
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2016 / 2017 - Ikasgaiaren planifikazioa

[MHKK01] TEKNOLOGIA ELEKTRIKOA ETA ELEKTRONIKOA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE
MASTERRA

Arloa ENERGIA.

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
Espezialitatea

ESPEZIALITATEA: MATERIALAK ETA
PROZESUAKIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2010 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 6 Ordu/aste 3,11 Orduak guztira 56 irakastordu + 94 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 AMASORRAIN ZABALA, JUAN CARLOS

 UGARTE NAVARRO, CECILIO

 ALMANDOZ LARRALDE, GAIZKA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ERAGINGAILU ELEKTRIKOAK
ELEKTRONIKA ETA AUTOMATIKA

Ezagutzak
Fisika elektrikoa: korronte zuzena eta korronte alternoa

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
MHC01 - Energia elektrikoa sortu, garraiatu eta banatzeko sistemen analisia eta diseinua ezagutzea eta horiek egiteko gai izatea
MHC05 - Makina eta motor termikoak, makina hidraulikoak eta bero eta hotz industrialeko instalazioak ezagutzea eta horiek diseinatu eta
analizatzeko gai izatea
MHC06 - Bateko eta besteko energi iturriak ezagutzea eta ulertu, analizatu, ustiatu eta kudeatzeko gai izatea
MHC07 - Sistema elektronikoak eta industri tresneriako sistemak diseinatzeko gai izatea
ZEHARKAKOAK
MHC47 - Hainbat alternatibaren artean hautatu eta aplikatzea neurri bat, proposamen bat…, denbora eta modu egokian, egin beharreko
lanen testuinguruan planteatzen diren beharrei eta kontingentziei erantzuteko
MHC48 - Pertsonekin lan egitea, horiek helburu komun bateranzko dinamikan inplikatuz eta gidatuz, egin beharreko lanaren eta horren behar
dituen ezaugarrien ikuspegi globalarekin (kalitatea, epeak…), interes indibidualak eta kolektiboak orekatuz
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko
M_CB6 - Ideiak -gehienetan ikerketa testuinguru batean- garatu edota aplikatzeko unean orijinalak izateko oinarria edo aukera ematen duten
ezagutzak edukitzea eta ulertzea
M_CB7 - Ikasleek ingurune berri edo ezezagunetan arazoak konpontzen lortutako ezagutza eta konpetentziak aplikatzen jakin dezatela,
haien ikasketen arloari lotutako testuinguru zabalagoetan (edo diziplina anitzekoetan)
M_CB8 - Ikasleak ezagutzak integratzeko eta iritzia formulatzeko zailtasunari aurre egiteko gai izan daitezela, informazio batetik abiatuta,
zeinak, osatu gabea edo mugatua izanik ere, erantzukizun sozialei eta etikoei buruzko hausnarketak ere izango dituen, haien ezagutzaren
eta iritzien aplikazioari lotuta
M_CB9 - Ikasleek ondorioak eta horien oinarrian dauden ezagutzak eta arrazoiak publiko espezializatuei eta espezializatu gabeei
komunikatzen jakitea, modu argian eta anbiguotasunik gabe

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA124 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermen sakona, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan.

0,42

ENA126 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuingurua eta eremu desberdinetako ezagutzen artean
dagoen interrelazioa ezagutzea, era kritikoan.

0,42

ENA130 - Ingeniaritzako analisia: Bere espezialitatean agertzen hasi diren arlo berrietan problemak identifikatu, formulatu eta
ebazteko gaitasuna.

0,42

ENA132 - Ingeniaritzako proiektuak: Proiektatzeko gaitasuna, bere ingeniaritzako espezialitatearen abangoardiako ezagutza
eta ulermena aplikatuz.

0,42

ENA133 - Ikerketa eta berrikuntza: Behar diren datuak identifikatu, aurkitu eta lortzeko gaitasuna. 0,8

ENA135 - Ikerketa eta berrikuntza: Bere espezialitateko praktika onen kodeak eta segurtasunekoak kontsultatu eta aplikatzeko
gaitasuna.

0,67

ENA137 - Ikerketa eta berrikuntza: Bere espezialitateko teknologiarik aurreratuen aplikazioari buruz ikertzeko gaitasuna. 0,67

ENA139 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Konpetentzia praktikoak, hala nola, tresna informatikoak erabiltzea problema
konplexuk ebazteko, ingeniaritzako proiektu konplexuak egiteko eta ikerketa konplexuak diseinatu eta zuzentzeko.

0,42

ENA140 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Material, ekipamendu eta tresna, teknologia eta ingeniaritzako prozesuen
aplikazioaren eta horien mugen gaineko ezagutza osatua.

0,42

ENA142 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren ondorio sozialak, osasun eta segurtasunekoak,
ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak ezagutu eta ulertzea.

0,67

ENA146 - Komunikazioa eta talde lana: Bere ondorioak modu argian eta anbiguotasunik gabe komunikatzeko hainbat metodo
erabiltzeko gaitasuna, baita haien oinarrian dauden oinarri logikoak ere, gaiaren inguruko entzule espezializatuei zein
espezializatu gabeei zuzenduta, testuinguru estataletan eta nazioartekoetan.

0,67
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Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RMH101  Makina elektrikoetan magnitude mekaniko eta elektromagnetikoen arteko erlazioak formulatzen 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 15 h. 15 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 1 h. 20 h. 21 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea 5 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kontrol-puntua %65

PBL seihileko proiektua %25

Praktikak %10

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE Gainditu gabeko lanak, praktikak&#8230;
errekuperatu egin beharko dira eta gehienez 5 notarekin baloratuko
dira. PBLaren ebaluazioak banakako defentsa bat izango du, zeina
gutxienez 5 notarekin gaindituta egon beharko den azken nota
osatzen duten atalekin batez bestekoa egiteko.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 21 h.
IG - Irak. gabekoak: 35 h.
OG - Orduak guztira: 56 h.

 

  RMH102  Energia elektrikoaren sorkuntzan oinarrizko parametroak definitzen dira, baita ere honen garraiatze eta banaketan.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 14 h. 14 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 20 h. 20 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 1 h. 13 h. 14 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kontrol-puntua %75

PBL seihileko proiektua %25

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE PBLaren ebaluazioak banakako defentsa bat
izango du, zeina gutxienez 5 notarekin gaindituta egon beharko den
azken nota osatzen duten atalekin batez bestekoa egiteko.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 33 h.
OG - Orduak guztira: 48 h.

 

  RMH103  Energia elektriko bihurketaren sistema elektronikoak definitzen, diseinatzen eta aztertzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 15 h. 14 h. 29 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 12 h. 12 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea 3 h. 3 h.

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

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Praktikak: Artezgailuak %10

PBL seihileko proiektua %10

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol puntua: ikasgaiko atalaren errekuperaketa bakarra
Oharrak:
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Kontrol puntua: Chopper-ak+Inbertsoreak %60

Praktikak: Simulazioak %10

Lana: Artezgailuak %10

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE Gainditu gabeko lanak, praktikak&#8230;
errekuperatu egin beharko dira eta gehienez 5 notarekin baloratuko
dira. PBLaren ebaluazioak banakako defentsa bat izango du, zeina
gutxienez 5 notarekin gaindituta egon beharko den azken nota
osatzen duten atalekin batez bestekoa egiteko.

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 26 h.
OG - Orduak guztira: 46 h.

 

EDUKIAK

TECNOLOGIA ELEKTRIKOA

1.    SARRERA
Korronte alternoa
Potentzia eta potentzia faktorea
Sistema trifasikoak
2.   TRANSFORMADOREAK
Transformadore monofasikoa
Transformadore trifasikoa
3. MOTOR ELEKTRIKOAK ETA APLIKAZIOAK
Funtzionamendu printzipioak
Zirkuito baliokidea

Momentua eta potentzia
Momentu-abiadura ezaugarriak
4.  ALTERNADORE TRIFASIKOAK
Alternadore baten osagaiak
Kitsikatzaileak
Alternadore baten hutsezko funtzionamendua

Funtzionamendua kargapean
Alternadorea potentzia amaigabeko sare batean 
5.  ENERGIA ELEKTRIKOAREN GARRAIO ETA BANAKETA  
Linea motak
Linea baten osagaiak
Zirkuito baliokidea
Tentsio altuko energiaren garraioa     
Transformazio zentro baten tresneria elektrikoa
Tentsio ertaineko banaketa
Tentsio ertaineko banaketa lineak 
Tentsio ertaineko banekta sistemak 

 

TECNOLOGIA ELEKTRONIKOA

POTENTZIA ELEKTRONIKA
ac/dc bihurgailuak: Artezgailuak
dc/dc bihurgailuak: Txopperrak
dc/ac bihurgailuak: inbertsoreak
Aplikazioak

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

(Ez dago baliabiderik)
Bibliografia

Máquinas eléctricas. Jesús Fraile; Mc Graw Hill-5. Edizioa; ISBN
84-481-3913-5
Máquinas eléctricas y sistemas de Potencia. Theodore Wildi; Prentice
Hall, 6. Edizioa; ISBN 970-26-0814-7
Problemas de Electronica de Potencia.Antonio
Barrado.Pearson.Prentica Hall. ISBN 978-84-205-4652-0
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