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[MGI102] SARE ELEKTRIKORA KONEKTATUTAKO BIHURGAILUEN APLIKAZIOAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa ENERGIA ETA POTENTZIA ELEKTRONIKAKO
UNIBERTSITATE MASTERRA

Arloa SARE ELEKTRIKOA.

Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2015 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 4 Ordu/aste 2,83 Orduak guztira 51 irakastordu + 49 irak. gabeko ordu = 100 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 MILIKUA URZELAI, ARITZ

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MGC28 - Bihurgailuaren espezifikazioa eta sare elektrikora konektatzeko bihurgailuen kontrolaren diseinua.
MGC29 - Bihurgailuen espezifikazioa FACTS eta HVDC aplikazioetarako eta energia elektrikoaren kalitatea hobetzeko.
ZEHARKAKOAK
MGTR10 - Bere ezagutzak, arrazoiak eta ondorioak publiko espezializatuari eta espezializatu gabeari komunikatzea, modu argian eta
anbiguotasunik gabe.
MGTR11 - Lantaldeak gidatzea eraginkortasunez eta efizientziaz, helburu komuna lortzeko.
MGTR12 - Bere ikasketa arloari lotutako egoera eta informazio konplexuak aztertzea, arazoak konpontzeko alternatibak baloratzea eta
planteatutako testuinguruetan erabakirik egokienak hartzea, kontuan hartuta horietatik erator daitezkeen erantzukizun sozialak eta etikoak.
MGTR13 - Produktu eta negozio berriak garatzeko aukerak identifikatzea, eta horiek martxan jartzeko beharrezko giza baliabideak eta
baliabide materialak lehenestea eta antolatzea.
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko
M_CB6 - Ideiak -gehienetan ikerketa testuinguru batean- garatu edota aplikatzeko unean orijinalak izateko oinarria edo aukera ematen
duten ezagutzak edukitzea eta ulertzea
M_CB7 - Ikasleek ingurune berri edo ezezagunetan arazoak konpontzen lortutako ezagutza eta konpetentziak aplikatzen jakin dezatela,
haien ikasketen arloari lotutako testuinguru zabalagoetan (edo diziplina anitzekoetan)
M_CB8 - Ikasleak ezagutzak integratzeko eta iritzia formulatzeko zailtasunari aurre egiteko gai izan daitezela, informazio batetik abiatuta,
zeinak, osatu gabea edo mugatua izanik ere, erantzukizun sozialei eta etikoei buruzko hausnarketak ere izango dituen, haien ezagutzaren
eta iritzien aplikazioari lotuta
M_CB9 - Ikasleek ondorioak eta horien oinarrian dauden ezagutzak eta arrazoiak publiko espezializatuei eta espezializatu gabeei
komunikatzen jakitea, modu argian eta anbiguotasunik gabe

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RMG155  Bihurgailua baten modelaketa egitea eta aztertzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Simulazio-praktikak ordenagailuan, banaka eta/edo taldean 7 h. 9 h. 16 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%100

Oharrak: Jarduerak eta ebaluazioa aurrez aurre egiteko ahalegina
egingo bada ere, posible da COVID-19agatik online edo
erdipresentziazko eredu batera igaro behar izatea

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Lanaren zuzenketa eskatuko da. Gainera, zuzendutako

lanen nota maximoa 5.0 izango da.

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 9 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.
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  RMG156  Sare ideal batera konektatutako bihurgailuetarako kontrol bektoriala egitea eta aztertzea.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Simulazio-praktikak ordenagailuan, banaka eta/edo taldean 7 h. 19 h. 26 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%100

Oharrak: Jarduerak eta ebaluazioa aurrez aurre egiteko ahalegina
egingo bada ere, posible da COVID-19agatik online edo
erdipresentziazko eredu batera igaro behar izatea.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Lanaren zuzenketa eskatuko da. Gainera, zuzendutako

lanen nota maximoa 5.0 izango da.

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 19 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 
  

  

  RMG157  Sare falta nozitzen duten bihurgailuetarako kontrol bektorial duala egitea eta aztertzea.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Simulazio-praktikak ordenagailuan, banaka eta/edo taldean 7 h. 19 h. 26 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%100

Oharrak: Jarduerak eta ebaluazioa aurrez aurre egiteko ahalegina
egingo bada ere, posible da COVID-19agatik online edo
erdipresentziazko eredu batera igaro behar izatea.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Lanaren zuzenketa eskatuko da. Gainera, zuzendutako

lanen nota maximoa 5.0 izango da.

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 19 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 
  

  

  RMG158  Hainbat industri aplikazio egitea eta aztertzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Simulazio-praktikak ordenagailuan, banaka eta/edo taldean 2 h. 2 h. 4 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

6 h. 6 h.

Beste unibertsitate-zentro, laborategi, enpresa eta/edo ZTZ batzuetara bisitak eta/edo
ikaskuntza-bidaiak egitea

10 h. 10 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%100

Oharrak: Jarduerak eta ebaluazioa aurrez aurre egiteko ahalegina
egingo bada ere, posible da COVID-19agatik online edo
erdipresentziazko eredu batera igaro behar izatea.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Lanaren zuzenketa eskatuko da. Gainera, zuzendutako

lanen nota maximoa 5.0 izango da.
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IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.

 

EDUKIAK

Sare elektrikora konektatutako bihurgailuen modelaketa

Sarea + Filtroa + Bihurgailua

Sare elektrikora konektatutako bihurgailu trifasikoen kontrola

Sarearekin sinkronizazioa

Korrontearen kontrola. Erregulatzaileen sintonia.

Potentziaren kontrola

DC buseko tentsioaren kontrola

Sare desorekatuetara konektatutako bihurgailuen kontrola

Desoreken ondorioz sortutako arazoak

Sarearekin sinkronizazioa

Korrontearen kontrola

Potentziaren kontrola

DC buseko tentsioaren kontrola

Aplikazio industrialak

Active Front End (AFE)

FACTS

Filtro aktiboa

High Voltage Direct Current (HVDC)

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Titulazioaren software espezifikoa
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