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IRAKASLEAK
 MUXIKA OLASAGASTI, EÑAUT

 MARKUERKIAGA OLABE, IRATI

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

TEKNOLOGIA ELEKTRONIKOA

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MRCE16 - Sentsoreetatik abiatuta seinale fisikoak lortzea eta seinale horiek egoki moldatzeko modua diseinatzea, kontrol sistemetara
transferitzeko, bai industriako testuinguruetan bai bestelako testuinguruetan
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
MRCTR1 - Diziplina askoko taldeetan eta ingurune eleaniztunean lan egiteko gaitasuna, eta, ahoz zein idatziz, masterrarekin antzekotasuna
duten gaien gaineko ezagutzak, prozedurak, emaitzak eta ideiak komunikatzeko gai izatea.
MRCTR2 - Lanbidean erantzukizunez aritzeko gaitasuna, jarrera kooperatibo eta parte hartzailearekin eta erantzukizun sozialarekin
OINARRIZKOAK
M_CB7 - Ikasleek ingurune berri edo ezezagunetan arazoak konpontzen lortutako ezagutza eta konpetentziak aplikatzen jakin dezatela,
haien ikasketen arloari lotutako testuinguru zabalagoetan (edo diziplina anitzekoetan)

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RA161  Prozesu industrial eta kontrol sistema autonomoetarako sentsoreak ebaluatu eta aukeratzen ditu, banaka eta diziplina
anitzeko taldeetan lan eginez

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

4 h. 7 h. 11 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 1 h. 2 h. 3 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 3 h. 6 h. 9 h.

Ikasgelan aurkeztea klase parte-hartzaileetan ikasgaiekin loturiko kontzeptu eta prozedurak 5 h. 5 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 4 h. 8 h. 12 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%75

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%25

Oharrak: Praktika eta ariketen txostenak egin behar dira banakako
probak egiteko.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Ebaluazio aktibitate guztiek (kontrol puntuak, banakako

eta taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute
(gutxienez 5) eta errekuperatzeko aukera bat izango dute (PBL
proiektuak ezik). Gainditu gabeko aktibitateetan (5 baino gutxiago)
errekuperaketak derrigorrez egin behar dira eta azken nota
errekuperaketaren nota izango da. Ebaluazio aktibitateetan 4ko nota
minimoa behar da ikaste emaitzaren batezbesteko nota
kalkulatzeko. Horrela ez bada, gainditu gabeko aktibitatearen nota
jarriko da ikaste emaitzan.

IO - Irakastorduak: 17 h.

[MRD002] SENTSOREAK ETA ATZIPENA 1/2  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2022 / 2023 - Ikasgaiaren planifikazioa

IG - Irak. gabekoak: 23 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.

 
  

  

  RA162  Prozesu industrialetarako edo/eta sistema autonomoetarako seinaleak eskuratzeko sistema garatu eta balioztatzen du,
ezagutza gutxi diren edo guztiz berriak diren inguruneetako arazoak ebatziz

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

3 h. 5 h. 8 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 1 h. 2 h. 3 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 3 h. 6 h. 9 h.

Ikasgelan aurkeztea klase parte-hartzaileetan ikasgaiekin loturiko kontzeptu eta prozedurak 4 h. 4 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 4 h. 7 h. 11 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%75

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%25

Oharrak: Praktika eta ariketen txostenak egin behar dira banakako
probak egiteko.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Ebaluazio aktibitate guztiek (kontrol puntuak, banakako

eta taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute
(gutxienez 5) eta errekuperatzeko aukera bat izango dute (PBL
proiektuak ezik). Gainditu gabeko aktibitateetan (5 baino gutxiago)
errekuperaketak derrigorrez egin behar dira eta azken nota
errekuperaketaren nota izango da. Ebaluazio aktibitateetan 4ko nota
minimoa behar da ikaste emaitzaren batezbesteko nota
kalkulatzeko. Horrela ez bada, gainditu gabeko aktibitatearen nota
jarriko da ikaste emaitzan.

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 35 h.

 

EDUKIAK

* Sentsoreen ezaugarri orokorrak
  - Oinarri teorikoak
  - Sentsore motak
  - Seinale egokitzapena eta kalibrazioa
  - Sentsoreen analisia eta aukeraketa

* Sentsore aurreratuak
  - 3D azelerometroak
  - Giroskopioak
  - 3D magnetometroak
  - Neurketa unitate eta nabigazio sistema inertzialak

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren transparentziak
Moodle plataforma
Artikulu teknikoak
Titulazioaren software espezifikoa

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=MASTERROBOTIKA11&ejecuta=25&_ST
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