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[GDB102] FISIKAREN OINARRIAK I
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa FISIKA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera OINARRIZKO HEZKUNTZA

Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 5,33 Orduak guztira 96 irakastordu + 54 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 CAMPILLO ROBLES, JOSE MIGUEL

 LLAVORI OSA, IÑIGO

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

MATEMATIKA OINARRIAK I
FISIKA MEKANIKOA

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GDCE03 - Mekanikaren lege orokorren oinarrizko kontzeptuak ulertzea eta menperatzea, baita horien aplikazioa ere, Industria Diseinuaren
eta Produktuen Garapenaren Ingeniaritzaren berezko problemak ebazteko
GDCE14 - Zirkuitu eta gailu elektrikoak muntatu, analizatu, ebatzi eta simulatzea
OROKORRAK
GDCG02 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, Industria Diseinuaren eta Produktuen Garapenaren Ingeniaritzako metodo berriak eta
teknologia bereziak ikasteko gaitasuna izan dezan, eta moldakortasun handia izan dezan egoera berrietan moldatzeko
GDCG08 - Industria Diseinuaren eta Produktuen Garapenaren Ingeniaritzako problemak ebazteko notazio eta terminologia zientifiko-teknikoa
ezagutzea eta aplikatzea
OINARRIZKOAK
G_CB1 - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorraren oinarritik abiatzen den ikasketa arlo batean ezagutzak eta ulermena dituztela erakustea;
maila hori testu liburu aurreratuetan oinarritzen bada ere, beste hainbat alderdi ere hartzen ditu, eta horietako bat da ikasketa eremu
horretako abangoardiatik datozen ezagutzak daudela.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE01 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren azpian dauden printzipio zientifiko eta matematikoak ezagutu
eta ulertzea.

1,6

ENAE02 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren funtsezko kontzeptu eta alderdiak era sistematikoan ulertzea. 1,12

ENAE05 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena ingeniaritzako arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
erabili ahal izatea, ezarritako metodoez baliatuta.

1,36

ENAE07 - Ingeniaritzako analisia: Garrantzitsuak diren metodo analitikoak eta modelizaziokoak aukeratzeko eta aplikatzeko
gaitasuna.

0,4

ENAE08 - Ingeniaritzako proiektuak: Dituzten ezagutzak eskakizun espezifikoak bete behar dituzten proiektuak garatu eta
aurrera eramateko aplikatu ahal izatea.

0,36

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,4

ENAE14 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teoria eta praktika konbinatzeko gaitasuna, ingeniaritzako arazoak konpontzeko
unean.

0,36

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 0,4

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGD151  Terminologia eta notazio zientifiko-teknikoa zuzen aplikatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 1 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proiektuaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.
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  RGD141  Oinarrizko gaien eta teknologien gaineko ezagutzak aplikatzen ditu Industria Diseinuaren Ingeniaritzari buruz duen
ezagutza handitzeko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 1 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proiektuaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 

  RGD163  Partikularen eta solido zurrunaren dinamikako problemak ebazten ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 15 h. 15 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 25 h. 7 h. 32 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 6 h. 15 h. 21 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 10 h. 12 h. 22 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%70

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%10

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 56 h.
IG - Irak. gabekoak: 34 h.
OG - Orduak guztira: 90 h.

 

  RGD111  Bigarren hezkuntzako ezagutzak aplikatzen ditu problema fisikoak eta matematikoak ebazteko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 2 h. 7 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proiektuaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 5 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 7 h.

 

  RGD1131  Karga puntualek eta korronte jarraituko zirkuituek eragindako eremu elektrikoekin dauden problemak identifikatu,
deskribatu eta ebazten ditu.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 10 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 12 h. 5 h. 17 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 3 h. 6 h. 9 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 5 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%70

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%20

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%10

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 30 h.
IG - Irak. gabekoak: 16 h.
OG - Orduak guztira: 46 h.

 

EDUKIAK

-  Partikularen eta solido zurrunaren dinamikako problemak ebazten ditu.

1. Higidura erlatiboa
2. Partikularen dinamika
3. Lana eta energia
4. Solido zurrunaren dinamika
5. Errodadura
6. Talka zentralak eta eszentrikoak

 

-  Karga puntualek eta korronte jarraituko zirkuituek eragindako eremu elektrikoekin dauden problemak identifikatu, deskribatu eta ebazten
ditu.

1. Coulomb-en legea
2. Eremu elektrikoa eta potentzial elektrikoa
3. Kondentsadoreak
4. Korronte elektrikoa
5. Ohm-en legea
6. Erresistentzia elektrikoa
7. Joule efektua
8. Kirchhoff-en legeak
9. Kondentsadorearen karga eta deskarga

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Moodle plataforma
Liburuak

Bibliografia
- Fisika zientzialari eta ingeniarientzat; P. M. Fishbane, S.
Gasiorowicz, S. T. Thornton, EHU-ko argitalpen zerbitzua, 2008.
- Fisika orokorra; J. R. Etxebarria, J. R. Etxebarria (arg.), UEU-ko
Fisika saila, Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo, 2003.
- Zirkuitu elektriko eta elektronikoen oinarizko analisia; O. Arbelaitz, T.
Ruiz, Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo, 2001.
- Zirkuitu elektrikoak; Joxe Epelde, Elhuyar, 1996.
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