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[GMK201] TERMODINAMIKA
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa INGENIARITZA TERMIKOA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 2,89 Orduak guztira 52 irakastordu + 60,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 BERASATEGUI AROSTEGUI, JOANES

 LOPEZ FERREÑO, IÑAKI

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

FISIKA I
KIMIKA

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMCI01 - Termodinamika aplikatuaren eta bero transmisioaren gaineko ezagutzak. Oinarrizko printzipioak eta ingeniaritzako arazoen
konponketan duten aplikazioa
OROKORRAK
GMCT03 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, metodo eta teoria berriak bereziak ikasteko gaitasuna izan dezaten, eta errazago
moldatu daitezen egoera berrietan
GMCT05 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, tasazioak, peritazioak, azterketak, txostenak, ekintzak planak eta antzeko beste lan batzuk
egiteko ezagutzak.
ZEHARKAKOAK
GMCG03 - Gai izatea datuak eta informazioak biltzeko, gero beraien ondorioak arrazoitzeko erabiltzeko, eta tartean, beharrezkoa eta egokia
denean, maila sozialeko, zientifikoko edo etikoko gaiei buruzko hausnarketa gehituz bere ikasketa eremuaren barruan
GMCG06 - Beraien ikasketa eremuan eta lan eremu edo eremu profesionalean dituzten prestakuntza premiak identifikatzeko gai izatea, baita
beraien ikaskuntza autonomia handiz eta edozein testuingurutan (testuinguru egituratuak edo bestelakoak) antolatzeko ere

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA102 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermena, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan, azken aurrerapenen gaineko nozioekin batera.

4,26

ENA104 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema konplexuak analizatzeko gaitasuna bere azterketaren
esparruan; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako metodoak modu egokian hautatu eta aplikatzea, eta analisi horien emaitzak
zuzen interpretatzea.

0,04

ENA106 - Ingeniaritzako proiektuak: Bere espezialitatean ezarritako baldintzak betetzen dituzten produktu (piezak, osagaiak,
amaitutako produktuak, etab.), prozesu eta sistema konplexuak proiektatu, diseinatu eta garatzeko gaitasuna, kontuan hartuta
alderdi sozialak, osasun eta segurtasunekoak, ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak; eta proiekturako metodo
egokiak hautatu eta aplikatzea.

0,04

ENA111 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teknika aplikagarrien eta analisi, proiektu eta ikerketako metodoen eta horien
mugen gaineko ezagutza bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA118 - Judizioak lantzea: Gaitasuna bere espezialitateko jarduera tekniko edo profesional konplexuak edo proiektuak
kudeatzeko, eta hartutako erabakiez erantzutea.

0,04

ENA119 - Komunikazioa eta talde lana: Informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak eraginkortasunez komunikatzeko
gaitasuna ingeniaritzaren esparruan eta gizartearekin oro har.

0,04

ENA120 - Komunikazioa eta talde lana: Gaitasuna estatuko zein nazioarteko testuinguruetan jarduteko, maila indibidualean eta
taldean, eta ingeniariekin eta beste diziplina batzuetako kideekin lankidetzan jarduteko.

0,04

  
Guztira: 4,5

IKASTE-EMAITZAK

  RGM212  Substantzia puruen agregazio egoerak bereizten ditu, eta haien ezaugarri termodinamikoak kalkulatzeko egokiak diren
ereduak erabiltzen ditu. Sistema itxietan, prozesu eta ziklo termodinamikoen masa eta energia balantzeak aztertzen eta
eztabaidatzen d

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 5 h. 7 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

7 h. 7 h. 14 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 6 h. 7 h. 13 h.
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EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Bi kontrol puntuen errekuperaketak egun berean izango
dira. Kontrol puntu batean 5-ko notara iritsi ezean, derrigorrez egin
beharko da errekuperaketa. Errekuperaketa egin ondoren, nota
kalkulatzeko kriterioa: % 25 lehen aukera + % 75 bigarren aukera.

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 19 h.
OG - Orduak guztira: 34 h.

 

  RGM214  Prozesu termodinamikoen eta makina termikoen etekina, bideragarritasuna eta itzulgarritasuna aztertzen eta
eztabaidatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 10,5 h. 12,5 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

6 h. 2 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari
jakinaraziko zaio. Txostenaren azken bertsioan hobetzekoak
zuzenduta entregatzea izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 12,5 h.
OG - Orduak guztira: 20,5 h.

 

  RG202  Erabakiak hartzen ditu eta aukeratutako alternatibak izan ditzakeen ondorioak baloratzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

1 h. 2 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari
jakinaraziko zaio. Txostenaren azken bertsioan hobetzekoak
zuzenduta entregatzea izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RG204  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta hizkuntza idatzia egoki
erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG
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Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

1 h. 2 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari
jakinaraziko zaio. Txostenaren azken bertsioan hobetzekoak
zuzenduta entregatzea izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RG205  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta ahozko hizkuntza
egoki erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

1 h. 2 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari
jakinaraziko zaio. Txostenaren azken bertsioan hobetzekoak
zuzenduta entregatzea izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RGM213  Sistema irekietan, prozesu eta ziklo termodinamikoen masa eta energia balantzeak aztertzen eta eztabaidatzen ditu,
termodinamikaren bigarren printzipioa eta entropia kontzeptua erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 8 h. 10 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

11 h. 5 h. 16 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 12 h. 8 h. 20 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Bi kontrol puntuen errekuperaketak egun berean izango
dira. Kontrol puntu batean 5-ko notara iritsi ezean, derrigorrez egin
beharko da errekuperaketa. Errekuperaketa egin ondoren, nota
kalkulatzeko kriterioa: % 25 lehen aukera + % 75 bigarren aukera.

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 21 h.
OG - Orduak guztira: 46 h.

 

  RG201  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du, eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan giro
egokia sortzen laguntzen du.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

1 h. 2 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari
jakinaraziko zaio. Txostenaren azken bertsioan hobetzekoak
zuzenduta entregatzea izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

EDUKIAK

1.Oinarrizko kontzeptuak:
Fluidoen ezaugarri termodinamikoak; Eraldaketa termodinamikoak; Egoera/prozesu/ziklo termodinamikoak.

2.Propietateak:Substantziak eta euren egoera/faseak; Jariakin motak (gas ideal/erreala); P-v-T diagramak.

3.Termodinamikaren 1. printzipioa:Eraldaketak; Sistema itxiak; Sistema irekiak.

4.Termodinamikaren 2. printzipioa:
Prozesu termodinamikoen norantza/kalitatea; Motorren efizientzia; Prozesu itzulgarri/itzulezinak; Ziklo t
ermodinamiko itzulgarriak.

5.Makina termikoak:Barne errekuntzako motorrak; Gas eta lurrun zikloak; Ziklo-frigorifikoak.

 

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Moodle plataforma
Bideoen proiekzioak
Klaseko aurkezpenak

Bibliografia
Fundamentals of engineering thermodynamics / Michael J. Moran,
Howard N. Shapiro. Editorial: Wiley. Año de impresión: 2014 ISBN:
9781118412930
Termodinamika makroskopikoa / Jose Mari Elortza. Editorial: Boan.
Año de impresión: 1991. ISBN: 84-86967-34-1
TERMODINAMIKA klasikoaren oinarriak / Luis M. Bandres. Editorial:
Elhuyar. Año de impresión: 1983 ISBN: 84-86158-02-3
ermodinámica / Yunus A. Çengel, Michael A. Boles. Editorial
McGraw-Hill. Año de impresión: 2015. ISBN: 978-1-4562-4288-6
(online), 978-607-15-1281-9 (papel)
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TESTUINGURUA / CONTEXTO

2019-20 ikasturte honetan COVID19 
pandemiak eragindako alarma-egoera 
dela eta, berez aurrez aurreko 
ikasketak direnak on line modalitatera 
egokitu behar izan ditu MONDRAGON 
UNIBERTSITATEko Goi Eskola 
Politeknikoak GRADU ZEIN MASTER-
etako tituluetan.

El estado de alarma sobrevenido por la 
pandemia de COVID19 en el presente 
curso 2019-20, ha llevado a la Escuela 
Politécnica Superior de MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA a impartir en modo on-
line, formación de títulos de GRADO Y 
MÁSTER que fueron diseñados para 
impartir en modo presencial

Egokitzapen honek bi jarduera 
motatan eragin dio nagusiki 
ikaskuntzari:
-FORMAZIO JARDUERETAN
-EBALUAZIO JARDUERETAN

Esta adaptación ha afectado principal-
mente a dos tipos de actividades:
-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



FORMAZIO JARDUERAK 
Actividades formativas
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FORMAZIO JARDUERAK

PROGRAMAREN ATALA (ezagutzak edo 
ikaste emaitzak)

AURREIKUSITAKO JARDUERAK EGOERA BERRIRA EGOKITUTAKO
JARDUERAK

RGM212 Substantzia puruen agregazio
egoerak bereizten ditu, eta haien ezaugarri
termodinamikoak kalkulatzeko egokiak diren
ereduak erabiltzen ditu.

• Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak
eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, 
eskola parte hartzaileetan

• Ariketak egitea banaka eta taldean
• Banakako lana eta ikasketa, probak eta 

azterketak eta/edo kontrol-puntuak

RGM213 Sistema irekietan, prozesu eta ziklo
termodinamikoen masa eta energia
balantzeak aztertzen eta eztabaidatzen ditu, 
termodinamikaren bigarren printzipioa eta 
entropia kontzeptua erabiliz.

• Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak
eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, 
eskola parte hartzaileetan

• Ariketak egitea banaka eta taldean
• Banakako lana eta ikasketa, probak eta 

azterketak eta/edo kontrol-puntuak

RGM214 Prozesu termodinamikoen eta 
makina termikoen etekina, bideragarritasuna
eta itzulgarritasuna aztertzen eta 
eztabaidatzen ditu.

• Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta 
prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola
parte hartzaileetan

• Banaka zein taldean egindako
POPBL/proiektuei lotutako memoriak, 
txostenak, ikusentzunezko materiala, 
etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

OHARRA; moldaketa edo egokitzapenik egin ez den kasuan, taula hutsik egongo da.



EBALUAZIO JARDUERAK 
Actividades  de evaluación 
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EBALUAZIO JARDUERAK

OHARRA; moldaketa edo egokitzapenik egin ez den kasuan, taula hutsik egongo da.

PROGRAMAREN ATALA 
(Ikaste emaitzak)

AURREIKUSITAKO JARDUERA/K AURREIKUSITAKO 
JARDUERAREN PISUA 

(Azken notarekiko)

EGOERA BERRIRA 
EGOKITUTAKO JARDUERAK

EMANDAKO PISUA (Azken 
notarekiko)

RGM212 Substantzia
puruen agregazio egoerak
bereizten ditu, eta haien
ezaugarri termodinamikoak
kalkulatzeko egokiak diren
ereduak erabiltzen ditu.

Banakako proba idatziak eta 
ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko (KP1)

100 Banakako proba idatziak eta 
ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak
ebaluatzeko ONLINE

Mudle Galdetegia ONLINE

ONLINE klaseetan parte-
hartze aktiboa (entregak, 
galderak, …)

80 %

10 %

10 %

RGM213 Sistema irekietan, 
prozesu eta ziklo
termodinamikoen masa eta 
energia balantzeak
aztertzen eta eztabaidatzen
ditu, termodinamikaren
bigarren printzipioa eta 
entropia kontzeptua
erabiliz.

Banakako proba idatziak eta 
ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko (KP2)

100 Banakako proba idatziak eta 
ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak
ebaluatzeko ONLINE

Mudle Galdetegia ONLINE

ONLINE klaseetan parte-
hartze aktiboa (entregak, 
galderak, …)

Makina termikoak - Taldean
ariketa

65 %

10 %

10 %

15 %

RGM214 Prozesu
termodinamikoen eta 
makina termikoen etekina, 
bideragarritasuna eta 
itzulgarritasuna aztertzen
eta eztabaidatzen ditu.

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

100



Xxxxxxx irakaslea
XXXXXX@mondragon.edu
Loramendi, 4. Apartado 23
20500 Arrasate – Mondragon

Eskerrik asko
Muchas gracias

Thank you
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