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Kredituak 5,5 Ordu/aste 3,33 Orduak guztira 60 irakastordu + 77,5 irak. gabeko ordu = 137,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 TORCA DE LA CONCEPCIÓN, IRENEO

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

MATLAB ezagutzak
MATERIALEN ERRESISTENTZIA I eta II
EGITUREN TEORIA

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
MHC19 - Egiturak kalkulatu eta 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

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

ENA125 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitateko abangoardiako ezagutzak edukitzea, era kritikoan. 0,61

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

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

0,61

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.

0,61

ENA138 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teknika aplikagarrien eta analisi, proiektu eta ikerketako metodoen eta horien
mugen gaineko ezagutza osatua.

0,61

ENA145 - Judizioak lantzea: Jarduera tekniko edo profesional konplexuak edo hurbiltzeko ikuspegi berriak behar dituzten
proiektuak kudeatzeko gaitasuna, hartutako erabakien erantzukizuna bere gain hartuz.

0,61

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.

0,61

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

0,61
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tresnak erabiltzeko aukerarekin.
  

Guztira: 5,5

IKASTE-EMAITZAK

  RMH213  Sistema erreal baten elementu finituen modeloa egiten du, bere ezaugarriak kontutan hartuz (geometria,
inguru-baldintzak…) eta dagozkion hipotesi eta sinplifikazioak eginez

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 25 h. 25 h.

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

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 2 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 11 h. 11 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kontrol-puntua %70

Bakarka zein taldeka burututako ariketak %10

PBL seihileko proiektua %20

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: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 34 h.
OG - Orduak guztira: 59 h.

 

  RMH214  Elementu finituen modeloaren simulazioak egiten ditu egoera estatikoan eta bere ondorioak aztertzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 35 h. 35 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 22 h. 22 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 11 h. 11 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kontrol-puntua %70

Bakarka zein taldeka burututako lanak %10

PBL seihileko proiektua %20

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: 35 h.
IG - Irak. gabekoak: 33 h.
OG - Orduak guztira: 68 h.

 

  RMH215  Elementu finituen modeloaren simulazioak egiten ditu egoera dinamikoan eta bere ondorioak aztertzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea 1,5 h. 1,5 h.
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EBALUAZIO-SISTEMAK P

PBL seihileko proiektua %100

Oharrak: 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
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 10,5 h.
OG - Orduak guztira: 10,5 h.

 

EDUKIAK

1. Modelizazio konputazionala.
2. Solidoen mekanika eta mekanika estrukturalari sarrera.
3. Elementu finituen metodoaren oinarriak.
4. EFM barrentzat.
5. EMF habeentzat.
6. EFM habe orokortuentzat.
7. EFM 2D solidoentzat.
8. EFM plaka eta laminentzat.
9. EFM 3D solidoentzat.
10. Elementu bereziak.
11. Modelizazio teknikak.
12. EFM transferentzia termikoko problemetan.
13. Analisi dinamikoaren sakontzea EFM erabiliz.
14. EFM plastikotasunean.
15. EFM programatzea MATLABen.
16. EFM aplikatzea software komertziala erabiliz: ABAQUS.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiko apunteak
Bibliografia

Introduction to Finite Elements in Engineering, Second Edition,
Chandrupatla T.R., Belegundu A.D., Prentice Hall, 1997
Structural Dynamics, Craig, Roy R., John Wiley & Sons, 1981
Building Better Products with Finite Element Analysis, Adams, V.,
Askenazi, A., OnWord Press, 1999
The Finite Element Method, Hughes, T.J.R., Dover, 2000
The Finite Element Method, Volume 1, The basis, Zienkiewicz O.C.,
Taylor R.L., Butterworth-Heinemann, 2000
The Finite Element Method, Volume 2, Solid Mechanics, Zienkiewicz
O.C., Taylor R.L., Butterworth-Heinemann, 2000
A First Course in Finite Elements, Fish, J., Belytschko, T., John Wiley
& Sons, 2007
Computational Methods for Plasticity, Theory and Applications, de
Souza Neto, E.A., John Wiley & Sons, 2008
Structural Analysis with the Finite Element Method, Linear Statics,
Oñate, E., International Center for Numerical Methods in Engineering,
2009
ABAQUS, Version 6.14 Documentation, Simulia, Dassault Systèmes,
2014

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[MHGG02] ELEMENTU FINITUEN METODOA 3/3  

http://www.tcpdf.org

