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DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE
MASTERRA

Arloa MAKINEN KALKULUA, DISEINUA ETA
SAIAKUNTZA.

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
Espezialitatea

ESPEZIALITATEA: MEKANIKA ESTRUKTURALA
AKADEMIKOAIzaera HAUTAZKOA

Plana 2010 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 6 Ordu/aste 3,61 Orduak guztira 65 irakastordu + 85 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ARISTIMUÑO OSORO, PATXI XABIER

 IRIONDO GABILONDO, JAIONE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

DISEINU MEKANIKOA
MAKINEN DISEINU ETA ENTSEGUA
MEKANISMOEN TEORIA

Ezagutzak
Marrazketa ezagutzak SolidWorks erabiliz
Matlab ezagutzak

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
MHC03 - Makinak diseinatu eta saiatzeko gai izatea
MHC08 - Ekoizpen automatizatuko eta prozesuen kontrol aurreratuko sistemak diseinatu eta proiektatzeko gai izatea
MHC22 - Instalazioak, prozesuak eta produktuak egiaztatu eta kontrolatzeko gai izatea
MHC23 - Ziurtagiriak, ikuskapenak, egiaztapenak, saiakuntzak eta txostenak egiteko 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

ENA123 - Ezagutza eta ulermena: Matematiken eta ingeniaritzako espezialitatearen berezko beste oinarrizko zientzia batzuen
gaineko ezagutza eta ulermen sakona, tituluaren gainerako konpetentziak lortu ahal izateko.

0,55

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

0,55

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

0,55

ENA128 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema berriak sortzeko gaitasuna. 0,76

ENA134 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasuna bilaketa bibliografikoak egiteko, datu baseak eta beste informazio iturri batzuk
irizpide egokiekin kontsultatu eta erabiltzeko eta simulazioak egiteko, bere espezialitateko gai konplexuei buruzko ikerketak
egiteko.

0,55

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.

0,65

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

0,65

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

0,65

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

0,55

ENA147 - Komunikazioa eta talde lana: Estatuko testuinguruetan eraginkortasunez talde bateko kide edo lider moduan
funtzionatzeko gaitasuna, taldean egon daitezkeelarik diziplina eta maila desberdinetako lagunak, komunikazio birtualeko
tresnak erabiltzeko aukerarekin.

0,55
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Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RMH204  Sistema mekanikoak numerikoki modelizatu eta simulatzeko gai da.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea 12 h. 15 h. 27 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 1 h. 8 h. 9 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketa Paktikoa: Dokumentazioa %19,8

Ariketa Praktikoa: Egindako lana %29,7

Kontrol-puntua %36

Praktikak %4,5

Semestreko PBL proiektua %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
Ariketa Praktikoaren memoria zuzendu eskatutako zuzenketekin
Kontrol-puntua errepikatu (nota finala hasierako eta
errekuperaketako kontrol-puntuen batezbesteko ponderatua izango
da, %25 eta %75 pisuekin, hurrenez hurren)
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 27 h.
IG - Irak. gabekoak: 23 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

  RMH205  Saiakuntza estatiko eta dinamikoen kontzeptuak ezagutu eta diseinatu egiten ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 8,5 h. 8,5 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea 9,5 h. 18 h. 27,5 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak ,5 h. 13,5 h. 14 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketa Paktikoa: Dokumentazioa %19,8

Ariketa Praktikoa: Egindako lana %29,7

Kontrol-puntua %36

Praktikak %4,5

Semestreko PBL proiektua %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
Ariketa Praktikoaren memoria zuzendu eskatutako zuzenketekin
Kontrol-puntua errepikatu (nota finala hasierako eta
errekuperaketako kontrol-puntuen batezbesteko ponderatua izango
da, %25 eta %75 pisuekin, hurrenez hurren)
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 18,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 31,5 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

  RMH206  Saiakuntza dimentsionalen kontzeptu eta arauak ezagutu eta diseinatu egiten ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 9 h. 9 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea 10 h. 17 h. 27 h.
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Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak ,5 h. 13,5 h. 14 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketa Paktikoa: Dokumentazioa %19,8

Ariketa Praktikoa: Egindako lana %29,7

Kontrol-puntua %36

Praktikak %4,5

Semestreko PBL proiektua %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
Ariketa Praktikoaren memoria zuzendu eskatutako zuzenketekin
Kontrol-puntua errepikatu (nota finala hasierako eta
errekuperaketako kontrol-puntuen batezbesteko ponderatua izango
da, %25 eta %75 pisuekin, hurrenez hurren)
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 19,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 30,5 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

EDUKIAK

1. Modelizazio numerikoaren oinarriak.

2. Transmisio sistemen analisia.

3. CAE modelizazioa eta simulazioa.

4. Makinen portaera estatikoaren saiakuntza.

5. Makinen portaera dinamikoaren saiakuntza.

6. Makinen portaera termikoaren saiakuntza.

7. Ergonomia.

8. Araudia.

9. Egiaztapen dimentsionala.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

PDF formatuan Mudle-era igotako material didaktikoa (apunteak)
Simulazioko programak (Matlab, SolidWorks)

Bibliografia
Diseño de máquinas; Robert L. Norton; Editorial Pearson
Diseño en ingeniería mecánica; J. E. Shigley; Editorial McGraw-Hill
Diseño en ingeniería mecánica; Josep E. Shigley, Charles R.
Mischke; Editorial McGraw-Hill
Montaje, Ajuste y Verificación de elementos de máquinas; Joseph
Schröck ; Editorial Reverté
Elementos de máquinas (Manual del Ingeniero Técnico, Volumen
XIII); Decker; Editorial URMO
Problemas de elementos de máquinas (Manual del Ingeniero Técnico,
Volumen XIV); Decker y Kabus; Editorial URMO
Elementos de máquinas; G. Niemann; Editorial LABOR
Elementos de máquinas; B.J. Hamrock, B. Jacobson, S. R. Schmid;
Editorial McGraw-Hill
Manufacturing proceses and equipment; George Tlusty; Prentice Hall;
1999
Catálogos varios de elementos de máquinas
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