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[GMG205] LAGUNDUTAKO FABRIKAZIOA/CAM
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa FABRIKAZIO PROZESUEN INGENIARITZA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
Espezialitatea

2. AIPAMENA: FABRIKAZIO PROZESUAK

Izaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza CASTELLANO/EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,14 Orduak guztira 56,5 irakastordu + 56 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 UGARTE BARRENA, DONE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ADIERAZPEN GRAFIKOA II
FABRIKAZIO TEKNOLOGIAK
PROZESUEN INGENIARITZA

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMCE07 - Materialen ingeniaritzaren aplikaziorako ezagutzak eta gaitasunak
GMCE08 - Fabrikazio sistema eta prozesuen, metrologiaren eta kalitate kontrolaren gaineko ezagutza aplikatua
OROKORRAK
GMCT01 - Ingeniaritza mekanikoaren arloan proiektuak idatzi, sinatu eta garatzeko gaitasuna, elementu hauen eraikuntza, erreforma,
konponketa, kontserbazioa, eraispena, fabrikazioa, instalazioa, muntaketa edo ustiapena egiteko helburuarekin: egiturak, ekipamendu
mekanikoak, instalazio energetikoak, instalazio elektrikoak eta elektronikoak, industri instalazioak eta lantegiak eta fabrikazio eta
automatizazio prozesuak
GMCT03 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, metodo eta teoria berriak bereziak ikasteko gaitasuna izan dezaten, eta errazago
moldatu daitezen egoera berrietan
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_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

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.

3,9

ENA103 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuinguruaz ohartzea. 0,04

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

ENA105 - Ingeniaritzako analisia: Bere espezialitatean ingeniaritzako problemak arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
gaitasuna; jada ezarrita dauden analisi, kalkulu eta esperimentaziorako jada ezarrita dauden metodoak modu egokian hautatu
eta aplikatzea; murrizketa sozialen, osasun eta segurtasunekoen, ingurumenekoen, ekonomikoen eta industrialen garrantzia
ezagutzea.

0,04

ENA108 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasuna bilaketa bibliografikoak egiteko, datu baseak eta beste informazio iturri batzuk
irizpide egokiekin kontsultatu eta erabiltzeko, eta simulazioak eta analisiak egiteko, bere espezialitateko gai teknikoei buruzko
ikerketak egiteko.

0,04

ENA109 - Ikerketa eta berrikuntza: Bere espezialitateko praktika onen kodeak eta segurtasunekoak kontsultatu eta aplikatzeko
gaitasuna.

0,04

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

ENA112 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Gaitasun praktikoa problema konplexuak ebazteko, ingeniaritzako proiektu
konplexuak egiteko eta bere espezialitateko berezko ikerketak egiteko.

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
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ENA117 - Judizioak lantzea: Gaitasuna datuak jaso eta interpretatzeko eta kontzeptu konplexuak erabiltzeko bere
espezialitatearen barruan, gai etiko eta sozialei buruzko hausnarketa eskatzen duten judizioak emateko.

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

ENA122 - Etengabeko prestakuntza: Zientzia eta teknologiako nobedadeak eguneratuta edukitzeko gaitasuna. 0,04

  
Guztira: 4,5

IKASTE-EMAITZAK

  RGM415  Ekoizpen malguko sistemak programatzera edota planifikatzera bideratutako tresna informatikoak aplikatu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 8,5 h. 20 h. 28,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%50

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

%50

Oharrak: Ikasle bakoitzak ingelesez dagoen liburu tekniko baten atal
bat edo bi irakurri eta klasean aurkeztu beharko ditu 20 minututan.
Aurkezpenaren formatoa, egitura eta iraupena jarreraren barnean
ebaluatuko da. Horrez gain, edukiaren zehaztasuna ebaluatuko da
atal teknikoan.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Aurkezpen guztiei buruzko Mudle galdetegi baten bidez
egingo da.

IO - Irakastorduak: 8,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 28,5 h.

 

  RGM413  3 eta 5 ardatzetan mekanizatzeko programak egiten ditu, CADCAM softwarearen bitartez.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean 35 h. 15 h. 50 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

Oharrak: 3 azpi-ikaste-emaitza nagusi ditu, bakoitzaren pisuak
hurrengoak dira: - 2.5 ardatzetako fresaketaren CAM programazioa
%60 - 3 ardatzetako fresaketaren CAM programazioa %25 - 4-5
ardatzetako fresaketaren CAM programazioa %15

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikaste Emaitza honen ebaluaketa jarraia da. 1. azpi
ikaste-emaitza errekuperatzeko feedback-a eman da eta 2.
ikaste-emaitzan ondo aplikatu behar du. 2. azpi ikaste-emaitza
errekuperatzeko feedback-a eman eta 3. ikaste-emaitzan ondo
aplikatu behar du. 3. azpi ikaste-emaitzan tarteko feedback-a eman
eta azken entregan ondo egon behar du.

IO - Irakastorduak: 40 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 55 h.

 

  RGM414  Robotak programatzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 8 h. 21 h. 29 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%30

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Jarreragatik ikaste emaitza ez gainditua daukan ikasleak
txostena bakarrik egin eta ahozko azterketa bat egingo zaio.
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Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%70

Oharrak: Beharrezko oinarrizko ezagutzak izanda, testuinguru
ezezagun batetan, arazo ezezagun bat ebaztean datza ikaste
emaitza. Ebaluaketa bereziki jarreraren bitartez egingo da. Arazo
osoa 4 zatitan zatituko da eta 4 aste jarrai desberdinetan klase
aurretik ikasle bakoitzak entrega partzial txikiak egingo ditu.
Irakasleak eta ikasle batzuk egindako ekarpen txikien eztabaida
egingo dute hurrengo pausuak finkatzeko. Klaseko partaidetza edota
egindako entregetako 2-tan jarrera eskasa bada, Ikaste-Emaitza ez
gainditutzat emango da. Azkenik, arazoaren ebazpenaren txostena
eta aurkezpena egingo dira 2 ikasleko taldetan.

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 21 h.
OG - Orduak guztira: 29 h.

 

EDUKIAK

3 eta 5 ardatzetako CAD/CAM

1. 3DExperience Delmia CAM tutorialak
2. Zenbait pieza CNC makinetan mekanizatzea

Errobot bat forma analitiko batetako 20 puntutik pasarazten duen programa bat egitea

1. Aldagaien hasieraketa
2. Agindu modalak
3. Baldintza aginduak
4. Bigizta aginduak
5. Funtzioak

FMS-en planifikazio/programazio erramintak

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Informatikako praktikak burutzea
Laborategiko praktikak burutzea
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Moodle plataforma
Artikulu teknikoak
Titulazioaren software espezifikoa

Bibliografia
3DExperience Delmia CAM tutorials
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Digital Transformation. Cham: Springer (Springer Series in Advanced
Manufacturing). Available at: http://search.ebscohost.com.ezproxy.mo
ndragon.edu:81/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1595475&site=
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