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DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa PROIEKTU MEKANIKOAK

Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 3 Ordu/aste 1,58 Orduak guztira 28,5 irakastordu + 46,5 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 FERNANDEZ MANCHADO, RAUL

 IRAGUI SAN PEDRO, MIKEL

 ITURRICHA PEREZ DE ALBENIZ, ALFREDO

 LARRAÑAGA SERNA, MIREN

 DOKBE-SELA BARRIAL, ANDRES

 ALONSO DE MEZQUIA GONZALEZ, DAVID

 ALCORTA ANDOAGA, ILLART

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ESTATISTIKA
ADIERAZPEN GRAFIKOA II
FABRIKAZIO TEKNOLOGIAK
MEKANIKA

Ezagutzak
Elektrizitatea

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMCI01 - Termodinamika aplikatuaren eta bero transmisioaren gaineko ezagutzak. Oinarrizko printzipioak eta ingeniaritzako arazoen
konponketan duten aplikazioa
GMCI02 - Fluidoen mekanikaren oinarrizko printzipioen gaineko ezagutzak eta ingeniaritzaren eremuko arazoen konponketan duten
aplikazioa. Hodiak, erretenak eta jariakinen sistemak kalkulatzea
GMCI03 - Materialen zientzia, teknologia eta kimikaren oinarrien gaineko ezagutzak. Mikroegiturak, sintesiak edo prozesatzeak eta materialen
propietateek elkarrekin duten harremana ulertzea
GMCI04 - Zirkuitu eta makina elektrikoen teoriaren printzipioak ezagutzea eta erabiltzea
GMCI07 - Makina eta mekanismoen teoriaren printzipioak ezagutzea
GMCI08 - Materialen erresistentziaren printzipioak ezagutzea eta erabiltzea
GMCI09 - Ekoizpen eta fabrikazio sistemen gaineko oinarrizko ezagutzak
GMCI11 - Enpresa antolaketaren gaineko ezagutza aplikatuak
OROKORRAK
GMCT03 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, metodo eta teoria berriak bereziak ikasteko gaitasuna izan dezaten, eta errazago
moldatu daitezen egoera berrietan
GMCT04 - Ingeniaritza mekanikoaren arloan, arazoak ekimenez konpontzeko, erabakiak hartzeko, sorkuntzarako, arrazonamendu kritikorako
eta ezagutza, abilezia eta trebetasunak komunikatu eta transmititzeko gaitasuna
GMCT05 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, tasazioak, peritazioak, azterketak, txostenak, ekintzak planak eta antzeko beste lan batzuk
egiteko ezagutzak.
OINARRIZKOAK
G_CB1 - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorraren oinarritik abiatzen den ikasketa arlo batean ezagutzak eta ulermena dituztela erakustea;
maila hori testu liburu aurreratuetan oinarritzen bada ere, beste hainbat alderdi ere hartzen ditu, eta horietako bat da ikasketa eremu
horretako abangoardiatik datozen ezagutzak daudela.
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA103 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuinguruaz ohartzea. 2,76

ENA110 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasuna eta trebetasuna ikerketa esperimentalak proiektatzeko eta gauzatzeko, emaitza
interpretatzeko eta bere azterketa eremuan ondorioetara iristeko.

0,04

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

0,04

ENA113 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Material, ekipamendu eta tresna, teknologia eta ingeniaritzako prozesuen
aplikazioaren eta horien mugen gaineko ezagutza, bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA114 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren arauak aplikatzeko gaitasuna bere espezialitatean. 0,04

ENA119 - Komunikazioa eta talde lana: Informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak eraginkortasunez komunikatzeko 0,04
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gaitasuna ingeniaritzaren esparruan eta gizartearekin oro har.
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: 3

IKASTE-EMAITZAK

  RG203  Testuinguru ezagunetan ingeniariaren lanbideari dagozkion metodoak, teknikak, araudiak etab. aplikatzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean 13 h. 13 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 7 h. 7 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean 5 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%30

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

%40

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%30

Oharrak: Ikasgaiaren nota ateratzeko, sei praktiken arteko
bataz-bestekoa egingo da Praktika guztiak egin behar dira
derrigorrez. Justifikatutako falta batengatik ikasle batek ez badu
praktika bat egiten, praktika horren nota ez zaio kontutan edukiko
bataz-besteko notarako. Gehienez bi praktika utzi daitezke egin
gabe.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikasgai honen ebaluazioa jarraia da eta ez da
errekuperazio proba finalik egongo. Praktika bakoitzaren amaieran
ebaluazioa egin eta feedback-a egingo da, eta hobetu beharreko
alderdiak hurrengo praktiketan aplikatu beharko dira kalifikazioak
hobetzeko.

IO - Irakastorduak: 12 h.
IG - Irak. gabekoak: 13 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

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

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean 6,5 h. 6,5 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 3 h. 3 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean 3 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%30

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

%40

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%30

Oharrak: Ikasgaiaren nota ateratzeko, sei praktiken arteko
bataz-bestekoa egingo da. Praktika guztiak egin behar dira
derrigorrez. Justifikatutako falta batengatik ikasle batek ez badu
praktika bat egiten, praktika horren nota ez zaio kontutan edukiko
bataz-besteko notarako. Gehienez bi praktika utzi daitezke egin
gabe.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikasgai honen ebaluazioa jarraia da eta ez da
errekuperazio froga finalik egongo. Praktika bakoitzaren amaieran
ebaluazioa egin eta feedback-a egingo da, eta hobetu beharreko
alderdiak hurrengo praktiketan aplikatu beharko dira kalifikazioak
hobetzeko.

IO - Irakastorduak: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 6,5 h.
OG - Orduak guztira: 12,5 h.

 

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

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

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%80

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%20

Oharrak: Ikasgaiaren nota ateratzeko, sei praktiken arteko
bataz-bestekoa egingo da. Praktika guztiak egin behar dira
derrigorrez. Justifikatutako falta batengatik ikasle batek ez badu
praktika bat egiten, praktika horren nota ez zaio kontutan edukiko
bataz-besteko notarako. Gehienez bi praktika utzi daitezke egin
gabe.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikasgai honen ebaluazioa jarraia da eta ez da
errekuperazio froga finalik egongo. Praktika bakoitzaren amaieran
ebaluazioa egin eta feedback-a egingo da, eta hobetu beharreko
alderdiak hurrengo praktiketan aplikatu beharko dira kalifikazioak
hobetzeko.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 10,5 h.
OG - Orduak guztira: 12,5 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

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

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%80

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%20

Oharrak: Ikasgaiaren nota ateratzeko, sei praktiken arteko
bataz-bestekoa egingo da. Praktika guztiak egin behar dira
derrigorrez. Justifikatutako falta batengatik ikasle batek ez badu
praktika bat egiten, praktika horren nota ez zaio kontutan edukiko
bataz-besteko notarako. Gehienez bi praktika utzi daitezke egin
gabe.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikasgai honen ebaluazioa jarraia da eta ez da
errekuperazio froga finalik egongo. Praktika bakoitzaren amaieran
ebaluazioa egin eta feedback-a egingo da, eta hobetu beharreko
alderdiak hurrengo praktiketan aplikatu beharko dira kalifikazioak
hobetzeko

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 10,5 h.
OG - Orduak guztira: 12,5 h.

 

  RG201  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du, eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan giro
egokia sortzen laguntzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean 6 h. 6 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 3,5 h. 3,5 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean 3 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%30

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

%40

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%30

Oharrak: Ikasgaiaren nota ateratzeko, sei praktiken arteko

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikasgai honen ebaluazioa jarraia da eta ez da
errekuperazio froga finalik egongo. Praktika bakoitzaren amaieran
ebaluazioa egin eta feedback-a egingo da, eta hobetu beharreko
alderdiak hurrengo praktiketan aplikatu beharko dira kalifikazioak
hobetzeko
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bataz-bestekoa egingo da Praktika guztiak egin behar dira
derrigorrez. Justifikatutako falta batengatik ikasle batek ez badu
praktika bat egiten, praktika horren nota ez zaio kontutan edukiko
bataz-besteko notarako. Gehienez bi praktika utzi daitezke egin
gabe.

IO - Irakastorduak: 6,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 12,5 h.

 

EDUKIAK

1. Muntaia Mekanikoa:
      1. Muntaia prozesua
      2. Perdoiak: dimensio, geometrikoak eta azalerakoak
2. Tentsio pilaketaren analisia:
      1. Kalkulu analitikoa
      2. Analisi numerikoa: SOLIDWORKS SIMULATION
      3. Analisi esperimentala
3. Makina termikoak:
      1. OTTO zikloaren analisia MATLAB bidez
      2. Gasolinazko motor baten analisi esperimentala
4. Sistema trifasikoa:
      1. Sistema trifasikoen lotura eta parametroaen analisi esperimentala
      2. Motore trifasikoen abio zuzena
5. Txirbil harroketazko prozesuetarako erreminten geometría:
      1. Torneaketarako erremintak
      2. Zulaketarako erremintak
6. Ekoizpen doitua
      1. Ekoizpen plantaren banaketa
      2. Ekoizpen ziklo denbora eta Takt time
      3. Ekoizpen-zelula eta ekoizpen-lineen orekatzea

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Laborategiak

Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)
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