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[MRD004] GAUZEN INTERNETERAKO TEKNOLOGIAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO
Unibertsitate Masterra

Arloa Kontrol Sistemak eta Interoperabilitatea

Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /
Espezialitatea

SISTEMA AUTONOMOAK

Izaera HAUTAZKOA

Plana 2019 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 3 Ordu/aste 0 Orduak guztira 43 irakastordu + 32 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ALONSO GOMEZ, ARRATE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

SENTSOREAK ETA ATZIPENA

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MRCE19 - IoT azpiegitura bat garatzea eta abian jartzea, sentsoretik hasita eta kontrol sistematik igarota, lainoraino, punta-puntako
komunikazio teknologiak erabiliz
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_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RA191  Urruneko datuak eskuratzeko sistementzat irtenbide egokia diseinatzen du, ikasi beharreko jakintza berriak eskatzen
diren egoeretara egokitzeko gaitasuna ziurtatuz

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Probak, aurkezpenak, defentsak, azterketak eta/edo kontrol-puntuak egitea 8 h. 8 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

20 h. 20 h.

Ariketak egitea eta problemak ebaztea, banaka eta/edo taldean 12 h. 12 h.

Oharrak: Irakasketa probetan KP eta errekuperaketak hartzen direz kontutan

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%100

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

eta taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute
(gutxienez 5) eta errekuperatzeko aukera bat izango dute (PBLa
ezik). Gainditu gabeko jardueren errekupera (5 baino gutxiago)
egitea derrigorrezkoa da eta nota finala errekuperaketako nota
izango da. Jarduera guztietan gutxienez 4 emaitza lortu behar da
ikaste emaitzaren nota kalkulatzeko. Ez bada horrela, ikaste
emaitzaren nota gainditu gabeko jardueraren nota izango da.
Sistemak ikasgaiaren nota finala kalkulatuko du ikaste emaitza
ezberdinetako portzentaiak aplikatuta.

IO - Irakastorduak: 28 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.
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  RA192  Urruneko datuak eskuratzeko sistemetarako azpiegitura bat ezartzen du, banaka eta diziplina anitzeko taldeetan
elkarrekin lan eginez

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

15 h. 20 h. 35 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%50

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%50

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

eta taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute
(gutxienez 5) eta errekuperatzeko aukera bat izango dute (PBLa
ezik). Gainditu gabeko jardueren errekupera (5 baino gutxiago)
egitea derrigorrezkoa da eta nota finala errekuperaketako nota
izango da. Jarduera guztietan gutxienez 4 emaitza lortu behar da
ikaste emaitzaren nota kalkulatzeko. Ez bada horrela, ikaste
emaitzaren nota gainditu gabeko jardueraren nota izango da.
Sistemak ikasgaiaren nota finala kalkulatuko du ikaste emaitza
ezberdinetako portzentaiak aplikatuta.

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

 

EDUKIAK

1. IoT aurkezpena: Gailuetatik hodeira
2. Sistema txertatuak eta IoT gailuak

1. Sistema txertatuak eta komunikazioak IoT aplikazioetarako

2. Sentsore sareak

3. Sistema ziberfisikoen modelaketa
3. IoT zerbitzuen arkitektura

1. a.       IoT apikazioetarako sistema banatuak
2. b.       IoT zerbitzuen aktitektura eta plataformak
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