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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 5,5 Ordu/aste 3,83 Orduak guztira 69 irakastordu + 68,5 irak. gabeko ordu = 137,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 ABETE HUICI, JOSE MANUEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

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.

0,61

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

0,61

ENA127 - Ingeniaritzako analisia: Ingeniaritzako produktu, prozesu eta sistema berriak eta konplexuak analizatzeko gaitasuna,
diziplina askoko testuinguru zabalago batean; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako ezarritako metodorik egokienak hautatu
eta aplikatzea, baita metodo berritzaileak ere, eta analisi horien emaitzak era kritikoan interpretatzea.

0,37

ENA128 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema berriak sortzeko gaitasuna. 0,61

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

0,61

ENA133 - Ikerketa eta berrikuntza: Behar diren datuak identifikatu, aurkitu eta lortzeko gaitasuna. 0,61

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.

0,61

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

0,73

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.

0,73

  
Guztira: 5,5

IKASTE-EMAITZAK

  RMH207  Askatasun-gradu bateko sistema mekaniko diskretuen bibrazio kontzeptuak ezagutu eta aplikatzen ditu
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 15 h. 7 h. 22 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 8 h. 8 h. 16 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 8 h. 10 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%80

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

%10

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

%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.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
Semestreko PBL proiektuaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 25 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.
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Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%80

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

%10

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

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
Semestreko PBL proiektuaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 25 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

  RMH209  n askatasun graduko sistemetan bibrazioen kontzeptuak ezagutu eta aplikatzen ditu analisi modal esperimentala eta
ausazko bibrazioak kontsideratuz

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 7 h. 17 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 7 h. 8 h. 15 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1,5 h. 1,5 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 2 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko %70

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
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gaitasun teknikoak ebaluatzeko.
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%15

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

%15

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.

Semestreko PBL proiektuaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 19 h.
IG - Irak. gabekoak: 18,5 h.
OG - Orduak guztira: 37,5 h.

 

EDUKIAK

0.  INTRODUCTION .

1.VIBRATIONS IN SYSTEMS WITH 1DOF.

-One degree of freedom.

.Undamped.

.Damped.

-Harmonic forced vibrations.

-Argand Diagram.

-FRF Representation.

-Energy loss per cycle.

-Transmissibility.

-Structural damping.

-Superposition principle.

-Impulse, step and ramp functions.
-Impulse, step and ramp responses.

-Periodic excitation. Fourier series.

-General excitation. Convolution method.

-General excitation. Laplace transform.

-General excitation. Fourier transform.

 

 

2.VIBRATIONS IN SYSTEMS WITH 2 DOF.

-Equations of motion in a 2dof system.

-Free vibrations.

-Modes and natural frequencies.

-Mode properties and normalization.
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-Modal analysis.

-Free response.

-Harmonic forced vibrations.

-General forced vibrations. Undamped systems.

-Vibrations absorber.

 

3.VIBRATIONS IN SYSTEMS WITH N DOF.

-Undamped free vibrations.

-Undamped forced vibrations: harmonic excitation.

-Undamped forced vibrations: general excitation.

-Damped systems:

.Viscous damping.

.Proportional viscous damping.

.General viscous damping: Modal Analysis and time integration.

.Structuraldamping.

 

4.RANDOM VIBRATIONS.

-Random Vibrations. Introduction.

-Ensemble averages.

-Statistics definitions.

-Stationary and ergodic data.

-Probability density function.

-Expected Value, mean square value and variance.

-Autocorrelation and Power Spectral Density.

-Cross correlation and Cross Power Spectral Density.

-Power Spectral density and Finite Fourier Transform.Examples.

-SISO system Input / Output relationships.

-Frequency Response Function Estimation.

-SDOF system. Basic Relationships for Transforms.

-Examples.

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiko apunteak
Klaseko aurkezpenak
Moodle plataforma
Ikasgaiaren transparentziak

Bibliografia
L. Meirovicht, &#8220;Elements of Vibration Analysis&#8221;,
McGraw-Hill, 1986.
S. Rao, &#8220;Mechanical Vibrations&#8221;, Addison-Wesley,
1995.
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Informatikako praktikak burutzea D.J.Inman,&#8221;Engineering vibrations&#8221;,Prentice Hall, 1996.
B.Balanchandran,E.Magrab,
&#8220;Vibrations&#8221;,Thomson,2004.
R.R Craig, &#8220;Structural Dynamics&#8221;, John Wiley & Sons,
1981
D.J. Ewins,&#8221;Modal Testing: Theory and Practice&#8221;,
Research Studies Press Ltd, 1986.
R.D.Blevins,&#8221;Formulas for Natural Frequenciey and mode
Shape&#8221;,Krieger publishing, Malabar, 1995.
T. Gmür, &#8220;Dynamique des Structures&#8221;, Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, 1997.
C.M Harris, &#8220;Shock and Vibrations Handbook&#8221; Fourth
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