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[GOW201] MATERIALEN ELASTIKOTASUNA ETA ERRESISTENTZIA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa Materialen erresistentzia eta estrukturen teoria

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
Espezialitatea

MASTER INGENIERITZA INDUSTRIALA

Izaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 3 Ordu/aste 1,89 Orduak guztira 34 irakastordu + 41 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ELKORO UGARTEBURU, ANDER

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

FISIKA I

  Ezagutzak
Fisika I

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GOTEC2 - Materialen erresistentzia printzipioak ezagutu eta erabiltzea.
GOTEC3 - Materialen elastikotasunaren eta solido errealen portaerarekiko erresistentziaren oinarriak aplikatzeko ezagutzak eta gaitasunak.
OINARRIZKOAK
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

  ENAEEren IKASTE-EMAITZAK
(Ez dago ikaste-emaitzarik)

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RAT08  Eskakizun konposatuen menpe jarritako elementu estrukturalak kalkulatzen eta dimentsionatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

5 h. 5 h. 10 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 5 h. 5 h. 10 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%85

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

%15

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 10 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.

 
  

  

  RAT06  Karga estatikoen menpe jarritako elementu estruktural bakunak kalkulatu eta dimentsionatzen ditu, zurruntasun eta
erresistentzi irizpideen arabera, eta horien deformazio egoera zehazten du.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 4 h. 6 h.

Ikasgelan aurkeztea klase parte-hartzaileetan ikasgaiekin loturiko kontzeptu eta prozedurak 4 h. 4 h. 8 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 2 h. 4 h. 6 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%85

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
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Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%15

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

 
  

  

  RAT07  Habeen deformazioa kalkulatzen eta analizatzen du.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

5 h. 5 h. 10 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 5 h. 5 h. 10 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%85

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

%15

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 10 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.

 
  

  

  RAT05  Elementu estrukturalek jasan behar dituzten egoera tentsionalak identifikatu eta ebaluatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

2 h. 3 h. 5 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 3 h. 5 h.

Ikasgelan aurkeztea klase parte-hartzaileetan ikasgaiekin loturiko kontzeptu eta prozedurak 2 h. 3 h. 5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%85

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

%15

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 9 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 

EDUKIAK

1.- Sarrera

2.- Tentsioak eta deformazioak

3.- Trakzioa eta konpresioa

4.- Bihurdura

5.- Makurdura: habeen oreka
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6.- Makurdura: tentsioak habeetan

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Moodle plataforma

  Bibliografia
Mechanics of materials Libro Roy R. Craig, Jr; Hoboken, NJ John
Wiley & Sons 2011
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