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[GJK006] TRESNERIA ETA KONTROLA
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa INDUSTRIA ELEKTRONIKA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,75 Orduak guztira 67,5 irakastordu + 45 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 ARANGUREN DERIOZPIDE, JON

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

SISTEMA DINAMIKOEN MODELAKETA ETA SIMULAZIOA
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GJCE14 - Tresneria elektronikoari, erregulazio automatikoari eta kontrol teknikei buruzko ezagutzak eta industri automatizazioko aplikazioa.
OROKORRAK
GJCG05 - Produktu, ekipo eta sistema mekatronikoak garatu eta diseinatu zehaztapenetan jasotako eta indarreko legeriak eskatutako
eskakizun teknikoak, ekonomikoak, kalitatekoak eta segurtasunekoak betez
GJCG06 - Industriako ekipoak, prozesuak eta sistema malguak automatizatzeko eta kontrolatzeko proiektuak inplementatu eta gauzatu,
hardwarea eta softwarea elkartuta, sistema osatzen duten unitate guztien funtzionamendua optimizatzeko eta horrekin ekoizpen sektorearen
premiak asetzeko

IKASTE-EMAITZAK

  RG301  Lantaldean bere gain hartzen ditu ardurak, garatu beharreko zereginak antolatu eta planifikatuz, gorabeherei aurre eginez
eta kideen partaidetza sustatuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RG302  Arazoak ebazteko esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu eta egoera egonkor baterako ekintzak planteatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

[GJK006] TRESNERIA ETA KONTROLA 1/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2019 / 2020 - Ikasgaiaren planifikazioa

  RG304  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean argudiatuz
eta justifikatuz, eta hizkuntza idatzia egoki erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuko idatzizko txostenaren zuzenketa

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RG305  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean argudiatuz
eta justifikatuz, eta ahozko hizkuntza egoki erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RGJ322  Industri aplikazioetan neurketa sistemak diseinatu eta inplementatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

11,5 h. 10 h. 21,5 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

13 h. 7 h. 20 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%50

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%50

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 24,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 17 h.
OG - Orduak guztira: 41,5 h.

 

  RGJ323  Industri aplikazioetan begizta itxiko oinarrizko kontrol sistemak inplementatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

35 h. 24 h. 59 h.
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EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 35 h.
IG - Irak. gabekoak: 24 h.
OG - Orduak guztira: 59 h.

 

EDUKIAK

1. - Maiztasun erantzunaren analisia
        - Maiztasun erantzuna
        - Bode diagramak
        - Bibrazioak
2.- Kontrol sistemetara sarrera
        - Kontrol sistema berrelikatuak
        - Erreguladoreak
        - Zehaztasuna erregimen iraunkorrean
        - Egonkortasuna sistema berrelikatuetan
        - Erroen kokaerako metodoa
3.- Sentsoreak
        - Sentsoreen zehaztapenak (Sentsibilitatea, Linealtasuna, Histeresia, Erresoluzioa, Zehaztasuna, Offset, Erantzun denbora, Banda
zabalera)
        - Desplazamendu eta abiadura sentsoreak (Enkoder optikoak)
        - Indar, presio sentsoreak (Galga extensiometrikoak, Sentsire Piezoelektrikoak)
        - Temperature sentsoreak (RTD, Termistorak, Termopareak)
        - Korronte sentsoreak (Shunt erresistentzia, Hall efektuko sentsorea, Korronte transformadorea).

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak

Bibliografia
Craig A. Kluever, Dynamic systems: Modeling, Simulation and
Control, 1st edition (2015), ISBN: 978-1-118-28945-7.
W. Bolton, Instrumentation and control systems, ISBN:
978-0-7506-6432-0 (paper), ISBN: 978-0-0804-7039-9 (online)
Paul P.L. Regtien, Sensors for mechatronics, ISBN:
978-0-1239-1497-2 (paper), ISBN: 978-0-1239-4409-2 (online)
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SITUATION

The state of alarm caused by the COVID19 pandemic
during 2019-20 academic year, has forced the Higher 
Polytechnic School of MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
to teach online bachelors and masters degrees. These 
degrees were previously taught face to face.

The above mentioned adaptation has mainly affected 
two types of activities:
- TRAINING ACTIVITIES 
- ASSESMENT ACTIVITIES



LEARNING ACTIVITIES
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LEARNING ACTIVITIES

LEARNING RESULTS INITIAL ACTIVITY ADAPTATION

RGJ322 They design and 
implement measurement 
systems in industrial 
applications

Presentation of the teacher in the 
classroom, in participatory classes, of 
concepts and procedures
associated with the subjects

Development, writing and presentation 
of memorandums, reports, audio-visual 
material, etc. relating to projects/POPBLs 
carried out individually or in teams

RGJ323 They implement 
basic closed-loop control 
systems in industrial 
applications

Presentation of the teacher in the 
classroom, in participatory classes, of 
concepts and procedures
associated with the subjects

OHARRA; moldaketa edo egokitzapenik egin ez den kasuan, taula hutsik egongo da.



ASSESSMENT ACTIVITIES
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ASSESSMENT ACTIVITIES

NOTA: en los casos en los que no ha habido adaptaciones, la tabla estará vacía.

LEARNING OUTCOME ASSESSMENT ACTIVITY % OF FINAL 
MARJ NEW ASSESSMENT ACTIVITY % OF FINAL 

MARK

RGJ322 They design and 
implement measurement 
systems in industrial 
applications

Individual written and oral 
tests to assess technical skills 
of
the subject

50%

Technical skills, involvement in 
the project, finished work,
obtained results, handed 
documentation, presentation 
and
technical defence

50%

RGJ323 They implement 
basic closed-loop control 
systems in industrial 
applications

Individual written and oral 
tests to assess technical skills 
of the subject

100% Individual written and oral 
tests to assess technical skills 
of the subject

50%

Reports of solving exercises, 
case studies, computer 
practices, simulation 
practices and laboratory 
practices

50%



Jon Aranguren lecturer
jaranguren@mondragon.edu
Loramendi, 4. Apartado 23
20500 Arrasate – Mondragon

Eskerrik asko
Muchas gracias

Thank you
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