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Descrición
Os obxectivos que se perseguen con esta materia son:
xeral
- Adquisición dos coñecementos referidos a símbolos, magnitudes, principios, elementos básicos e leis da
electricidade.
- Coñecemento de técnicas e métodos de análises de circuítos con excitación continua e en réxime
estacionario senoidal
- Descrición de sistemas trifásicos.
Coñecemento dos principios de funcionamento e características das distintas máquinas eléctricas.
Competencias
Código
CG3 CG 3. 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.
CE10 CE10 Coñecemento e utilización dos principios de teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
CT1 CT1 Análise e síntese.
CT2 CT2 Resolución de problemas.
CT6 CT6 Aplicación da informática no ámbito de estudo.
CT10 CT10 Aprendizaxe e traballo autónomos.
CT14 CT14 Creatividade.
CT16 CT16 Razoamento crítico.
CT17 CT17 Traballo en equipo.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Comprender os aspectos básicos do funcionamento dos circuítos e as máquinas eléctricas.
Coñecer o proceso experimental utilizado cando se traballa con circuítos eléctricos e máquinas
eléctricas
Coñecer as técnicas actuais dispoñibles para a análise de circuítos eléctricos
Coñecer as técnicas de medida de circuítos eléctricos
Adquirir habilidades sobre o proceso de análise de circuítos eléctricos

CG3

Competencias
CE10
CT1
CT2
CE10
CT6
CT6
CT10
CT1
CT2
CT10
CT14
CT16
CT17

Contidos
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Tema
INTRODUCIÓN.

ELEMENTOS REAIS.
FONTES E TEOREMAS FUNDAMENTAIS.

MÉTODOS SISTEMÁTICOS DE ANÁLISES.
REGIMEN ESTACIONARIO SENOIDAL

POTENCIA E ENERXÍA EN R.E.S
SISTEMAS TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS E
TRIFÁSICOS.
MÁQUINAS ASÍNCRONAS
MAQUINAS DE ALTERNA MONOFÁSICAS
MAQUINAS SÍNCRONAS.
MÁQUINAS DE CORRENTE CONTINUA.
PRÁCTICAS

Carga, corrente, potencial eléctrico, enerxía e potencia eléctrica, lei de
Ohm, lei de Joule, leis de Kirchoﬀ. Elementos Ideais. Asociación serie,
paralelo de elementos ideais
Elementos Pasivos Reais (Resistencia, Bobina, Condensador)
Modelos de Fontes Reais. Conversión de Fontes Reais. Teoremas
Fundamentais: Linealidade, Substitución, Superposición, Thévenin e
Norton.
Nós e mallas
Formas de onda e parámetros asociados, fasores,
impedancias/admitancias. Asociación de impedancias/admitancias.
Comportamento dos elementos no R.E.S
Potencias: complexa, activa, reactiva, aparente. Teorema de Boucherot.
Factor de Potencia. Compensación de Potencia Reactiva
Valores de liña e fase. Redución ao monofásico equivalente. Potencia.
Medida de Potencia Activa e Reactiva
Constitución, circuíto equivalente, índice horario.
Constitución. Xeración do campo xiratorio. Circuíto Equivalente. Curvas
Características. Manobras
Constitución. Principio de funcionamento. Aplicacións.
Constitución. Funcionamento en baleiro e en carga. Sincronización.
Constitución. Circuítos Equivalentes. Curvas características
INTRODUCIÓN E SEGURIDADE
1. Descrición do laboratorio. Seguridade eléctrica
2. Equipos de medida (polímetro, pinza amperimétrica, vatímetro dixital,
osciloscopio dixital, analizador de rede) e de xeración (fonte DC, fonte AC,
fonte trifásica) utilizados no laboratorio. Métodos para realizar as medidas
de tensión, intensidade, potencia con efectividade
e seguridade.
BLOQUE TEORÍA DE CIRCUÍTOS
3. Asociacións de elementos. Equivalencia estrela-triángulo.
4. Elementos Reais: resistencia, bobina núcleo aire, bobina núcleo ferro,
condensador, transformador.
5. Circuíto RLC serie e paralelo. Media de tensións, intensidades,
potencias. Determinación de Impedancia/Admitancia Equivalente.
6. Compensación de Reactiva en Circuítos RL serie e paralelo.
7. Sistema trifásico equilibrado. Concepto de valores de liña e fase. Medida
de Potencias en cargas trifásicas.
BLOQUE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
8. Ensaios na máquina asíncrona trifásica. Determinación do circuíto
equivalente
9. Máquinas de corrente continua. Constitución e principio de
funcionamento. Aplicacións

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
22
44
66
Resolución de problemas
10
10
20
Prácticas de laboratorio
20
10
30
Resolución de problemas de forma autónoma
20
20
0
Exame de preguntas de desenvolvemento
4
4
0
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas 0
10
10
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Lección maxistral
O profesor exporá nas clases de aula os contidos da materia.
Resolución de
Exporanse e resolverán problemas e exercicios tipo nas clases de aula como guía para o alumnado.
problemas
Prácticas de laboratorio Realizaranse no laboratorio montaxes prácticas correspondentes aos contidos vistos na aula, ou
ben se tratarán aspectos complementarios non tratados nas clases teóricas.
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Resolución de
problemas de forma
autónoma

É moi aconsellable que o alumno trate de resolver pola súa conta exercicios e cuestións da materia
propostos polo profesorado.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas

O profesor atenderá persoalmente as dúbidas e consultas dos alumnos.

Prácticas de laboratorio

O profesor atenderá persoalmente as dúbidas e consultas dos alumnos.

Avaliación
Descrición
Lección maxistral

Cualiﬁcación

Avaliarase o nivel de seguimento por parte do alumnado dos
contidos da materia.
A este efecto desenvolveranse durante o curso polo menos dúas
probas curtas a realizar descontando
o tempo do dedicado ás clases de aula. Cada proba constará dun
conxunto de pequenos exercicios para os cales cada alumno/a
proporá unha resposta, si é correcta (e o exercicio está
resolto/xustiﬁcado) conta como un acerto e si é errónea ou se
deixa en branco non
puntúa, cada proba valórase entre 0 e 10 puntos.
A avaliación das probas curtas é a media
aritmética das puntuacións obtidas, está
comprendida entre 0 e 10.
A primeira desas probas comprende até Métodos Sistemáticos de
Análises e a segunda inclúe R.E.S. en sistemas monofásicos e
trifásicos. En caso de realizarse algunha outra proba, o profesor/a
determinará os contidos a avaliar.
Exame de preguntas de O exame constará de dous problemas, un deles da parte de Teoría
desenvolvemento
de Circuítos e outro da parte de Máquinas Eléctricas. Cada sección
avaliarase entre 0 e 10 puntos esixíndose un mínimo de 3 puntos
en cada unha delas para poder aprobar a materia.

30

Informe de prácticas,
prácticum e prácticas
externas

10

Valorarase a realización das prácticas e a resolución dun
cuestionario referido á montaxe, resultados obtidos e
interpretación dos mesmos.
A non asistencia á práctica leva asociada a cualiﬁcación de cero
puntos na práctica, independentemente que o estudante entregue
o correspondente cuestionario/informe.

60

Competencias
Avaliadas
CG3 CE10 CT1
CT2
CT10
CT16

CG3 CE10 CT1
CT2
CT6
CT10
CT14
CT16
CG3 CE10 CT1
CT2
CT6
CT10
CT14
CT16
CT17

Outros comentarios sobre a Avaliación
A nota numérica ﬁnal obtense pola media ponderada dos elementos anteriores:
Nota = 0,3 * Probas curtas + 0,1 * Prácticas + 0,6 * Exame
Se pola aplicación da media ponderada anterior a nota ﬁnal é superior a 4,5 puntos, pero non se cumpre a condición de
alcanzar un mínimo de 3 puntos en cada parte do exame ﬁnal, a nota máxima será de 4,5 puntos. .
AVALIACIÓN CONTINUA:
Tanto a realización das probas, como a asistencia ás prácticas e entrega dos cuestionarios dos mesmos, son actividades de
avaliación continua, avaliando a primeira con ata 3 puntos ea segunda con ata 1 punto na nota ﬁnal.
Na facultade desta materia considérase xustiﬁcado que o alumno poida realizar un exame ﬁnal con opcións para aspirar ao
grao máis alto posible, para que os estudantes que desexen mellorar a cualiﬁcación correspondente á avaliación continua
poidan facer un exame adicional despois do exame. xeral, que incluirá cuestións relacionadas cos contidos tanto da
docencia de clase como de laboratorio, e que pode ser ata o 40% da cualiﬁcación ﬁnal coa mesma distribución que se
outorga na avaliación continua, nese exame adicional pode recuperar unha das partes ou ambas. En caso de facelo, a nota
que se terá en conta para avaliar as actividades de avaliación continua será a nota máis alta obtida (durante o curso /
exame adicional).
O alumno que desexe renunciar ás actividades correspondentes á avaliación continua ten un prazo para facelo ﬁxado pola
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dirección da escola, nese caso a nota máxima que se pode esperar co exame ﬁnal é de 6,0 puntos sobre 10, con todo, pode
aumentar a súa cualiﬁcación realizando o exame adicional mencionado no parágrafo anterior.
Para a segunda oportunidade de xuño a xullo mantense a cualiﬁcación na avaliación continua obtida na primeira
oportunidade, sen prexuízo de que, como na primeira oportunidade de decembro a xaneiro, pódese superar coa realización
do exame adicional que é propoñer a tal efecto. A nota que se terá en conta para avaliar as actividades de avaliación
continua será a nota máis alta obtida.
Cada nova matrícula na materia implica unha redución a cero das cualiﬁcacións nas actividades de avaliación continua
obtidas nos cursos anteriores.
Compromiso ético:
Estudante deberá presentar un comportamento ético axeitado. En caso de detectar un comportamento non ético (copia,
plaxio, uso de dispositivos electrónicos non autorizados, por exemplo) considerarase que o alumno non cumpre os requisitos
necesarios para aprobar a materia. Dependendo do tipo de comportamento non ético detectado, poderíase concluír que o
alumno non alcanzou as competencias B2, B3 e CT19.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Suárez Creo, J. Albo López E, Apuntes F.Electrotecnia,
Súarez Creo, J. , Albo López, E, Ejercicios Resueltos de F. Electrotecnia,
Bibliografía Complementaria
Jesús Fraile Mora, Circuitos Eléctricos, 2015,
Gómez Expósito, Martínez Ramos y otros, FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE CIRCUITOS, 2007,
Suarez Creo J. y Miranda Blanco B.N., MÁQUINAS ELÉCTRICAS. FUNCIONAMIENTO EN RÉGIMEN PERMANENTE, 2006,
Jesús Fraile Mora, Máquinas eléctricas, 2015,
Jesús Fraile Mora, Problemas de máquinas eléctricas, 2015,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Tecnoloxía eléctrica/V12G340V01804
Compoñentes eléctricos en vehículos/V12G340V01902
Oﬁcina técnica/V12G340V01307

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Física: Física I/V12G340V01102
Física: Física II/V12G340V01202
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G340V01103
Matemáticas: Cálculo I/V12G340V01104
Outros comentarios
É moi recomendable que os alumnos teñan coñecementos suﬁcientes da álxebra dos
números complexos e coñecementos básicos de teoría de circuítos:
 En concreto, esta materia parte e apóiase dos contidos estudados en Física II, realizando un mero repaso no primeiro tema
Introdución daqueles aspectos relacionados directamente coa Teoría Circuítos, primeiro bloque didáctico de Fundamentos
de Electrotecnia. É por tanto recomendable, para o correcto seguimento da materia, ter aprobada Física II.
 Por outra banda, todo o cálculo en R.E.S., que abarca o 80% do curso, realízase aplicando operacións de números
complexos (suma, resta, multiplicación, división, conxugado .), por tanto é fundamental dominar a álxebra de números
complexos (Matemáticas I) para poder seguir adecuadamente esta materia.
Por todo iso, é conveniente superar as materias dos cursos inferiores ao curso en que está situado esta materia,
especialmente Matemáticas I e Física II, antes de matricularse de Fundamentos de Electrotecnia.
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
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atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
parcialmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da
docencia dun modo máis áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
En caso de docencia virtual ou mixta, mantéñense as mesmas metodoloxías docentes que en docencia presencial utilizando
os medios telemáticos que a Universidade pon a disposición do profesorado e do alumnado (Faitic, Campus Remoto
e/oCampus Integra, programas informáticos, etc.)
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
As prácticas de laboratorio substitúense por tarefas usando gravacións de prácticas reais ou programas informáticos de
simulación eléctrica.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (tutorías)
As tutorías, en caso de docencia virtual ou mixta, desenvolveranse de forma telemática mediante o uso das ferramentas
telemáticas dispoñibles (faitic, correo electrónico, Campus Remoto, Campus Integra, teléfono, etc.)
* Modiﬁcacións (si proceden) dos contidos a impartir
ningunha
* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
ningunha
* Outras modiﬁcacións
ningunha
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
As probas presenciais realizadas manteñen o seu valor e peso na avaliación global
* Probas pendentes que se manteñen
As probas pendentes de realizarse mantéñense co seu valor e peso na avaliación global, realizándose a través das distintas
ferramentas postas a disposición do profesorado e alumnado (*faitic, correo electrónico, Campus Remoto,
Campus Integra, teléfono, etc.)
* Probas que se modiﬁcan
ningunha
* Novas probas
ningunha
* Información adicional
Mantéñense os criterios de avaliación adecuados á realización das probas, no caso de ser necesario e por indicación en
Resolución Reitoral, usando os medios telemáticos postos a disposición do profesorado
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