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[GAJJ01] JARIAKINEN MEKANIKA
DATU OROKORRAK

Titulazioa ENERGIA INGENIARITZAKO GRADUA Arloa INGENIARITZA TERMIKOA ETA FLUIDOENA
Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /

EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA
Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4.5 Ordu/aste 2,67 Orduak guztira 48 irakastordu + 64,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 FERNANDEZ ARROIABE TXAPARTEGI, PERU

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

KALKULUA I
KALKULUA II
FISIKA I

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G1A213 - Jariakinen mekanikaren oinarrizko printzipioak eta ingeniaritzaren arloan arazoak konpontzeko aplikazioa ezagutzea.
Tutu, kanal eta jariakin sistemen kalkulua.

4,16

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

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: Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien
ebaluazioa: Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko
txostenaren egitura Ahozko aurkezpena Observaciones: Evalución de
la adquisición de las competencias transversales: Definición de los
objetivos Planificación del proyecto Estructura del documento escrito
Presentación oral

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.

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

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluaketa jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.
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Oharrak: Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien
ebaluazioa: Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko
txostenaren egitura Ahozko aurkezpena Observaciones: Evalución de
la adquisición de las competencias transversales: Definición de los
objetivos Planificación del proyecto Estructura del documento escrito
Presentación oral

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: Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien
ebaluazioa: Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko
txostenaren egitura Ahozko aurkezpena Observaciones: Evalución de
la adquisición de las competencias transversales: Definición de los
objetivos Planificación del proyecto Estructura del documento escrito
Presentación oral

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.

  RGA2004  Fluidoen mekanikan erabiltzen diren analisi metodoak ezagutzea eta oinarrizko kontzeptuak aplikatzea sistema
energetikoen osagaiak aztertzeko eta errendimendua optimizatzeko

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 40 h. 10 h. 50 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 8 h. 14 h. 22 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 6 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.

%85

Formazio ekintzetan ikasleek ariketak eta praktikak egiten
badituzte ebaluatu egingo dira, eta horren abiapuntua izango
dira egindako lana kontuan hartuko duten gaitasunen profil bat,
entregatutako dokumentazioa (txostenak), ahozko
adierazpenerako ahalmena, eta seihilekoan erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%15

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatzia
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 48 h.
IG - Irak. gabekoak: 30 h.
OG - Orduak guztira: 78 h.

  RGA2005  Fluidoen mekanikako ezagutzak aplikatzen ditu benetako edo simulatutako ingurune batean

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 26,5 h. 26,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)

%100

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

[GAJJ01] JARIAKINEN MEKANIKA 2/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2015 / 2016 - Ikasgaiaren planifikazioa

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.
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

proiektua gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 26,5 h.
OG - Orduak guztira: 26,5 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: Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien
ebaluazioa: Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko
txostenaren egitura Ahozko aurkezpena Observaciones: Evalución de
la adquisición de las competencias transversales: Definición de los
objetivos Planificación del proyecto Estructura del documento escrito
Presentación oral

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluaketa 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

0.Sarrera eta oinarrizko kontzeptuak&ndash;Fluidoen definizioa&ndash;Fluidoa medio jarrai gisa&ndash;Ez irristadura
baldintza&ndash;Fluidoen fluxuen sailkapena&ndash;Sistema eta Kontrol bolumena&ndash;Dimentsio eta
unitateak&ndash;Aplikazioak&ndash;Problemak ebazteko teknika

1.Fluidoen propietateak&ndash;Dentsitatea eta grabitate espezifikoa&ndash;Lurrun presioa eta kabitazioa&ndash;Energia eta Bero
Espezifikoak&ndash;Konprimagarritasun koefizientea&ndash;Biskositatea&ndash;Gainazal tentsioa eta kapilaritate efektua

2.Hidrostatika&ndash;Hidrostatika&ndash;Gainazalen gaineko indarrak&ndash;Flotazioa eta oreka&ndash;Fluidoen mugimendu zurruna

3.Hidrodinamika&ndash;Kontrol bolumena eta sistemak&ndash;Fluxu biskosoa&ndash;Kanpo fluxua&ndash;Ubide irekietako fluxua

4.Analisis dimentsionala&ndash;Homogeneitasun dimentsionala&ndash;Aldagaien adimentsionalizazioa/Pi metod
oa&ndash;Antzekotasuna&ndash;Eskala legea

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Klaseko aurkezpenak
Moodle plataforma
Bideoen proiekzioak
Laborategiko praktikak burutzea
Ikasgaiaren transparentziak
Informatikako praktikak burutzea

Bibliografia
Fluidoen fluxua eta bero-trukea ingeniaritzan / Octave Lenvenspiel
Mecánica de Fluidos. Fundamentos y aplicaciones / Yunus A. Çengel,
John M. Cimbala
Mecánica de Fluidos / Frank M. White
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