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Descrición
O obxectivo que se persegue con esta materia é que o alumnado adquira os fundamentos da
xeral
electrónica de potencia e os coñecementos para o deseño dos *convertidores electrónicos
conectados á rede eléctrica e as súas aplicacións, tanto desde o punto de vista teórico como
práctico.
Competencias
Código
CG3 CG3 Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas que os capacite para a aprendizaxe de novos métodos e
teorías, e os dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
CG4 CG4 Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e
capacidade para comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial no
campo de Electrónica Industrial e Automática.
CE22 CE22 Coñecemento aplicado de electrónica de potencia.
CE24 CE24 Capacidade para deseñar sistemas electrónicos analóxicos, dixitais e de potencia.
CT2 CT2 Resolución de problemas.
CT6 CT6 Aplicación da informática no ámbito de estudo.
CT9 CT9 Aplicar coñecementos.
CT17 CT17 Traballo en equipo.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Entender o funcionamento dos dispositivos de potencia, o seu disparo e o seu apagado.
Comprender os aspectos básicos para a protección dos dispositivos de potencia.
Entender o funcionamento básico da conversión de enerxía eléctrica con *convertidores
electrónicos de potencia
Adquirir habilidades sobre o proceso de simulación de *convertidores electrónicos de potencia.

Competencias
CE22
CT2
CE24
CT9
CE22
CT2
CT9
CG4 CE22
CT2
CT6
CT9
CT6
CT9
CT17
CG3

Contidos
Tema
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INTRODUCIÓN
COMPOÑENTES ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

CONVERTIDORES CA/CC

CONVERTIDORES AC/AC
CONVERTIDORES CC/CA

CONVERTIDORES CC/CC

- Generalidades.
- Semiconductores de potencia e características de control.
- Diodos de potencia.
- Transistores bipolares, MOSFET e IGBT de potencia.
- Tiristores. Disparo e bloqueo
- Rectiﬁcación non controlada.
- Asociación de equipos rectiﬁcadores.
- Rectiﬁcación controlada.
- Interruptores estáticos de AC.
- Reguladores de corriente alterna.
- Inversores estáticos: Introdución.
- Control de a tensión.
- Convertidores CC/CA conmutados PWM con transistores.
- Inversores con tiristores.
- Convertidores CC/CC con tiristores

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
1
1
0
Estudo de casos
25
25
0
Lección maxistral
23
23
0
Resolución de problemas
12
12
24
Resolución de problemas de forma autónoma
28
28
0
Estudo previo
25
25
0
Prácticas de laboratorio
15
15
0
Autoavaliación
6
6
0
Exame de preguntas de desenvolvemento
3
3
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasCon antelación ao comezo das sesións presenciais estará a disposición dos alumnos unha listaxe
detallada de coñecementos que deben de adquirir ao longo da súa formación previa e que lle serán
necesarios para afrontar a materia con éxito.
Estudo de casos
Con antelación á realización das sesións teóricas, os alumnos disporán dunha serie de materias que
han de preparar, pois sobre eles versarán ditas sesións.
Lección maxistral
Desenvolveranse nos horarios ﬁxados pola dirección do centro. Consistirán nunha exposición por
parte do profesor de aspectos relevantes da materia que estarán relacionados coas materias que
previamente debeu traballar o alumno. Deste xeito propíciase a participación activa do mesmo, que
terá ocasión de expor dúbidas e preguntas durante a sesión.
Resolución de
Desenvolveranse nos horarios ﬁxados pola dirección do centro. Cando resulte oportuno ou
problemas
relevante procederase á resolución de exemplos e/ou problemas que ilustren adecuadamente a
problemática a tratar.
Resolución de
Despois de cada sesión teórica de aula o alumno debería realizar, de forma sistemática un estudo
problemas de forma
de consolidación e repaso onde deberían quedar resoltas todas as súas dúbidas con respecto á
autónoma
materia. As dúbidas ou aspectos non resoltos deberá expolos ao profesor o máis axiña posible, a ﬁn
de que este utilice estas dúbidas ou cuestións como elemento de *realimentación do proceso de
ensino-aprendizaxe.
Estudo previo
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.
Prácticas de laboratorio Durante as sesións de prácticas os alumnos realizarán actividades do seguinte tipo:
- Montaxe de circuítos.
- Manexo de instrumentación electrónica
- Medidas sobre circuítos
- Cálculos relativos á montaxe e/ou medidas de comprobación
- Recompilación e representación de datos
Ao ﬁnal de cada sesión de prácticas cada grupo entregará as follas de resultados correspondentes.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición
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Prácticas de laboratorio En as sesións de laboratorio realizarase un seguimiento particularizado de as dúbidas e
incidencias a nivel de grupo de traballo.
Avaliación
Descrición
Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio avaliaranse de maneira continua
(sesión a sesión). Os criterios de avaliación son:
- Unha asistencia mínima do 80%.
- Puntualidade.
- Preparación previa das 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 contestasen nun conxunto de follas os resultados,
que entregarán á ﬁnalización da práctica. Estas follas servirán
para xustiﬁcar a asistencia e valorar o aproveitamento.
Exame de preguntas de Consistirá en dúas probas relativas a bloques temáticos.
desenvolvemento
A primeira realizarase, si é posible, por medios telemáticos e
consistirá en preguntas tipo test, preguntas de resposta pecha e
problemas de análises con resposta numérica.
A segunda proba, escrita, de carácter individual e presencial que
se realizará a o ﬁnalizar o cuatrimestre, en os horarios
establecidos por a dirección de o centro poderá consistir en unha
combinación de os seguintes tipos de exercicios:
- Cuestións tipo test.
- Cuestións de resposta curta.
- Problemas de análises.
- Resolución de casos prácticos.
Cada proba puntuarase entre 0 e 10 puntos, e a cualiﬁcación ﬁnal
será a media de as probas que superen 3 puntos.

Cualiﬁcación
20

80

Competencias
Avaliadas
CE22 CT6
CT17

CG4 CE22 CT2
CE24 CT6
CT9

Unha vez acabado o curso, as cualiﬁcacións obtidas en estas
probas perden a súa validez.
Outros comentarios sobre a Avaliación
Para superar a materia, o estudante debe obter 5 puntos sobre 10. Recomendacións: Os estudantes poderán consultar
calquera dúbida relativa ás actividades asignadas ao grupo de traballo ao que pertencen ou a materia vista nas horas
presenciais nas horas de *tutorías 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 alcancen. Á hora de puntualas non se dará ningún resultado por
*sobreentendido e terase en conta o método empregado para chegar á solución proposta. Recoméndase, na presentación
dos diversos exercicios, non presentar faltas de ortografía e caracteres ou símbolos *ilegibles, porque afectarán a
puntuación ﬁnal. Durante a realización do exame ﬁnal os teléfonos móbiles deberán estar apagados, e, soamente no caso
que se autorice previamente, poderanse utilizar apuntamentos, computadores ou outro material de apoio. Pautas para a
mellora 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 para esta segunda convocatoria obterase
como resultado de sumar as seguintes notas: 1.- A nota obtida na avaliación das prácticas de laboratorio na primeira
convocatoria, cun peso do 20% da cualiﬁcación ﬁnal. 2.- A nota obtida na avaliación a avaliación dos bloques temáticos coa
mesma *contextualización que na primeira convocatoria. O peso desta nota é dun 20% da cualiﬁcación ﬁnal. 3.- A nota
obtida na avaliación do exame ﬁnal realizado 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 acabado o presente curso académico a nota
obtida na avaliación do exame ﬁnal perde a súa validez. As notas obtidas nas avaliacións de prácticas e dos bloques
temáticos manteranse durante os dous cursos académicos seguintes ao presente curso, agás que o alumno desexe facelas
novamente. Avaliación de alumnos con renuncia á avaliación continuada: Os alumnos que lles sexa concedida, de forma
oﬁcial polo centro, a renuncia á avaliación continuada, terán que realizar unha proba escrita similar á proba individualizada
de resposta longa e unha proba práctica de laboratorio. Ambas as probas terán unha puntuación máxima de 10 puntos. A
nota ﬁnal será a media das notas das dúas probas. Para superar a materia terase que obter unha nota igual ou superior a 5
puntos. A proba escrita realizarase ao ﬁnalizar o cuadrimestre, nos horarios establecidos pola dirección do centro. A proba
práctica nunha data próxima á anterior e que se proporá en función da dispoñibilidade dos
laboratorios.&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Compromiso ético: *Espérase que ou alumno presente un *comportamento ético
*axeitado. Non caso de detectar un *comportamento *non ético (copia, *plaxio, utilización de aparellos electrónicos *non
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autorizados, e *outros) *considerarase que ou alumno *non reúne vos requisitos necesarios para superar a materia. *Neste
caso a *cualiﬁcación global non presente curso académico será de suspenso (0.0).
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
M.H. Rashid, ELECTRÓNICA DE POTENCIA: CIRCUITOS, DISPOSITIVOS Y APLICACIONES, 2004,
D.W.Hart, ELECTRÓNICA DE POTENCIA, 2001.,
S. Martínez García y J.A.Gualda Gil., ELECTRÓNICA DE POTENCIA: Componentes, topologías y equipos, 2006,
E. Ballester y R. Piqué, ELECTRÓNICA DE POTENCIA: Principios fundamentales y Estructuras Básicas., 2011,
N. Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robbins., POWER ELECTRONICS: CONVERTERS, APPLICATIONS AND DESIGN., 2003,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Electrónica industrial/V12G330V01924
Traballo de Fin de Grao/V12G330V01991
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Instrumentación electrónica II/V12G330V01921
Sistemas de control en tempo real/V12G330V01913
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fundamentos de electrónica/V12G330V01402
Electrónica dixital e microcontroladores/V12G330V01601
Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas/V12G330V01505
Sistemas electrónicos dixitais/V12G330V01923
Outros comentarios
Para matricularse nesta materia é necesario superar ou estar matriculado en todas as materias dos cursos inferiores ao
curso en que está situada esta materia.
Plan de Continxencias
Descrición
Os contidos e os resultados de aprendizaxe non deberán ser modiﬁcados para poder garantir o recollido nas memorias da
titulación. Debe tratarse de axustar os materiais, titorías e as metodoloxías docentes para tratar de acadar estes resultados.
Trátase dun aspecto de grande importancia para a superación dos procesos de acreditación a que están sometidas as
diferentes titulacións. E dicir, o plan de continxencia debe basearse nun desenvolvemento da materia, adaptando as
metodoloxías e os materiais, na procura do cumprimento dos resultados de aprendizaxe de todo o alumnado.
As metodoloxías docentes se impartirán, de ser necesario, adecuándoas ós medios telemáticos que se poñan a disposición
do profesorado, ademais da documentación facilitada a través de FAITIC e outras plataformas, correo electrónico, etc.
Cando non sexa posible a docencia presencial, na medida do posible, primarase a impartición dos contidos teóricos por
medios telemáticos así como aqueles contidos de prácticas de resolución de problemas, aula de informática, e outros, que
poidan ser virtualizados ou desenvolvidos polo alumnado de xeito guiado, intentado manter a presencialidade para as
prácticas experimentais de laboratorio, sempre que os grupos cumpran coa normativa establecida no momento polas
autoridades pertinentes en materia sanitaria e de seguridade. No caso de non poder ser impartida de forma presencial,
aqueles contidos non virtualizables se impartirán ou suplirán por outros (traballo autónomo guiado, etc.) que permitan
acadar igualmente as competencias asociados a eles. As titorías poderán desenvolverse indistintamente de forma
presencial (sempre que sexa posible garantir as medidas sanitarias) ou telemáticas (e-mail e outros) respectando ou
adaptando os horarios de titorías previstos. Asemade, farase unha adecuación metodolóxica ó alumnado de risco,
facilitándolle información especíﬁca adicional, de acreditarse que non pode ter acceso ós contidos impartidos de forma
convencional.
Información adicional sobre a avaliación: manteranse aquelas probas que xa se veñen realizando de forma telemática e, na
medida do posible, manteranse as probas presenciais adecuándoas á normativa sanitaria vixente. As probas se
desenvolverán de forma presencial salvo Resolución Reitoral que indique que se deben facer de forma non presencial,
realizándose dese xeito a través das distintas ferramentas postas a disposición do profesorado. Aquelas probas non
realizables de forma telemática se suplirán por outros (entregas de traballo autónomo guiado, etc.)
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