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[GAGG02] MAKINA ETA MEKANISMOEN TEORIA
DATU OROKORRAK

Titulazioa ENERGIA INGENIARITZAKO GRADUA Arloa MEKANIKA
Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /

EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA
Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4.5 Ordu/aste 2,06 Orduak guztira 37 irakastordu + 75,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 GALLO FERNANDEZ, ANGEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

FISIKA I
FISIKA II
ADIERAZPEN GRAFIKOA

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G1A223 - Diziplina askoko taldeetan eta ingurune eleaniztunean lan egiteko gaitasuna, eta, ahoz zein idatziz, energiaren
gaineko ezagutzak, prozedurak, emaitzak eta ideiak komunikatzeko gai izatea.

0,32

G1A215 - Makina eta mekanismoen teoriaren printzipioak ezagutzea. 4,16

Guztira: 4,48

IKASTE-EMAITZAK
  RGA2038  Helburuak zehaztu, horiek lortzeko planifikazioa egin eta jarraipen sistematikoa egiten du, bere lana gainerako
taldekideekin koordinatuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren ahozko
defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua eta
aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten printzipioak
eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa:
Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko txostenaren
egitura Ahozko aurkezpena

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 2 h.

  RGA2011  Sistema elektromekaniko bat diseinatu eta inplementatzeko, elementu mekaniko optimoak dimentsionatzen eta hautatzen
ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 10 h. 10 h. 20 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 8 h. 11 h. 19 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.

%80

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

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuen errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 21 h.
OG - Orduak guztira: 39 h.

  RGA2040  Txosten teknikoak argi, zehatz eta modu egituratuan idazten ditu, ezarritako baldintzak betez eta atalen arteko
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koherentzia azpimarratuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren ahozko
defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua eta
aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten printzipioak
eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa:
Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko txostenaren
egitura Ahozko aurkezpena

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 2 h.

  RGA2039  Teoria, metodo edota teknologia esanguratsuenen hautapena argudiatzen du, nazioarteko bibliografia erabiliz arazo bat
zehaztu edo ebatzi ahal izateko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren ahozko
defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua eta
aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten printzipioak
eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa:
Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko txostenaren
egitura Ahozko aurkezpena

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 2 h.

  RGA2010  Mekanismoen zinematikaren eta zinetikaren oinarriak ezagutzen eta aplikatzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 14 h. 10 h. 24 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 10,5 h. 15,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.

%80

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

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuen errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 19 h.
IG - Irak. gabekoak: 20,5 h.
OG - Orduak guztira: 39,5 h.

  RGA2012  Makinen eta mekanismoen teoriari buruzko ezagutzak aplikatzen ditu benetako edo simulatutako ingurune batean

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 26 h. 26 h.
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EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren ahozko
defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua eta
aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten printzipioak
eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Oharrak: Proiektuaren atal teknikoaren ebaluazioa:
Proiektuaren aurreazterketa Proiektuaren garapena Proiektuaren
banako defentsa Observaciones: Evaluación de la parte técnica del
proyecto: Análisis previo al proyecto Desarrollo del proyecto Defensa
individual del proyecto

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin
izandako bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta
proiektua gainditzeko oharrak ematen dira

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 26 h.
OG - Orduak guztira: 26 h.

  RGA2041  Lana jendaurrean aurkezten eta defendatzen du, argi, zehatz eta modu egituratuan, ikusizko euskarri egokia erabiliz,
ezarritako espezifikazioen arabera.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren ahozko
defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua eta
aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten printzipioak
eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa:
Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko txostenaren
egitura Ahozko aurkezpena

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 2 h.

EDUKIAK

A. ELEMENTU MEKANIKOAK

0.ELEMENTU MEKANIKOEI SARRERA 

1. PERDOIAK

1.1 Perdoi dimentsionalak

1.2 Gainazal perdoiak

1.3 Perdoi geometrikoak

2.LOTURA&#8209;ELEMENTUAK

2.1 Sarrera

2.2 Torlojuak

2.3 Errematxeak

2.4 Bernoak eta larakoak

2.5 Zirrindolak

2.6 Txabetak
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3.TRANSMISIO-ELEMENTUAK

3.1 Sarrera

3.2 Kojineteak

3.3 Errodamenduak

3.4 Akoplamenduak

3.5 Uhalak, poleak eta kateak

3.6 Transmisio kateak

3.7 Engranaje bidezko transmisioa

3.8 Espekak

3.9 Trinketeak

3.10 Aldagailuak eta erreduktoreak

4.ESTANKOTASUN ELEMENTUAK

B. AZTERKETA DINAMIKOA

1. ZINEMATIKA

1.1 Partikularen zinematika

1.2 Solidoen zinematika

2. ZINETIKA

1.1 Partikularen zinetika

1.2 Solidoen zinetika

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Klaseko aurkezpenak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
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