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[GMQ201] MEKANIKA
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa MEKANISMOEN TEORIA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 3,79 Orduak guztira 68,25 irakastordu + 81,75 irak. gabeko ordu = 150
ordu guztira

IRAKASLEAK
 ARAKAMA CAMINO, JON ANDER

 EGUIA IBARZABAL, JOSU

 ONGAY LOPEZ, NEREA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

FISIKA I
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMCI07 - Makina eta mekanismoen teoriaren printzipioak ezagutzea
OROKORRAK
GMCT03 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, metodo eta teoria berriak bereziak ikasteko gaitasuna izan dezaten, eta errazago
moldatu daitezen egoera berrietan
GMCT05 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, tasazioak, peritazioak, azterketak, txostenak, ekintzak planak eta antzeko beste lan batzuk
egiteko ezagutzak.
ZEHARKAKOAK
GMCG06 - Beraien ikasketa eremuan eta lan eremu edo eremu profesionalean dituzten prestakuntza premiak identifikatzeko gai izatea, baita
beraien ikaskuntza autonomia handiz eta edozein testuingurutan (testuinguru egituratuak edo bestelakoak) antolatzeko ere
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.
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.
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA101 - Ezagutza eta ulermena: Matematiken eta ingeniaritzako espezialitatearen berezko beste oinarrizko zientzia batzuen
gaineko ezagutza eta ulermena, tituluaren gainerako konpetentziak lortu ahal izateko.

5,72

ENA103 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuinguruaz ohartzea. 0,04

ENA104 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema konplexuak analizatzeko gaitasuna bere azterketaren
esparruan; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako metodoak modu egokian hautatu eta aplikatzea, eta analisi horien emaitzak
zuzen interpretatzea.

0,04

ENA106 - Ingeniaritzako proiektuak: Bere espezialitatean ezarritako baldintzak betetzen dituzten produktu (piezak, osagaiak,
amaitutako produktuak, etab.), prozesu eta sistema konplexuak proiektatu, diseinatu eta garatzeko gaitasuna, kontuan hartuta
alderdi sozialak, osasun eta segurtasunekoak, ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak; eta proiekturako metodo
egokiak hautatu eta aplikatzea.

0,04

ENA111 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teknika aplikagarrien eta analisi, proiektu eta ikerketako metodoen eta horien
mugen gaineko ezagutza bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA118 - Judizioak lantzea: Gaitasuna bere espezialitateko jarduera tekniko edo profesional konplexuak edo proiektuak
kudeatzeko, eta hartutako erabakiez erantzutea.

0,04

ENA119 - Komunikazioa eta talde lana: Informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak eraginkortasunez komunikatzeko
gaitasuna ingeniaritzaren esparruan eta gizartearekin oro har.

0,04

ENA120 - Komunikazioa eta talde lana: Gaitasuna estatuko zein nazioarteko testuinguruetan jarduteko, maila indibidualean eta
taldean, eta ingeniariekin eta beste diziplina batzuetako kideekin lankidetzan jarduteko.

0,04

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGM209  Partikularen eta Solido Zurrunaren higidura aztertzen ditu koordenatu sistema egokia aukeratuz. Higidura erlatiboa
aztertu eta kalkulatzen du.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

11 h. 11 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 15,25 h. 17,25 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

15,25 h. 15,25 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 4 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%70

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

%10

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%20

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 19,25 h.
IG - Irak. gabekoak: 30,25 h.
OG - Orduak guztira: 49,5 h.

 

  RGM210  Hiru dimentsioko sistema mekanikoen modeloa egin ondoren, solido ezberdinak isolatu eta printzipio egokiena erabiliz,
sistemaren portaera dinamikoa aztertzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

9,5 h. 9,5 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 16 h. 18 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 4 h. 6 h.

Ikasgelan aurkeztea klase parte-hartzaileetan ikasgaiekin loturiko kontzeptu eta prozedurak 16 h. 16 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%70

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

%10

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%20

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 29,5 h.
OG - Orduak guztira: 49,5 h.

 

  RG202  Erabakiak hartzen ditu eta aukeratutako alternatibak izan ditzakeen ondorioak baloratzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 2 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 2 h.
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IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 

  RGM211  Metodo energetikoak erabiliz solidoen dinamika aztertzen du eta talkak sorturiko akzioak eta ondorengo higidura
aztertzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

6 h. 6 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 11 h. 13 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

11 h. 11 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 2 h. 4 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%70

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

%10

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%20

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 21 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 36 h.

 

  RG204  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta hizkuntza idatzia egoki
erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 2 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 

  RG205  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta ahozko hizkuntza
egoki erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
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ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RG201  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

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 2 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 

EDUKIAK

Zinematika:

Definizioak

Oinarriak eta erreferentzi sistemak

Posizio-bektorea

Abiadura-bektorea

Azelerazio-bektorea

Oinarri higikor batean adierazitako bektore baten deribatua

Bektore baten oinarri-aldaketa

Osagai orokorrak

Osagai kartesiarrak

Osagai intrinsekoak

Osagai erradialeta zeharkakoak

Zinetika:

Newton-en bigarren legea Energiak eta Talkak

Estatika:

Estatika hiru dimentsiotan

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Klaseko aurkezpenak
Bibliografia

Meriam J.L., Dinámica, 3. argitaraldia, Reverté S.A. argitaletxea, 1997
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Moodle plataforma
Laborategiko praktikak burutzea

Beer F.P. eta Johnston E.R., Mecánica Vectorial para Ingenieros.
Dinámica, 8. argitaraldia , McGraw-Hill argitaletxea, 1998
Riley W. F. eta Sturges L. D., Ingeniería Mecánica. Dinámica, Reverté
S.A. argitaletxea, 1996
Bedford A. eta Fowler W., Mecánica para Ingeniería. Dinámica,
Addison-Wesley Iberoamericana argitaletxea, 1996
Shames I.H., Mecánica para Ingenieros. Dinámica, Prentice Hall
Iberia argitaletxea, 1999
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