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[GJH103] INDUSTRI AUTOMATIZAZIO AURRERATUA
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa ?

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 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
 GOMEZ DIEZ, CARLOS PEDRO

 AZKARATE FERNANDEZ, IGOR

 AZURMENDI URTEAGA, ASIER

 POGGI, TOMASO

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

AUTOMATIZAZIOAREN SARRERA

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GJCE18 - Industri kontrol eta automatizazioko sistemak diseinatzeko gaitasuna
OROKORRAK
GJCG03 - Muntaketa aktibitateak, puntuan jartzea, instalazioen asistentzia eta mantenketa eta sistema mekatroniko industrialak eta
makineria bere gain hartu eta optimizatzea
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
OINARRIZKOAK
G_CB1 - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorraren oinarritik abiatzen den ikasketa arlo batean ezagutzak eta ulermena dituztela erakustea;
maila hori testu liburu aurreratuetan oinarritzen bada ere, beste hainbat alderdi ere hartzen ditu, eta horietako bat da ikasketa eremu
horretako abangoardiatik datozen ezagutzak daudela.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGJ407  Industria komunikazioaren oinarrizko kontzeptuak, komunikazio protokoloak, eremuko busak eta industria sareak
ezagutzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h.

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

2 h. 1 h. 3 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 6 h. 6 h. 12 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%40

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

%60

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Azken Nota = Aurreneko notaren %25-a +

errekuperaketako notaren %75-a. Soilik banakako frogak izango du
errekuperaketa.

IO - Irakastorduak: 10 h.
IG - Irak. gabekoak: 7 h.
OG - Orduak guztira: 17 h.

 
  

  

  RGJ408  Zehaztutako baldintzak betetzen dituzten gizakia-makina interfazeak diseinatu, garatu eta baliozkotzen ditu
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  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

7 h. 4,5 h. 11,5 h.

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

2 h. 2 h. 4 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 4,5 h. 2,5 h. 7 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%64

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

%16

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%20

Oharrak: Ariketa praktikoa gaindituta egon behar du, kontrol
puntua ebaluatzeko.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Azken Nota = Aurreneko notaren %25-a +

errekuperaketako notaren %75-a.Soilik banakako frogak izango du
errekuperaketa.

IO - Irakastorduak: 13,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 9 h.
OG - Orduak guztira: 22,5 h.

 
  

  

  RGJ409  Aplikazio erreal baten automatizazio eta gainbegiratze sistema bat diseinatzen du, arriskua ebaluatuz, eta makinen
segurtasunari buruzko EN ISO 13.849-1 arauaren arabera eskatutako soluzio teknikoa definitu eta inplementatuz

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

6 h. 4 h. 10 h.

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

25 h. 16 h. 41 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 6 h. 4 h. 10 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%56

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

%14

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%30

Oharrak: Ariketa praktikoa gaindituta egon behar du, kontrol
puntua ebaluatzeko.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Azken Nota = Aurreneko notaren %25-a +

errekuperaketako notaren %75-a. Soilik banakako frogak izango du
errekuperaketa.

IO - Irakastorduak: 37 h.
IG - Irak. gabekoak: 24 h.
OG - Orduak guztira: 61 h.

 
  

  

  RGJ414  Lantaldean erantzukizunak onartzen ditu, garatu beharreko zereginak antolatuz eta planifikatuz, gertakizunei aurre
eginez eta kideen partaidetza sustatuz

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
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Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

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

 
  

  

  RGJ415  Arazoaren soluzioan esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu, eta egoera egonkor baterako ekintzak proposatzen
ditu

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

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

 
  

  

  RGJ416  Arazoa, soluzioaren garapena eta ondorioak modu eraginkorrean eta argudiatuz zein justifikatuz definitzen ditu,
idatziz, hizkuntza behar bezala erabilita

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

1 h. 2 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

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

 
  

  

  RGJ417  Arazoa, soluzioaren garapena eta ondorioak modu eraginkorrean eta argudiatuz zein justifikatuz definitzen ditu, ahoz,
hizkuntza behar bezala erabilita

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

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

 

EDUKIAK

1.-Automaten programazio aurreratua

1.1-PLC en programazio ingurumenak

1.2-PLC-aren oinarrizko kontzeptuak

1.3-Programazio aurreratua (Zenbakizko tratamendua, tratamendu analogikoa, FC, FB-ak eta aldagiak)

2-Industri komunikazioak (Ethernet Industrial, industri busak eta OPC UA)

3.-HMI-ak, monitorizaioak eta kontrolak.

4.-Makinen Segurtasuna

4.1-Direktibak eta Araudiak (2006/42/CE, CE markatua,UNE-EN ISO12.100, UNE-EN ISO 13849-1:2008)

5.-&ldquo;Motion control&rdquo; sarrera

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Laborategiko praktikak burutzea
Programak

  Bibliografia
https://www.br-automation.com/en/academy/classroom-learning/train
ing-modules/
https://www.br-automation.com/en/academy/virtual-classroom/br-tuto
rial-portal/
PLCs OMRON:
https://sites.google.com/view/omron-spain-education/
p%C3%A1gina-principal/cursos/sysmac-automat-avanzada
Web Omron:
https://automation.omron.com/es/us/support/resources/d ownloads.ht
ml?filters=type==document&filters=type.document==type.
document&page=1&pageSize=10
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k. pl?grupo=MECATRONICA41&ejecuta=5&_ST
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