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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recoñece os dispositivos de medida e regulación, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas características técnicas.

RA2 - Monta e desenvolve sistemas de medida e regulación, identificando as variables do proceso, establecendo os requisitos de funcionamento e
seleccionando os sistemas de medida e regulación adecuados, consonte aos requisitos do sistema.
RA4 - Diagnostica avarías nos sistemas de medida e regulación, identificando a natureza da avaría e aplicando as técnicas e os procedementos máis
adecuadas para cada caso.
RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, as medidas e os equipamentos
para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os tipos de sensores e transdutores utilizados nos sistemas de medida en función da magnitude que cumpra medir e as súas
características de funcionamento.

CA1.2 Identificáronse os circuítos acondicionadores de sinal que constitúen os dispositivos de medida.

CA1.3 Identificáronse os compoñentes nun esquema normalizado dunha instalación dun sistema automático de control.

CA1.4 Determináronse as funcións de transferencia de sistemas de control.

CA1.5 Establecéronse as especificacións técnicas do sistema de medida.

CA1.6 Identificouse a funcionalidade dos sistemas de medida para diferentes aplicacións industriais.

CA1.7 Analizouse a idoneidade do tipo de regulación posto en práctica en diferentes aplicacións industriais.

CA1.8 Recoñecéronse os bloques que constitúen un lazo de regulación.

CA1.9 Determináronse as variables que definen un sistema de regulación.

CA1.10 Identificáronse os dispositivos de regulación utilizados a nivel industrial, en función da aplicación requirida.

CA1.11 Determinouse a estabilidade do sistema de control, aplicando diversos criterios de estabilidade.

CA1.12 Establecéronse algoritmos para a determinación dos controladores do sistema de control.

CA2.1 Determináronse as variables do proceso que se vaian controlar.

CA2.2 Establecéronse as especificacións técnicas de sistema de control.

CA2.4 Propuxéronse estratexias de control sinxelas para o proceso formulado.

CA2.7 Establecéronse parámetros para os controladores dos sistemas de control.

CA2.8 Analizouse a estabilidade do sistema de control, aplicando diversos criterios e utilizando sistemas de adquisición de datos.

CA4.1 Recoñecéronse os puntos susceptibles de avaría.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.6 Documentouse a avaría nun informe de incidencias do sistema.

CA4.7 Configurouse a memoria técnica.

CA4.8 Elaborouse o orzamento da instalación.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA5.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.)
que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA5.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA5.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridos.

CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recoñece os dispositivos de medida e regulación, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas características técnicas.

RA2 - Monta e desenvolve sistemas de medida e regulación, identificando as variables do proceso, establecendo os requisitos de funcionamento e
seleccionando os sistemas de medida e regulación adecuados, consonte aos requisitos do sistema.

RA3 - Verifica o funcionamento dos sistemas de medida e regulación, aplicando a normativa de seguridade a cada caso concreto.

RA4 - Diagnostica avarías nos sistemas de medida e regulación, identificando a natureza da avaría e aplicando as técnicas e os procedementos máis
adecuadas para cada caso.
RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, as medidas e os equipamentos
para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os tipos de sensores e transdutores utilizados nos sistemas de medida en función da magnitude que cumpra medir e as súas
características de funcionamento.

CA1.2 Identificáronse os circuítos acondicionadores de sinal que constitúen os dispositivos de medida.

CA1.3 Identificáronse os compoñentes nun esquema normalizado dunha instalación dun sistema automático de control.

CA2.1 Determináronse as variables do proceso que se vaian controlar.

CA2.3 Seleccionáronse os dispositivos de medida e regulación en función da aplicación requirida.

CA2.5 Montouse o sistema de medida e regulación, implementando dispositivos.

CA2.6 Calibráronse e axustáronse os dispositivos de medida.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Verificouse a reposta do sistema ante diferentes entradas e posibles perturbacións, utilizando sistemas de adquisición de datos.

CA3.1 Comprobouse a conexión entre dispositivos.

CA3.2 Verificouse o funcionamento dos dispositivos de protección.

CA3.3 Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servizo e a comprobación.

CA3.4 Verificouse a secuencia de control.

CA3.5 Reaxustáronse os dispositivos que conforman o sistema de medida e regulación.

CA3.6 Verificouse a resposta do sistema ante situacións anómalas.

CA4.2 Utilizouse instrumentación de medida e comprobación.

CA4.3 Diagnosticáronse as causas da avaría.

CA4.4 Localizouse a avaría.

CA4.5 Restableceuse o funcionamento do sistema.

CA5.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

CA5.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.)
que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA5.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA5.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridos.

CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Os Mínimos exixibles na primeira parte da proba serán:

Identificáronse os tipos de sensores e transdutores utilizados nos sistemas de medida en función da magnitude que cumpra medir e as súas

características de funcionamento.

Identificáronse os circuítos acondicionadores de sinal que constitúen os dispositivos de medida.

Identificáronse os compoñentes nun esquema normalizado dunha instalación dun sistema automático de control.

Determináronse as funcións de transferencia de sistemas de control.

Establecéronse as especificacións técnicas do sistema de medida.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Identificouse a funcionalidade dos sistemas de medida para diferentes aplicacións industriais.

Recoñecéronse os bloques que constitúen un lazo de regulación.

Determináronse as variables que definen un sistema de regulación.

Identificáronse os dispositivos de regulación utilizados a nivel industrial, en función da aplicación requirida.

Determinouse a estabilidade do sistema de control, aplicando diversos criterios de estabilidade.

Establecéronse algoritmos para a determinación dos controladores do sistema de control.

Tal como establece a convocatoria das probas libres serán necesario ter unha nota igual ou superior a cinco puntos para superala. O valor de cada

exercicio indicarase na folla que se lle entregará a o candidato, os exercicios, pregunta se problemas calificaranse como ben ou mal, dándoselle a

máxima nota se están completamente realizados ou cero puntos se non están correctamente realizados ou non están rematados

Mínimos esixibles da segunda parte da proba.

Realización da montaxe dos sensores con dispositivo programable

Realización do software de programación xunto con escalado e normalizado das entradas e saídas analóxicas.

Posta en marcha do sistema.

Tal como establece a convocatoria das probas libres serán necesario ter unha nota igual ou superior a cinco puntos para superala. Calificándose

con catro puntos a Realización da montaxe dos sensores con dispositivo programable e con tres puntos cada  un dos outros mínimos exixibles,

Realización do software de programación xunto con escalado e normalizado das entradas e saídas analóxicas.

Posta en marcha do sistema

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Examen escrito con preguntas, exercicios, cuios contidos son os expostos a continuación:

Identificáronse os tipos de sensores e transdutores utilizados nos sistemas de medida en función da magnitude,  medir e as súas características de

funcionamento.

Calcular  a linealidade entre extremos e a linelaidade teórica , histeresis e repetilbilidade dun transductor

Identificáronse os circuítos acondicionadores de sinal que constitúen os dispositivos de medida.

Identificáronse os compoñentes nun esquema normalizado dunha instalación dun sistema automático de control.

Determináronse as funcións de transferencia de sistemas de control.

Establecéronse as especificacións técnicas do sistema de medida.

Identificouse a funcionalidade dos sistemas de medida para diferentes aplicacións industriais.

Recoñecéronse os bloques que constitúen un lazo de regulación.

Determináronse as variables que definen un sistema de regulación.

Identificáronse os dispositivos de regulación utilizados a nivel industrial, en función da aplicación requirida.

Determinouse a estabilidade do sistema de control, aplicando diversos criterios de estabilidade.

Establecéronse algoritmos para a determinación dos controladores do sistema de control.

Tal como establece a convocatoria das probas libres serán necesario ter unha nota igual ou superior a cinco puntos para superala. O valor de cada

exercicio indicarase na folla que se lle entregará a o candidato, os exercicios, pregunta se problemas calificaranse como ben ou mal, dándoselle a
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máxima nota se están completamente realizados ou cero puntos se n on están correctamente realizados ou non están rematados

4.b) Segunda parte da proba

Realizar o deseño, programación  e a montaxe  dun sistema automatico empregando o LOGO 8  de Siemens e os transductores axeitados a  o

proceso requerido. Empregarase o LOGO soft Confort 8.2 de Siemens.

Realización da montaxe dos sensores con dispositivo programable

Realización do software de programación xunto con escalado e normalizado das entradas e saídas analóxicas.

Posta en marcha do sistema.

Tal como establece a convocatoria das probas libres serán necesario ter unha nota igual ou superior a cinco puntos para superala. Calificándose

con catro puntos a Realización da montaxe dos sensores con dispositivo programable e con tres puntos cada  un dos outros mínimos esixibles,

Realización do software de programación xunto con escalado e normalizado das entradas e saídas analóxicas.

Posta en marcha do sistema.
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