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[GAH107] INDUSTRIA INFORMATIKA
DATU OROKORRAK

Titulazioa ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA Arloa INSTRUMENTAZIOA, AUTOMATIZAZIOA ETA
KONTROLA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
Espezialitatea

ENPRESA

Izaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 2,11 Orduak guztira 38 irakastordu + 74,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 LIZEAGA GOIKOETXEA, AITOR

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

MIKROPROZESAGAILUAK

  Ezagutzak
Mikrokontrolagailuak

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GAES14 - Industri informatikaren eta komunikazioen ezagutza aplikatua
OROKORRAK
GACG1 - Energiako Ingeniari lana egiterakoan beharrezko legeria ezagutu, ulertu eta aplikatzeko gaitasuna izatea eta derrigorrez bete
beharreko espezifikazio eta araudiak erabiltzeko erraztasuna izatea.
GACG3 - Gaitasuna arazoak ekimenez konpontzeko, erabakiak hartzeko, sormenerako, eta ezagutzak, trebetasunak eta antzeak
komunikatzeko eta transmititzeko, Energiako Ingeniaritzaren jarduera profesionalaren erantzukizun etikoa eta profesionala ulertuta.
GACG4 - Energiaren esparru espezifikoan neurketak, kalkuluak, balorazioak, ikerketak, txostenak, eginkizunen planifikazioa eta antzeko
lanak egiteko ezagutzak izatea.
G_CB6 - Egoera konplexuetan edo soluzio berrien garapena eskatzen duten egoeretan jarduteko gai izatea, bai arlo akademikoan bai lan
arloan edo arlo profesionalean, bere ikasketa eremuaren barruan
OINARRIZKOAK
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGA407  Aplikazioak diseinatu, programatu eta simulatzen ditu mikrokontrolagailuan oinarritutako sistema digitaletan

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 19 h. 19 h.

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

13 h. 13 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean 13 h. 30 h. 43 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%80

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%20

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz

IO - Irakastorduak: 26 h.
IG - Irak. gabekoak: 49 h.
OG - Orduak guztira: 75 h.

 
  

  

  RGA408  Aplikazioak inplementatzen ditu mikrokontrolagailuan oinarritutako sistema digitaletan

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG
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Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 8,5 h. 8,5 h.

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

6 h. 6 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean 6 h. 17 h. 23 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%80

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%20

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz

IO - Irakastorduak: 12 h.
IG - Irak. gabekoak: 25,5 h.
OG - Orduak guztira: 37,5 h.

 

EDUKIAK

1 &ndash; Sarrera, zer da Industria Informatika?

2 - Automatizazioaren Piramidea eta komunikazio industrialak.

3 &ndash; Zer da komunikazio protokolo bat?

3.1 Oinarrizko kontzeptuak.

3.1 Adibidea: Ethernet.

4 &ndash; Komunikazio busak

4.1 I2C

4.2 CAN

4.3 UART

5 &ndash; PRAKTIKA

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Ikasgaiaren transparentziak
Titulazioaren software espezifikoa
Ikasgaian erabiltzen diren hardwarearen eta softwarearen
dokumentazio teknikoa

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=ENERGIA41&ejecuta=20
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