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Descrición
O obxectivo da materia é dotar ao estudante dos coñecementos necesarios para o deseño, selección e
xeral
implantación de sistemas electrónicos industriais.
Competencias
Código
CE1 CET1. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CE5 CET5. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CE18 CTI7. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
CT1 ABET-a. A capacidade de aplicar coñecementos de matemáticas, ciencia e enxeñería.
CT3 ABET-c. A capacidade para proxectar un sistema, compoñente ou proceso para atender ás necesidades deseadas
dentro das restricións realistas, como económica, ambiental, social, política, ética, de saúde e seguridade, fabricación
e sostibilidade .
CT9 ABET-i. Un recoñecemento da necesidade e a capacidade de involucrarse na aprendizaxe ao longo da vida.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Alcanzar un nivel de coñecementos e destrezas adecuados e necesarios para avaliar, nunha contorna
virtual, as diferentes estratexias de fabricación.
Capacidade para especiﬁcar sistemas electrónicos de potencia.

Capacidade para especiﬁcar sistemas electrónicos dixitais baseados en microcontroladores para
instrumentación e control industrial
Capacidade para especiﬁcar sistemas electrónicos para a comunicación entre elementos de control
industrial
Capacidade para especiﬁcar a análise, deseño e implantación de equipos electrónicos

Capacidade para aplicar as tecnoloxías de Conﬁabilidade (RAMS) aos equipos electrónicos

Competencias

CE1
CE18
CT1
CE1
CE18
CT1
CE1
CE18
CT1
CE5
CT3
CT9
CE5
CT3
CT9

Contidos
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Tema
Tema 1: INTRODUCIÓN AOS
MICROCONTROLADORES

Introdución, Compoñentes dun microcontrolador. Arquitecturas segundo a
interconexión coa memoria. Arquitecturas segundo o xogo de instrucións.
Criterios de selección.
Tema 2: CARACTERÍSTICAS DOS
Introdución. Descrición xeral da estrutura interna. Unidade aritmética e
MICROCONTROLADORES
lóxica. Memoria de Programa. Memoria de Datos. Periféricos.
Microcontroladores PIC de Microchip.
Tema 3: PROGRAMACIÓN DUN
Concepto de programa informático. Nivel de abstracción. Estrutura das
MICROCONTROLADOR. XOGO DE INSTRUCIÓNS instrucións. Clasiﬁcación das instrucións. Instrucións do PIC de Microchip.
Tema 4: PERIFERICOS DO MICROCONTROLADOR Introdución. Conceptos básicos de E/S paralelo. Control de transferencia.
Estruturas de E/S. Estrutura básica dun temporizador.
Temporizadores/Contadores no PIC. Interrupcións. Interrupcións no PIC.
Tema 5: COMUNICACIÓNS INDUSTRIAIS
Elementos dun sistema de comunicacións. Parámetros de selección e
deseño: Espectro electromagnético, dominios do tempo e da frecuencia,
ruído.
Tema 6: FONTES DE ALIMENTACIÓN LINEAIS E
Introdución ás fontes lineais. Rectiﬁcadores. Filtrado da tensión rectiﬁcada.
CONMUTADAS
Tipos de reguladores. Elementos do regulador. Reguladores integrados.
Introdución ás fontes de alimentación conmutadas.
Tema 7: CONVERTEDORES ALTERNA-CONTINUA Introdución. Clasiﬁcación. Rectiﬁcación non controlada. Asociación de
equipos rectiﬁcadores. Rectiﬁcación trifásica. Avaliación de perdas.
Tema 8: CONVERTEDORES ALTERNA-ALTERNA
Introdución. Clasiﬁcación. Reguladores de alterna monofásicos.
Reguladores de alterna trifásicos. Control de reguladores.
Tema 9: CONVERTEDORES CONTINUA-ALTERNA Introdución. Clasiﬁcación. Invertedores monofásicos. Control da tensión de
saída
Tema 10: CONVERTEDORES CONTINUAIntrodución. Clasiﬁcación. Convertedor redutor. Convertedor elevador.
CONTINUA
Convertedor redutor-elevador. Tipos de control.
Tema 11: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
Introdución. Variacións na subministración eléctrica. Solucións: tipos de
INTERROMPIDA
SAI. Elección dun SAI.
Tema 12: CONFIABILIDADE DE COMPOÑENTES
Introdución e deﬁnicións. Conﬁabilidade. Inﬁabilidade. Outros parámetros.
ELECTRÓNICOS, CIRCUÍTOS, SISTEMAS E
Compoñentes electrónicos: mecanismos e modos de fallo. Conﬁabilidade
INSTALACIÓNS
de ensamblados e compoñentes de conexión. Cálculo de taxas de fallo de
compoñentes electrónicos. Sistemas serie e paralelo. Sistemas
redundantes: tipos, cálculo e optimización.
Tema 13: DISPOÑIBILIDADE, MANTENIBILIDADE E Introdución. Deﬁnicións. Dispoñibilidade de sistemas serie e paralelo.
SEGURIDADE
Deﬁnicións e tipos de mantemento. Parámetros da mantenibilidade.
Determinación de parámetros de mantenibilidade. Aplicacións e variables
críticas en circuítos, sistemas e instalacións. Deﬁnicións asociadas á
seguridade. Sistemas electrónicos para aplicacións de seguridade.
Normativas aplicables.
Práctica 1: CONTORNA DE PROGRAMACION E
Presentación das ferramentas informáticas e do hardware dispoñible para
DEPURACION DE APLICACIÓNS DE
o deseño, simulación e proba de aplicacións baseadas en
MICROCONTROLADORES
microcontroladores da familia PIC18F.
Práctica 2: COMUNICACIÓNS PARALELO
Programar e comprobar o funcionamento dos periféricos de comunicacións
paralelo dun microcontrolador da familia PIC18F.
Práctica 3: RECTIFICACIÓN NON CONTROLADA
Circuíto monofásico de media onda. Carga R-L. Circuíto monofásico de
media onda. Carga R-L e díodo free-wheeling.
Práctica 4: INVERTEDORES
Análise dun invertedor monofásico en ponte completa. Modulación PWM
Práctica 5: CONVERTEDOR CONTINUA-CONTINUA Análise dun convertiedor reduor. Modo de funcionamento continuo e
descontinuo. Regulación de carga
Práctica 6: CONFIABILIDADE DE CIRCUÍTOS
Estudo e análise da conﬁabilidade dun circuíto electrónico segundo MILELECTRÓNICOS
HDBK-217F utilizando o software Realibility-WorkBench. Aplicación a
sistemas con redundancias serie e paralelo.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
48
48
0
Sesión maxistral
14
14
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
10
10
0
Prácticas de laboratorio
12
12
0
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 0
19.5
19.5
autónoma
Probas de autoavaliación
3
3
0
Informes/memorias de prácticas
3
3
0
Outras
3
3
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
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Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasPreparación previa das sesións teóricas de aula:
Con antelación á realización das sesións teóricas, os alumnos disporán dunha serie de materiais
necesarios para o seguimento das sesións maxistrais.
Preparación previa das prácticas de laboratorio:
É absolutamente imprescindible que, para un correcto aproveitamento, o alumno realice unha
preparación previa das sesións prácticas de laboratorio, para iso forneceráselle indicacións e
material especíﬁco para cada sesión con antelación suﬁciente. O alumno deberá traballar
previamente sobre o material fornecido e tamén debe ter preparados os aspectos teóricos
necesarios para abordar a sesión. Esta preparación previa será un elemento que se terá moi en
conta á hora de avaliar cada sesión práctica.
Sesión maxistral
Desenvolveranse nos horarios ﬁxados pola dirección do centro. Consistirán nunha exposición por
parte do profesor de aspectos relevantes da materia que estarán relacionados cos materiais que
previamente se lle achegaron ao alumno. Deste xeito propíciase a participación activa do
estudante, que terá ocasión de expor dúbidas e preguntas durante a sesión.
Resolución de
Durante as sesións de aula, cando resulte oportuno ou relevante procederase á resolución de
problemas e/ou
exemplos e/ou problemas que ilustren adecuadamente a problemática a tratar. Na medida en que o
exercicios
tamaño de grupo permítao propiciarase unha participación o máis activa posible do estudante.
Prácticas de laboratorio Desenvolveranse nos horarios establecidos pola dirección do centro. As sesións realizásense en
grupos de dous alumnos e estarán supervisadas polo profesor, que controlará a asistencia e
valorará o aproveitamento das mesmas.
Ao ﬁnal de cada sesión de prácticas cada grupo entregará os resultados correspondentes.
Resolución de
Estudo de consolidación e repaso das sesións presenciais.
problemas e/ou
exercicios de forma
Despois de cada sesión teórica de aula o alumno debería realizar de forma sistemática un estudo
autónoma
de consolidación e repaso para deixar resoltas todas as súas dúbidas con respecto da materia. As
dúbidas ou aspectos non resoltos deberá expolos ao profesor o máis axiña posible, a ﬁn de que se
utilicen estas dúbidas ou cuestións como elemento de realimentación do proceso de ensinoaprendizaxe.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas de laboratorio

Titorías: No horario de titorías os estudantes poderán acudir ao despacho do profesor para
recibir orientación e apoio académico. Correo electrónico: Os estudantes tamén poderán
solicitar orientación e apoio académcio mediante correo electrónico. Este modo de atención é
aconsellable para indicacións e dúbidas curtas de tipo puntual.

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Titorías: No horario de titorías os estudantes poderán acudir ao despacho do profesor para
recibir orientación e apoio académico. Correo electrónico: Os estudantes tamén poderán
solicitar orientación e apoio académcio mediante correo electrónico. Este modo de atención é
aconsellable para indicacións e dúbidas curtas de tipo puntual.

Avaliación
Descrición
Probas de
autoavaliación

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
Esta parte apoia a aprendizaxe e proporciona realimentación ao
20
CE1
CT1
alumno. Está pensada para que o alumno valore de forma obxectiva o
CT9
nivel de aprendizaxe alcanzada.
Consistirá na realización individual de probas relativas a un bloque
temático, que se realizarán por medios telemáticos e que a súa
corrección será automática e inmediata. O prazo de realización e o
número de intentos serán limitados. As probas consistirán en
preguntas tipo test, preguntas de resposta pechada e problemas de
análises con resposta numérica.
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Informes/memorias de As prácticas de laboratorio avaliaranse de maneira continua (sesión a
prácticas
sesión). Os criterios de avaliación son:
- Unha asistencia mínima da 80%
- Puntualidade.
- Preparación previa do prácticas
- Aproveitamento da sesión
As sesións prácticas realizaranse en grupos de dous alumnos. Os
enunciados das prácticas estarán a disposición dos alumnos con
antelación.
Os alumnos encherán un conxunto de follas de resultados, que
entregarán á ﬁnalización da mesma. Estas follas servirán para
xustiﬁcar a asistencia e valorar o aproveitamento das mesmas.
Outras
Proba individualizada:
Consistirá nunha proba escrita de carácter individual e presencial que
se realizará ao ﬁnalizar o cuadrimestre, nos horarios establecidos pola
dirección do centro.
A proba poderá consistir nunha combinación dos seguintes tipos de
exercicios:
- Cuestiones tipo test
- Cuestiones de resposta curta
- Problemas de análises
- Resolución de casos prácticos

20

CE18

CT1

60

CE1
CE5
CE18

CT1
CT3
CT9

Outros comentarios sobre a Avaliación
Pautas para o avance e a recuperación:
No caso de que un alumno non aprobe a materia na primeira convocatoria, dispón dunha segunda convocatoria no presente
curso académico. A cualiﬁcación ﬁnal correspondente a esta segunda convocatoria obterase como resultado de sumar as
seguintes notas:
1.- A nota obtida nas probas de autoavaliación na primeira convocatoria, cun peso do 20% da cualiﬁcación ﬁnal.
2.- A nota obtida na avaliación das prácticas de laboratorio na primeira convocatoria, cun peso do 20% da cualiﬁcación ﬁnal.
3.- A nota obtida na avaliación da proba ﬁnal realizada nesta convocatoria coa mesma contextualización que na primeira
convocatoria. O peso desta nota é do 60% da cualiﬁcación ﬁnal.
Para aprobar a materia nesta segunda convocatoria é necesario obter unha puntuación ﬁnal igual ou superior a 5 puntos.
Unha vez ﬁnalizado o presente curso académico a nota obtida na proba ﬁnal perde a súa validez. A nota obtida nas probas
de autoavaliación e na avaliación de prácticas manterase agás que o alumno desexe facelas novamente.
Avaliación estudantes con renuncia a avaliación continua.
Os estudantes aos que lles foi concedida a renuncia á avaliación continua terán que realizar un exame teórico (na data
ﬁxada pola dirección do centro) e un exame práctico en laboratorio (na data que se propoña en función da dispoñibilidade
do laboratorio), sobre unha puntuación máxima de 10 puntos cada un. A nota ﬁnal será a media de ambas as e para superar
a materia o estudante terá que obter, polo menos, unha nota media superior a 5 puntos.
Compromiso ético.
Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un comportamento non ético
(copia, plaxio, utilización de aparatos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os
requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualiﬁcación global no presente curso académico será de
suspenso (0.0).

Bibliografía. Fontes de información
Fernando E. Valdes Pérez, Ramón Pallás Areny, Microcontroladores. Fundamentos y aplicaciones con PIC, 1,
Roy Blake, Electronic Communications Systems,
Rashid, Muhamad H., Electrónica de Potencia,
Eduard Ballester, Robert Piqué, Electrónica de Potencia: Principios Fundamentales y Estructuras Básicas,
Barrado Bautista, Andrés, Lázaro Blanco, Antonio, Problemas de Electrónica de Potencia,
Antonio Creus Sole, Fiabilidad y Seguridad: Su aplicación en procesos industriales, 2ª,
MIL-HDBK-338B: Electronic Reliability Design Handbook,
Paul Kales, Reliability : for technology, engineering, and management,
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Recomendacións

Outros comentarios
Para matricularse nesta materia é necesario ter superado ou ben estar matriculado de todas as materias dos cursos
inferiores ao curso no que está emprazada esta materia.
Os estudantes poderán consultar calquera dúbida relativa as actividades asignadas ao grupo de traballo ao que pertencen
ou a materia vista nas horas presenciais, nas horas de titorías ou a través dos medios relacionados no apartado de Atención
ao alumno. Os estudantes deben cumprir inexcusablemente os prazos establecidos para as diferentes actividades. Nas
diferentes probas aconséllase aos estudantes que xustiﬁquen todos os resultados que consigan. Á hora de puntualas non se
dará ningún resultado por sobreentendido e terase en conta o método empregado para chegar a solución proposta.
Recoméndase, na presentación dos diversos exercicios, non presentar faltas de ortografía e caracteres ou símbolos ilexibles,
porque afectarán á puntuación ﬁnal. Non se pode utilizar lapis. Non se corrixirán os exames aos que lle falte algunha das
follas que acompañan ao enunciado. Non se poderá utilizar apuntamentos e non se permitirá a utilización de ningún
dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo
electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso
académico e a cualiﬁcación global será de suspenso (0.0).
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