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[MHBB03] ESPERIMENTUEN DISEINUA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE
MASTERRA

Arloa IKERKUNTZAREN OINARRI
METODOLOGIKOAK.

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
Espezialitatea

ESPEZIALITATEA: MEKANIKA ESTRUKTURALA
IKERKUNTZAIzaera HAUTAZKOA

Plana 2010 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 3 Ordu/aste 2,22 Orduak guztira 40 irakastordu + 35 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ERRASTI LOZARES, MIREN NEKANE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ESTADISTIKA
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
MHC02 - Fabrikazio sistema integratuak proiektatu, kalkulatu eta diseinatzeko gai izatea
MHC03 - Makinak diseinatu eta saiatzeko gai izatea
MHC05 - Makina eta motor termikoak, makina hidraulikoak eta bero eta hotz industrialeko instalazioak ezagutzea eta horiek diseinatu eta
analizatzeko gai izatea
MHC07 - Sistema elektronikoak eta industri tresneriako sistemak diseinatzeko gai izatea
MHC08 - Ekoizpen automatizatuko eta prozesuen kontrol aurreratuko sistemak diseinatu eta proiektatzeko gai izatea
MHC16 - Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza teknologikoa kudeatzeko gai izatea
MHC19 - Egiturak kalkulatu eta diseinatzeko gai izatea
MHC22 - Instalazioak, prozesuak eta produktuak egiaztatu eta kontrolatzeko gai izatea
MHC23 - Ziurtagiriak, ikuskapenak, egiaztapenak, saiakuntzak eta txostenak egiteko gai izatea
MHC49 - Ariketa original bat indibidualki egin, aurkeztu eta defendatzea; ariketa Industria Ingeniaritzako proiektu integral bat izango da,
izaera profesionalekoa, eta bertan ikasketetan barneratutako konpetentziak sintetizatuko dira.
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

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

0,5

ENA128 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema berriak sortzeko gaitasuna. 0,5

ENA131 - Ingeniaritzako proiektuak: Produktu (piezak, osagaiak, amaitutako produktuak, etab.), prozesu eta sistema konplexu
berriak proiektatu, garatu eta diseinatzeko gaitasuna, modu osagabean edo gatazkatsuan definitutako espezifikazioekin,
zeinetan hainbat diziplinaren gaineko ezagutza integratu beharko den, kontuan hartuta alderdi sozialak, osasun eta
segurtasunekoak, ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak; metodologia egokiak hautatu eta aplikatzea edo sormena
erabiltzea proiekturako metodolog

0,5

ENA136 - Investigación e innovación: Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones
experimentales, interpretar datos con criterio y extraer conclusiones.

1

ENA144 - Judizioak lantzea: Ezagutzak integratzeko eta kontzeptu konplexuak erabiltzeko gaitasuna, informazio mugatua edo
osatugabe edukita ere, judizioak formulatzeko, horren baitan sartuta erantzukizun etiko eta sozialari buruzko hausnarketa,
bere ezagutzaren aplikazioari eta iritziari lotuta.

0,5

  
Guztira: 3

IKASTE-EMAITZAK
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  RMH245  Produktu eta prozesuak karakterizatzeko eta optimizatzeko esperimentuen diseinua aplikatzeko gai da, modu azkar eta
eztabaidaezinean.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak 12,5 h. 12,5 h. 25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

[!] Realización y presentación de un trabajo basado en un
caso real

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
[!] Realización y presentación de un trabajo basado en un caso real
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 12,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 12,5 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

  RMH246   Materialak edota egiturak karakterizatzeko neurri esperimentalak egiten ditu, oinarrian dauden printzipio fisikoak
ezagututa eta aplikatuta.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 15 h. 10 h. 25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Realización y presentación de un trabajo basado en un caso
real

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

  RMH247  Esperimentazio teknika berrien aplikagarritasuna analizatzeko aukera ematen dioten ikaskuntza teknikak ezagutzen
ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak 12,5 h. 12,5 h. 25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

[!] Realización y presentación de un trabajo basado en un
caso real

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
[!] Realización y presentación de un trabajo basdo en un caso real
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 12,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 12,5 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

EDUKIAK

I. modulua: ESTATISTIKA ETA ERABAKIAK HARTZEA

Aldakortasun esperimentala eta erreferentziazko eredua
Tratamendu bat karakterizatzeko planak
Faktore baten hainbat tratamendu konparatzeko planak
Konfiantza tarteen arabera erabakiak hartzea.
Laginaren tamaina, zehaztasun akatsa eta test baten potentzia

 

II. modulua: DOE: diseinu faktorialak

Diseinu faktorial osoak 2
k

, zatikatuak 2
k-p

 eta ANOVA
Abiapuntuko ezagutza gehitzea eta murrizketak: faktoreak esleitzea, DOE sekuentziala&hellip; etab.
Interakzio eta inguruko grafikoen bidezko interpretazioa.
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Erlazio ereduak.
Esperimentazioko arriskuen kudeaketa: zarata faktoreak, erantzunak, espero ziren ebidentziak, laginen tamaina&hellip; etab.

 

III. modulua: DOE: METODOLOGIA ETA ERANTZUTEKO GAINAZALAK ETA DISEINU MARDULAK

Eredu kuadratikoetarako diseinuak: diseinu zentral konposatua eta BOX-BEHNKEN diseinua.
Erantzuteko gainazalen modelizazioa
Interakzio eta inguruko grafikoen bidezko interpretazioa.
Kontrol eta zarata faktoreentzako plan esperimentalak
Zarata faktoreareen aurrean sentikortasunaren azterketa
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