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Kredituak 5,5 Ordu/aste 4,78 Orduak guztira 86 irakastordu + 51,5 irak. gabeko ordu = 137,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 ETXEBERRIA LARRAZABAL, ANDER

 ZALDIBIA GARATE, JOSEBA EDORTA

 AZKARATE FERNANDEZ, IGOR

 MADINA HERNANDEZ, PATXI

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
MHC02 - Fabrikazio sistema integratuak proiektatu, kalkulatu eta diseinatzeko gai izatea
MHC08 - Ekoizpen automatizatuko eta prozesuen kontrol aurreratuko sistemak diseinatu eta proiektatzeko gai izatea
ZEHARKAKOAK
MHC47 - Hainbat alternatibaren artean hautatu eta aplikatzea neurri bat, proposamen bat…, denbora eta modu egokian, egin beharreko
lanen testuinguruan planteatzen diren beharrei eta kontingentziei erantzuteko
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

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA124 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermen sakona, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan.

0,61

ENA125 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitateko abangoardiako ezagutzak edukitzea, era kritikoan. 0,61

ENA127 - Ingeniaritzako analisia: Ingeniaritzako produktu, prozesu eta sistema berriak eta konplexuak analizatzeko gaitasuna,
diziplina askoko testuinguru zabalago batean; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako ezarritako metodorik egokienak hautatu
eta aplikatzea, baita metodo berritzaileak ere, eta analisi horien emaitzak era kritikoan interpretatzea.

0,61

ENA129 - Ingeniaritzako analisia: Modu osatugabean, edo gatazkatsuan, definitutako ingeniaritzako problemak identifikatu,
formulatu eta ebazteko gaitasuna; problemok hainbat soluzio baliagarri izan ditzakete, eta, horregatik, kontuan hartu beharko
dira bere diziplinatik harantzago doazen beste ezagutza batzuk, eta kontuan hartu beharko dira ondorio sozialak, osasun eta
segurtasunekoak, ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak. Analisi, kalkulu eta esperimentaziorako metodorik
egokienak hautatu eta ap

0,61

ENA132 - Ingeniaritzako proiektuak: Proiektatzeko gaitasuna, bere ingeniaritzako espezialitatearen abangoardiako ezagutza
eta ulermena aplikatuz.

0,61

ENA137 - Ikerketa eta berrikuntza: Bere espezialitateko teknologiarik aurreratuen aplikazioari buruz ikertzeko gaitasuna. 0,61

ENA140 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Material, ekipamendu eta tresna, teknologia eta ingeniaritzako prozesuen
aplikazioaren eta horien mugen gaineko ezagutza osatua.

0,61

ENA146 - Komunikazioa eta talde lana: Bere ondorioak modu argian eta anbiguotasunik gabe komunikatzeko hainbat metodo
erabiltzeko gaitasuna, baita haien oinarrian dauden oinarri logikoak ere, gaiaren inguruko entzule espezializatuei zein
espezializatu gabeei zuzenduta, testuinguru estataletan eta nazioartekoetan.

0,61

ENA147 - Komunikazioa eta talde lana: Estatuko testuinguruetan eraginkortasunez talde bateko kide edo lider moduan
funtzionatzeko gaitasuna, taldean egon daitezkeelarik diziplina eta maila desberdinetako lagunak, komunikazio birtualeko
tresnak erabiltzeko aukerarekin.

0,61

  
Guztira: 5,5

IKASTE-EMAITZAK
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  RMH134  Kontrol egitura bat diseinatzen du ekoizpen prozesu baten eskakizunak betetzeko, prozesu industrialak
automatizatzeko baliabideak definituz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 6 h. 6 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea 4 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Taldeka burututako lana %100

Oharrak: Gainditu gabeko lanak, praktikak&#8230; errekuperatu
egin beharko dira eta gehienez 5 notarekin baloratuko dira.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Lanen errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

  RMH135  Zehaztu eta deskribatu fabrikazio-prozesuen automatizaziorako beharrezkoak diren baliabideak.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 11 h. 11 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 3 h. 3 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 1 h. 11 h. 12 h.

Enpresei eta/edo zentro teknologikoei bisitak egitea 3 h. 3 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Bakarka zein taldeka burututako lanak %50

Kontrol-puntua %50

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE Gainditu gabeko lanak, praktikak&#8230;
errekuperatu egin beharko dira eta gehienez 5 notarekin baloratuko
dira.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Lanen errekuperaketa
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 11 h.
OG - Orduak guztira: 31 h.

 

  RMH136  Modelatu eta aztertu sistema mekatroniko/multifisikoen portaera dinamikoa oinarrituz lege fisikoetan eta baita
esperimentazioan ere.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 7 h. 4 h. 11 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 5 h. 3 h. 8 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean 4 h. 2 h. 6 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea 2 h. 1 h. 3 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 2 h. 4 h. 6 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea 6 h. 1,5 h. 7,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kontrol-puntua %100

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 26 h.
IG - Irak. gabekoak: 15,5 h.
OG - Orduak guztira: 41,5 h.
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  RMH137  Diseinatu kontrolatzaileak sarrera eta irteera bakuneko sistementzat maiztasun teknikekin eta egiaztatu simulazioaren
bidez. Halaber, konfiguratu eta martzan jarri erreguladore industrialak.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 9 h. 6 h. 15 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 7 h. 4 h. 11 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean 6 h. 1 h. 7 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea 4 h. 2 h. 6 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 2 h. 6 h. 8 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea 6 h. 2 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Praktikak %50

Simulazio praktikak %50

Oharrak: Gainditu gabeko lanak, praktikak&#8230; errekuperatu
egin beharko dira eta gehienez 5 notarekin baloratuko dira.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Idatzizko zein ahozko defentsa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 34 h.
IG - Irak. gabekoak: 21 h.
OG - Orduak guztira: 55 h.

 

EDUKIAK

I MODULUA. AUTOMATIZAZIO INDUSTRIALA

1. Prozesuen behaketa sistemak (SCADAk)

   1.1. Gizaki-makina interfaza
   1.2. Denbora errealeko datu-eskuratzea eta grafikatzea
   1.3. Alarmen kudeaketa
   1.4. Script-ak
   1.5. Datu serbitzaria (Kepserver)
   1.6. MES integrazioa
  
2. Segurtasuna makinetan

   2.1. Sarrera makineriaren 2006/42/CE direktibara
   2.2. Segurtasuna makinetan eta arriskuen ebaluaziorako ISO 12100-1/2 y ISO 14121-1 araudiak
   2.3. UNE-EN ISO 13849-1 araudia eta ezberdintasunak aurreko EN 954-1 araudiarekin
   2.4. SISTEMA programaren erabilera  

 

II MODULUA. ERREGULAZIO AUTOMATIKOA

1. Kontrolaren oinarrizko kontzeptuak
1.1     Automatizazioa. Sistemen kontrola
1.2     Sistema konkeptua
1.3     Sistema baten kontrolatzea
1.4.    Automatika. Kontrol teoria
1.5     Oinarrizko kontrol ekintzak

2. Sistema dinamikoen modelatzea
2.1    Sistema baten portaeraren deskribapen matematikoa
2.2    Erantzun inpultsionala: Funtzio ponderatzailea
2.3    Transferentzi funtzioa
2.4    Sistemen adierazpen grafikoa
2.5    Sistema fisikoen modelatze matematikoa. Adibideak

3. Sistema linealen analisia
3.1    Sistemen denborarekiko analisia eredu baten oinarritua
3.2    Sistema linealen egonkortasuna
3.3    Sistema kontrolatu baten zehaztasuna

4. Kontrol sistemen simulazioa Matlab/Simulink programarekin
4.1     MATLAB/Simulink simuladorea
4.2     Askatasun gradu bakuneko abiadura eta posizio-kontrola
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BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Simulazio programak
Industrial erregulazioko laborategia
MUDLE: Ikasgaiko dokumentazioa
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