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[GJK106] TRESNERIA ETA KONTROLA
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa ?

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2020 Modalitatea Presentzial
egokitua

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

 VALERA GARCIA, JUAN JOSE

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

Proiektuak/erronkak/kasuak egitea/ebaztea... diziplinarteko, benetako eta/edo simulatutako
testuinguruetako arazoei irtenbidea emateko, banaka eta/edo taldeka

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Autoebaluazioa %30

Koebaluazioa %35

Behaketa (gaitasun teknikoa, jarrera eta parte-hartzea) %35

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

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

Proiektuak/erronkak/kasuak egitea/ebaztea... diziplinarteko, benetako eta/edo simulatutako
testuinguruetako arazoei irtenbidea emateko, banaka eta/edo taldeka

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Behaketa (gaitasun teknikoa, jarrera eta parte-hartzea) %100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

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

 
  

  

  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

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa, ordenagailu
praktikak, seihileko proiektuak, erronkak eta arazoak
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

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

1 h. 2 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak aurkeztea eta defendatzea, kasuak aztertzea,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, GBL/MBL, erronkak eta
arazoak

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

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

 
  

  

  RGJ322  Industri aplikazioetan neurketa sistemak diseinatu eta inplementatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

6 h. 4 h. 10 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

13 h. 7 h. 20 h.

Ariketak egitea eta problemak ebaztea, banaka eta/edo taldean 5,5 h. 6 h. 11,5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%50

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%50

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze/programazio probak
Oharrak: Azken nota, behar izanez gero:% 25 lehenengo nota

eta% 75 berreskuratze-nota.

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

 
  

  

  RGJ3323  Begizta itxiko oinarrizko kontrol-sistemak ezartzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Probak, aurkezpenak, defentsak, azterketak eta/edo kontrol-puntuak egitea 4 h. 4 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

22 h. 8 h. 30 h.

Ariketak egitea eta problemak ebaztea, banaka eta/edo taldean 10 h. 15 h. 25 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze/programazio probak
Oharrak: Azken nota, behar izanez gero:% 25 lehenengo nota

eta% 75 berreskuratze-nota.

IO - Irakastorduak: 36 h.
IG - Irak. gabekoak: 23 h.
OG - Orduak guztira: 59 h.

 

EDUKIAK

1.- Maiztasun erantzunaren analisia - Maiztasun erantzuna - Bode diagramak &ndash; 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,
Bandazabalera) - 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

Ikasgaiaren apunteak
Moodle plataforma

  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)
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=MECATRONICA32&ejecuta=10&_ST
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