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DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa MATERIALEN KIMIKA ETA MEKANIKAREN
INGENIARITZA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2012 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 5,03 Orduak guztira 90,5 irakastordu + 59,5 irak. gabeko ordu = 150
ordu guztira

IRAKASLEAK
 UGARTE NAVARRO, CECILIO

 DEL TESO SANCHEZ, KARMELE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G2E213 - Jariakinen mekanikaren, termodinamikaren eta bero transferentziaren oinarrizko printzipioak aplikatzea industria
ingeniaritzaren eremuan.

5,5

G2E225 - Elektronikaren arloko problemak ebaztea, modu autonomo eta aktiboan lan eginez, bai berak bakarrik, bai taldean,
ingeniaritzako problemak ebazteko metodologia aktiboak aplikatuz eta helburuak lortzeko erabakiak hartzea bultzatuz.
Taldean eztabaidatzea, dokumentazio teknikoa erabiltzea, txostenak idaztea, proiektuaren emaitzak eraginkortasunez
komunikatzea eta defendatzea, bai hizkuntza ofizialetan bai ingelesez.

0,5

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGE201  Oinarrizko sistema hidraulikoak analizatzen ditu eta jariakinen mekanikaren printzipioak aplikatzen ditu ponpatze
prozesuetan, turbina hidraulikoetan eta eolikoetan.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 26 h. 26 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 6 h. 9,5 h. 15,5 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 4 h. 14 h. 18 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 7 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%50

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.

%50

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol puntua
Egindako lana zuzendu
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 37 h.
IG - Irak. gabekoak: 30,5 h.
OG - Orduak guztira: 67,5 h.

 

  RGE202  Motor termikoei eta lurrun turbinei printzipio termodinamikoak aplikatzen dizkie.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 12 h. 12 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 7 h. 10 h. 17 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 5 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol puntua
Oharrak:
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Oharrak:

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

 

  RGE203  Sistema elektronikoen portaera termikoaren analisian bero transferentziaren mekanismoak aplikatzen ditu. Potentzi
zirkuitu linealetan erabilitako erradiadorea dimentsionatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 8 h. 8 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 4 h. 4 h. 8 h.

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 9 h. 10 h. 19 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.

%60

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.

%40

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Egindako lana zuzendu
Defentsa errepikatu
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 21 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 35 h.

 

  RGE2111  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du, eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan
giro egokia sortzen laguntzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RGE2112  Erabakiak hartzen ditu eta aukeratutako alternatibak izan ditzakeen ondorioak baloratzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Norbanakoaren ezagutzak eta ikasketak aurkezteko formazio
jarduerak proba idatzien edo ahozkoen bidez ebaluatuko
dira.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:
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IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RGE2113  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta hizkuntza idatzia
egoki erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3,25 h. 3,25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3,25 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 3,25 h.

 

  RGE2114  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta ahozko hizkuntza
egoki erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3,25 h. 3,25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3,25 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 3,25 h.

 

EDUKIAK

JARIAKINAK

1.1   Fluidoen mekanika

1.2   Ponpak

1.3   Turbina hidraulikoak

1.4   Haize sorgailuak

1.5   Sistema hidraulikoen modelaketa

 

 INGENIARITZA TERMIKOA

2.1   Tenperatura eta gas idealak

2.2   Beroa eta termodinamikaren lehenego oinarria
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2.3   Termodinamikaren bigarren oinarria

2.4   Lurruneko turbinak

2.5   Beroaren transferentzia eta erradiadoreen klakulua

2.6   Sistema termikoen modelaketa

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Matlab_Simulink
Ikastaroa moodle-en

Bibliografia
Tripler Mosca.Física para la ciencia y la tecnología. 5ª Edición.
Volumen 1.Editorial Reverté.2005
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