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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0967_22) RA1 - Monta unha rede de comunicación nun contorno industrial automatizado, configurando os parámetros e realizando as probas para a
súa posta en servizo.
(MP0967_12) RA1 - Recoñece os sistemas de comunicación industrial e as normas físicas utilizadas, identificando os elementos que os compoñen e
relacionando o seu funcionamento coas prestacións do sistema.
(MP0967_22) RA2 - Elabora programas básicos de comunicación entre un computador e periféricos externos de aplicación industrial, utilizando interfaces
e protocolos normalizados e aplicando técnicas estruturadas.
(MP0967_22) RA3 - Programa e configura os buses utilizados no ámbito industrial, identificando os elementos que o integran, en relación co resto de
dispositivos que configuran un sistema automático.
(MP0967_22) RA4 - Configura os equipamentos de control e supervisión que interveñen nun sistema automático, programando os equipamentos e
integrando as comunicacións nunha planta de produción.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0967_22) CA1.1 Verificáronse as características da instalación eléctrica e as condicións ambientais requiridas, especificando as condicións estándar
que debe reunir unha sala onde se acha un sistema informático industrial.

(MP0967_12) CA1.1 Identificouse a funcionalidade dos sistemas de comunicación industrial e as súas posibilidades de integración e intercambio de datos.

(MP0967_22) CA1.2 Enumeráronse as partes que configuran unha instalación informática industrial, indicando función, relación e características de cada
unha.

(MP0967_12) CA1.3 Identificáronse os niveis funcionais e operativos, en relación cos campos de aplicación característicos.

(MP0967_22) CA1.3 Identificáronse as configuracións topolóxicas propias das redes de comunicación en contornos industriais automatizados, indicando
as características diferenciais e de aplicación de cada unha.

(MP0967_12) CA1.4 Recoñecéronse as características que determinan os contornos industriais de control distribuído e contornos de fabricación integrada
por computador (CIM).

(MP0967_22) CA1.4 Identificáronse os tipos de soporte de transmisión utilizados nas redes de comunicación industriais, indicando as características e os
parámetros máis representativos destes.

(MP0967_22) CA1.5 Identificouse a función de cada fío do cable utilizado nunha rede de comunicacións industriais, realizando tubiños flexibles para a
interconexión dos compoñentes da rede.

(MP0967_12) CA1.5 Utilizouse o modelo ISO de referencia para interconexión de sistemas abertos (OSI), e describiuse a función de cada un dos seus
niveis e a relación entre eles.

(MP0967_12) CA1.6 Determináronse as técnicas de transmisión de datos en función da tecnoloxía empregada.

(MP0967_12) CA1.7 Utilizáronse os parámetros de comunicación, identificando a función que realiza na transmisión de datos en serie.

(MP0967_12) CA1.8 Estudáronse as normas físicas utilizadas en redes de comunicación industrial identificando as interfaces e os elementos de conexión.

(MP0967_12) CA1.9 Clasificáronse as redes de comunicacións atendendo a criterios como o tipo de enlace, a técnica empregada na transmisión de datos,
a propiedade, a extensión xeográfica ou a topoloxía.

(MP0967_12) CA1.10 Recoñecéronse as técnicas de control de fluxo, de detección de erros e de acceso ao medio na transmisión de datos.

(MP0967_22) CA2.1 Identificáronse os campos básicos que inclúen un protocolo de comunicación industrial.

(MP0967_22) CA2.2 Identificáronse os interfaces para diferentes tipos de comunicación industrial.

(MP0967_22) CA2.4 Seleccionáronse os comandos do protocolo de comunicación que cumpra utilizar para realizar un programa de comunicación,
identificando o método para a detección e a corrección de posibles erros que se poidan producir.

(MP0967_22) CA2.5 Elaborouse o diagrama de fluxo e/ou o pseudocódigo que responda ao funcionamento dun programa de comunicación industrial,
utilizando simboloxía normalizada.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0967_22) CA3.1 Identificáronse os buses industriais actuais, en relación coa pirámide das comunicacións.

(MP0967_22) CA3.7 Representáronse os sistemas de comunicación industrial mediante bloques funcionais.

(MP0967_22) CA3.8 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos da instalación a partir de documentación técnica de fábrica.

(MP0967_22) CA4.1 Relacionáronse as funcións que ofrece un sistema de supervisión e control con aplicacións industriais de automatización.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0967_12) RA1 - Recoñece os sistemas de comunicación industrial e as normas físicas utilizadas, identificando os elementos que os compoñen e
relacionando o seu funcionamento coas prestacións do sistema.
(MP0967_22) RA1 - Monta unha rede de comunicación nun contorno industrial automatizado, configurando os parámetros e realizando as probas para a
súa posta en servizo.
(MP0967_22) RA2 - Elabora programas básicos de comunicación entre un computador e periféricos externos de aplicación industrial, utilizando interfaces
e protocolos normalizados e aplicando técnicas estruturadas.
(MP0967_22) RA3 - Programa e configura os buses utilizados no ámbito industrial, identificando os elementos que o integran, en relación co resto de
dispositivos que configuran un sistema automático.
(MP0967_22) RA4 - Configura os equipamentos de control e supervisión que interveñen nun sistema automático, programando os equipamentos e
integrando as comunicacións nunha planta de produción.

(MP0967_22) RA5 - Verifica o funcionamento do sistema de comunicación industrial, axustando os dispositivos e aplicando normas de seguridade.

(MP0967_22) RA6 - Repara disfuncións en sistemas de comunicación industrial, observando o comportamento do sistema e utilizando ferramentas de
diagnose.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0967_12) CA1.2 Recoñeceuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial.

(MP0967_22) CA1.6 Preparouse a instalación de subministración de enerxía eléctrica e, de ser o caso, o sistema de alimentación ininterrompida,
comprobando a seguridade eléctrica e ambiental requirida.

(MP0967_22) CA1.7 Realizouse a conexión física das tarxetas, os equipamentos e demais elementos necesarios para a execución da rede, seguindo o
procedemento normalizado e/ou documentado.

(MP0967_22) CA1.8 Realizouse a carga e a configuración do sistema de rede, seguindo o procedemento normalizado e introducindo os parámetros
necesarios para a adecuar ao tipo de aplicacións que se vaian utilizar.

(MP0967_22) CA1.9 Configuráronse os recursos que se poden compartir nunha rede de comunicacións industriais e os modos usuais de utilización
destes.

(MP0967_22) CA2.3 Configurouse a comunicación entre un computador e un equipamento industrial.

(MP0967_22) CA2.6 Codificouse o programa de comunicación nunha linguaxe de alto nivel.

(MP0967_22) CA2.7 Verificouse a idoneidade do programa co diagrama de fluxo elaborado, co pseudocódigo e coas especificacións propostas.

(MP0967_22) CA2.8 Documentouse adecuadamente o programa, aplicando os procedementos estandarizados coa suficiente precisión para asegurar o
seu posterior mantemento.

(MP0967_22) CA3.2 Configuráronse os equipamentos dunha rede industrial para a comunicación entre dispositivos.

(MP0967_22) CA3.3 Programouse unha rede industrial para o intercambio de datos entre dispositivos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0967_22) CA3.4 Configuráronse os compoñentes para a súa utilización na interconexión de diferentes redes por cambio de protocolo ou medio físico.

(MP0967_22) CA3.5 Utilizáronse técnicas de control remoto para o envío ou a recepción de datos entre o proceso industrial e o persoal de mantemento ou
de control.

(MP0967_22) CA3.6 Utilizáronse diversos medios físicos para a comunicación entre equipamentos e sistemas.

(MP0967_22) CA4.2 Recoñecéronse todas as ferramentas de configuración, en relación coa función que vaian realizar dentro da aplicación.

(MP0967_22) CA4.3 Configuráronse avisos e alarmas, e rexistráronse nun arquivo para un posterior tratamento.

(MP0967_22) CA4.4 Configuráronse e programáronse sistemas de control e supervisión de diferentes fabricantes.

(MP0967_22) CA4.5 Integráronse paneis de operación e computadores como dispositivos de control, supervisión e adquisición de datos nunha rede de
comunicación industrial.

(MP0967_22) CA4.6 Configurouse un sistema de control e supervisión para a presentación gráfica de datos.

(MP0967_22) CA4.7 Déuselle funcionalidade ao sistema de control para traballar con datos relativos ao mantemento da máquina ou ao proceso industrial.

(MP0967_22) CA5.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.

(MP0967_22) CA5.2 Verificáronse os parámetros de configuración de cada equipamento.

(MP0967_22) CA5.3 Verificouse o funcionamento do programa para que respecte as especificacións dadas.

(MP0967_22) CA5.4 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

(MP0967_22) CA5.5 Medíronse parámetros característicos da instalación.

(MP0967_22) CA5.6 Respectáronse as normas de seguridade.

(MP0967_22) CA6.1 Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.

(MP0967_22) CA6.2 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías de natureza física ou lóxica que se presenten nos sistemas de comunicación
industrial.

(MP0967_22) CA6.3 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizando os efectos que produce a través das medidas realizadas e da observación do
comportamento do sistema e dos equipamentos.

(MP0967_22) CA6.4 Reparouse a avaría.

(MP0967_22) CA6.5 Restableceuse o funcionamento.

(MP0967_22) CA6.6 Elaboráronse rexistros de avaría.

Mínimos exixibles:

Sistemas de comunicación industrial, integración e intercambio de datos e estrutura.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Control centralizado, control distribuido e niveles CIM.

Modelo OSI.

Técnicas de transmisión de datos: Multiplexación, modulación, conmutación e codificación.

Parámetros de comunicación.

Normas físicas en redes de comunicación industrial.

Redes de comunicacións atendendo a criterios como o tipo de enlace, a técnica empregada na transmisión de datos, a propiedade, a extensión

xeográfica ou a topoloxía.

Técnicas de control de fluxo, de detección de erros e de acceso ao medio na transmisión de datos.

Protocolos de comunicación.

Montar unha rede de comunicación nun contorno industrial automatizado, configurando os parámetros e realizando as probas para a súa posta en

servizo.

-Comunicacións PPI con autómatas S7- 200

-Comunicacións MPI datos globais e funcións

-Comunicacións Profibus DP

-Bus de campo Asi

-Comunicacións Ethernet

-Acceso a unha rede industrial mediante páxina web e mobil.

-Comunicacións logo OBA8

Criterios de Cualificación:

Primeira parte: Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita relaciada cos mínimos exixibles establecidos na programación.

 O profesor do módulo profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas

deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Segunda parte: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que consistirá no desenvolvemento dun ou de

varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos mínimos exixibles establecidos na programación.

 O profesor do módulo profesional cualificará esta segunda parte da proba de cero a dez puntos.

 Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos; As persoas que non superen a

primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba escrita composta por cuestións, exercicios e problemas.

Para realizar está parte da proba as persoas aspirantes necesitan bolígrafo y calculadora.
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4.b) Segunda parte da proba

Proba  práctica que consistira na realización dalgunhas das seguintes comunicacións :

-Comunicacións PPI con autómatas S7- 200 (programa Microwin de Siemens)

-Comunicacións MPI datos globais e funcións con autómatas S7-300 (programa Step 7 Simatic)

-Comunicacións Profibus DP con autómatas S7-200, S7-300 y ET-300 (programas Step 7 Simatic e Microwin de Siemens)

-Comunicación Profibus DP con autómatas S7 1500, S7 1200 e S7 200 (programas Portal TIA Siemens e Microwin)

-Bus de campo Asi (Programan Microwin o portal TIA Siemens)

-Comunicacións Ethernet con autómatas Simatic S7-1200 e S7 1500 (programa Portal TIA Siemens)

-Comunicacións Ethernet con logo OBA 7 y OBA8 (programa Siemens Logo Soft Comfort )

-Acceso a unha rede industrial mediante páxina web (logo OBA8, autómata Simatic S7 1200 e S7 1500, programa Portal TIA Siemense e Logo Soft

)comfort ).

-Técnoloxia wifi e acceso a un autómata medianta unha APP. (Programas portal TIA)

-Comunicacións logo OBA7 e OBA8 y panel HMI (programas Siemens Logo Soft Comfort  e Portal TIA Siemens )

Equipos necesarios: S7 200, S7 300, S7 1500, S7 1200, Dispositivo móvil, punto de acceso e cliente Scalance de Siemens, panel táctil HMI KTP

600 o KTP 600 de siemens)

Cables e conectores: Cable PC/PPI, cable PC adapter MPI, cable ethernet con conectores RJ45, Cable Simatic Net de Siemenes y conectores

Fast Conect de Siemens)
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