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[GDK102] MEKANISMOEN DISEINUA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa MEKANIKA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 5,17 Orduak guztira 93 irakastordu + 57 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 AIZPURU NAZABAL, AITZIBER

 IRIONDO GABILONDO, JAIONE

 EGIZABAL ATXAERANDIO, IKER

 BASKARAN RAZKIN, MAIDER

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

FISIKAREN OINARRIAK I
IRUDIKAPEN GRAFIKOA III

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GDCE09 - Produktuen osagaiak dimentsionatzea, sistemari eta erabili beharreko materialari eragiten dioten kargen arabera, efizientzia
kontuan hartuta
GDCE25 - Elementu eta multzo mekanikoen printzipioak ulertzea eta aplikatzea, Industria Diseinuko eta Produktuen Garapeneko arazoak
konpontzeko
OROKORRAK
GDCG03 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, azterketak, txostenak, zereginen planifikazioa eta antzeko beste lan batzuk egiteko ezagutzak,
Industria Diseinuaren eta Produktuen Garapenaren Ingeniaritzaren arlo zehatzean

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE02 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren funtsezko kontzeptu eta alderdiak era sistematikoan ulertzea. 0,8

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

0,6

ENAE06 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena produktu, prozesu eta metodoen ingeniaritzaren analisian
aplikatzeko gai izatea.

0,6

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.

0,88

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,32

ENAE13 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ekipamendu, tresna eta metodo egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko gaitasuna. 0,48

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

1,2

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 0,72

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGD251  Azalera konplexuak dituzten piezak irudikatzen ditu, marrazketa teknikoaren arauak errespetatuz

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 5 h. 5 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 15 h. 12 h. 27 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 8 h. 8 h. 16 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%20

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

%50

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proba idatziaren errekuperazioa
Oharrak:
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adierazpenerako ahalmena, eta seihilekoan erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.
Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%30

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 30 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

  RGD2001  Produktuak birdiseinatzea osagai guztiak, materialak eta fabrikazio prozesuak zehazteraino

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 20 h. 15,5 h. 35,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 15,5 h.
OG - Orduak guztira: 35,5 h.

 

  RGD2051  Mekanismo batean harreman zinematikoak kalkulatu eta analizatzea

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 4 h. 6 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 8 h. 3 h. 11 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 3 h. 1,5 h. 4,5 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 4 h. 9 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%60

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.

%20

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

%10

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

%10

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proba idatziaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 28 h.
IG - Irak. gabekoak: 12,5 h.
OG - Orduak guztira: 40,5 h.

 

  RGD2052  Mekanismo batean indarrak eta erreakzioak kalkulatu eta analizatzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG
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Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 3 h. 3 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 2 h. 3 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 6 h. 4 h. 10 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 3 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%80

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
Proba idatziaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 9 h.
OG - Orduak guztira: 24 h.

 

EDUKIAK

- Produktuen diseinua

  1. Moldeen diseinua SolidWorks erabiliz

  2. Elementu komertzialak

  3. Prototipatze azkarra: 3D ploterra

 

- Mekanismoen azterketa

  1. Partikularen zinematika 2D eta 3D

  2. Mekanismoen zinematika

  3. Mekanismoen zinetika

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren transparentziak
Moodle plataforma
Informatikako praktikak burutzea

Bibliografia
J.L. Meriam, L.G. Kraige. Dinámica, Ed. Reverté, 2002.
F.P. Beer, E.R. Johnston. Mecanica Vectorial para Ingenieros.
Dinámica, Mc Graw Hill, 1998.
W.F. Riley, L.D. Sturges. Ingeniería Mecánica, Dinámica, Ed. Reverté,
2005.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GDK102] MEKANISMOEN DISEINUA 3/3  

http://www.tcpdf.org

