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DATU OROKORRAK

Titulazioa ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO
Unibertsitate Masterra

Arloa Profesionalizazio Praktikak

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2019 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza ?

Kredituak 15 Ordu/aste 0 Orduak guztira [!] 0 irakastordu + 0 irak. gabeko ordu = 0 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 (Ez dago irakaslerik)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MRCE06 - Automatetan oinarritutako soluzioak aplikatzea prozesuen kontrolerako eta posizioaren eta abiaduraren kontrolerako, ardatz
soiletarako eragintzekin, eta diagnostikorako eta prest jartzeko tresnen erabilera bultzatzea
MRCE07 - Indarreko makinetako segurtasun araudiaren eskakizunei buruzko soluzio teknikoa baliozkotzen duen azterketa garatzea eta
segurtasuneko automatetan oinarritutako soluzioak aplikatzea, erabakitako zehaztapenen arabera
MRCE10 - Datuak analizatzeko prozesu aurreratu bat diseinatzea, garatzea eta ezartzea datuen izaerari eta egin beharreko lanaren
helburuari erantzuteko
MRCE13 - Ibilbideak planifikazio lanak ebaztea robot mugikor baten nabigazio autonomorako
MRCE14 - Robot erako manipulagailuak kontrolatzeko lanak ebaztea testuinguru askotan eta hainbat funtzionamendu baldintzatan
MRCE19 - IoT azpiegitura bat garatzea eta abian jartzea, sentsoretik hasita eta kontrol sistematik igarota, lainoraino, punta-puntako
komunikazio teknologiak erabiliz
MRCE21 - Algoritmoak diseinatzea eta ebaluatzea datuen edukien analisian oinarrituta, bereziki irudien eta bideoen analisian
OROKORRAK
MRCG01 - Industri prozesuak eta sistema autonomoak automatizatzea, kontrolatzea, zaintzea eta adimendun bihurtzea, horiek denak prest
egotea bermatuko duten proiektu berritzaileak zuzenduta, punta-puntako teknologiak erabiliz eta inguru industrialetan eta zientifikoetan
integratuz, eta erabiltzaileen eta indarreko araudien zehaztapenak aintzat hartuta alternatibarik egokienen gaineko aholkuak emateko
gaitasunarekin.
ZEHARKAKOAK
MRCTR2 - Lanbidean erantzukizunez aritzeko gaitasuna, jarrera kooperatibo eta parte hartzailearekin eta erantzukizun sozialarekin
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko

IKASTE-EMAITZAK
(Ez dago ikaste-emaitzarik)

EDUKIAK
(Ikasgai honek ez du edukirik)

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

(Ez dago baliabiderik)

  Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)
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