
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2018 / 2019 - Ikasgaiaren planifikazioa

[GDC103] ORDENAGAILUZ LAGUNDUTAKO DISEINUA I
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa DISEINUA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 6 Ordu/aste 5,5 Orduak guztira [!] 99 irakastordu + 77 irak. gabeko ordu = 176 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ARANBURU GORROTXATEGUI, ARITZ

 BASKARAN RAZKIN, MAIDER

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

IRUDIKAPEN GRAFIKOA III
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GDCE19 - Zehaztasunez diseinatzea materialak, prozesuak eta geometriak hautatuz, maila industrializagarrian
GDCE20 - Helburuko publikoari produktuaren balio erantsia jakinaraztea, beharrezko komunikazio bide eta euskarriak egoki erabiliz
OINARRIZKOAK
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE03 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren ezagutza egokia, tartean bere eremuko abangoardiako
ezagutzaren bat sartuta.

0,32

ENAE04 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren testuinguruan diziplina asko sartzen direla ohartzea. 0,24

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

1

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

1

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

0,8

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,72

ENAE13 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ekipamendu, tresna eta metodo egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko gaitasuna. 0,64

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 0,48

ENAE16 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzaren aplikazio praktikoaren inplikazio guztiez ohartzea. 0,4

ENAE18 - Zeharkako konpetentziak: Metodo desberdinak erabiltzea ingeniarien komunitatearekin eta gizartearekin oro har
modu eraginkorrean komunikatzeko.

0,4

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGD3031  Diseinatutako produktuaren osagai guztiak zehazten ditu, gerora produktu hori ekoitzi eta komertzializatzeko behar
den materiala sortuz

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 10 h. 20 h. 30 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenaren zuzenketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 10 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 

  RGD321  Hainbat motatako dokumentuak lantzen ditu eta horietan arazoa aztertzen eta deskribatzen du, soluzioaren garapena
eta ondorio guztiak argudiatzen ditu eta informazioa aurkezten eta partekatzen du, ahoz zein idatziz, modu etiko eta eraginkorrean
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 9 h. 13 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
Txostenaren zuzenketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 9 h.
OG - Orduak guztira: 13 h.

 

  RGD321  Produktuaren diseinuari lotutako alderdi grafikoak garatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 9 h. 13 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
Txostenaren zuzenketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 9 h.
OG - Orduak guztira: 13 h.

 

  RGD3041  CAD 3Dren laguntzarekin, produktuaren osagaiak garatzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 14 h. 19 h.

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

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 60 h. 5 h. 65 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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.

%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
Ariketen zuzenketa
Defentsak
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 75 h.
IG - Irak. gabekoak: 19 h.
OG - Orduak guztira: 94 h.

 

  RGD311  Problemen soluzioan esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu eta egoera egonkor bat lortzeko ekintzak planteatzen
ditu, hainbat lantaldetan erantzukizuna hartuz, zereginak antolatuz eta planifikatuz, eta kontingentziei aurre eginez

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 10 h. 13 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
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Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

Hurrengo seihileko proiektuaren txostena
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 13 h.

 

  RGD311  Produktu bat normalizatzeko eta homologatzeko baldintzak identifikatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 10 h. 13 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
Hurrengo seihileko proiektuaren txostena
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 13 h.

 

EDUKIAK

1. Gorputz solidoen funtzio bidezko modelatua (sarrera)

2. NURB bidez gainazalak modelatzea

3. Gainazalen jarraikortasun analisiak eta A mailako gainazalak

4. Multzoen diseinua eta muntaia

5. Multzo eta despieze planoak (gogoratzea eta erremintara sarrera)

6. Render fotoerrealistak (erremintara sarrera)

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Titulazioaren software espezifikoa
Ikasgaiaren apunteak

Bibliografia
"NURBS modelling", Washington University. ONLINE: https://courses.
cs.washington.edu/courses/cse459/06wi/help/mayaguide/Complete/N
URBS.pdf
"CATIA V5 Design process in practise", Richard Haslauer. ONLINE:
http://www.catiav5-prozesse.de/book/Chapter_3.pdf
"Continuity 1: G0, G1, G2, G3", Autodesk. ONLINE: https://knowledge.
autodesk.com/support/alias-products/getting-started/caas/CloudHelp/c
loudhelp/2015/ENU/Alias-Tutorials-Legacy/files/GUID-E1BDFBD0-33
CC-44C4-866D-5F367105A050-htm.html
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