliurament dels informes corresponents és obligatori. La nota
de pràctiques i la del treball no es pot recuperar/millorar mitjançant la realització d'una altra activitat de
recuperació.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Stephen J. Chapman, "Máquinas Eléctricas", 4a edición, McGraw-Hill, 2005.
Jesús Fraile Mora, "Máquinas Eléctricas", 6a edición, McGraw-Hill, 2008.

Bibliografia complementària

Jesús Fraile Mora y Jesús Fraile Ardanuy, "Problemas de Máquinas Eléctricas", McGraw-Hill, 2005.
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