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1 Egiturak: Definizioa eta funtzioak

Egitura bat kargak jasan ditzaken gorputz edo espazioan elkartutako elementu multzoa

da.  Egiturak  gizakiak  egindakoak  edo  naturalak  izan  daitezke.  Adibideen  artean  eraikinak,

kotxeak, inurri etxeak, kastoreek egindako presak, eta  abar aurki daitezke.

Hurrengo taulan egituren funtzio nagusiak agertzen dira:

Irudia Funtzioa Adibidea

1. Pisuak jasan
• Aulkia

• Mahaia

2. Elementu  geografikoak

gainditu

• Zubia

• Tunela

• Garabia

3. Espazio  itxiak  sortu  eta

kanpo indarrak jasan

• Urtegia

• Botilak

4. Forma eman

• Kanpin denda

• Errepideak

• Kirol zelaiak
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Irudia Funtzioa Adibidea

5. Babestu  eta  barruko

elementuak eutsi

• Ordenagailuko dorrea

• Kalkulagailuak

• Armadurak

• Barraskiloen oskola

Ariketa: 

Arrazoitu hurrengo egiturek ze funtzio(ak) betetzen duten.

• Ordenagailu baten karkasa

• Presa

• Antena  dorrea

• Eraikin baten euskarriak eta habeak.

• Kanpin-denda baten barrak.
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2 Egituren elementuak

Egiturak  objektu  konplexuak  dira  eta  beste  oinarrizko  elementuz  osatuta  daude.

Elementu sinple hauekin egitura ezberdinak egiten dira.

1. Zutabeak (pilareak): Elementu lineal bertikalak dira.

2. Habeak: Elementu lineal horizontalak dira.

3. Zimenduak (Zapatak): Egituraren pisua eutsi eta lurrara banatzen dute.

4. Tiranteak (Tenkagailuak): Zamak eusten dituzten kableak dira. 

5. Arkuak:  Zamak erditik alboetara banatzen dituzte.

6. Hormak: Esfortzuak jasaten dituzte beraien luzera osoan zehar.

7. Eskuairak: Zutabe eta habeen arteko lotura indartzeko erabiltzen dire triangelu zuzenak

dira. Lauak, L formakoak edo prisma formakoak izan daitezke.

Ariketa: 

Hurrengo egituretan aurkitu ikusitako egituren elementuak.
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3 Egitura motak

Izena Definizioa Adibideak

1.- Gainazalekoak Elementu lauez egina • Ordenagailuaren

monitorea

2.- Trinkoak Egitura  osoa  elementu  bakarra  izaten

da, ez du lekurik bere barnean

• Urtegia

3.- Arkuak/gangak Tarte hutsak uzteko egitura kurboak • Elizen Atariak

4.-Linealak Elementu luzeak osatzen dituzte.

L

I

N

E

A

L

A

K

4.1.- Bilbaduraduna  Elkarri  lotutako  edo  bilbatuz  bezala

elkartutako oholez eginiko armazoia

• Etxeen egitura

4.2.-  Triangulatua Elemetuek  egitura  osatzean  hirukitan

antolatzen dira.

• Polikiroldegiaren

sabaia

5.- Tiranteduna Luzatzeko joeran duten kableek eusten

dituzten egiturak

• Zubi esekia

Ariketa:

Elkartu egitura mota bere adibidearekin

1. Gainazalekoa

2. Trinkoa

3. Ttriangulatua

4. Bilbaduraduna

5. Esekia

6. Arkua/Ganga

• Zubi esekia

• Harresia

• Gaztelu enparantzako  kioskoa

• Mugikorra

• Tentsio altuko dorrea

• Mahaia
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Ariketa:

Esan ze motako egiturak diren hurrengo hauek

Gainazalekoa Trinkoa Bilbaduraduna

Tiranteduna Ganga Triangelatua

4 Egituren triangulazioa

Triangeluz  osatutako  egituren  abantaila,  egitura  angeluzuzenekin konparatuz,

deformaezinak direla da. Triangulazioa, beraz, egitura  batean deformazioaz babestuko duten

hirukiak egitean datza.

Oso arinak eta erresistenteak direnez askotan erabiltzen dira, adibidez, garabiak egiteko.
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5 Esfortzuak

Esfortzuak egituren gainean eragiten diren indarrak dira eta hauek normalean egitura

deformatu edo hausten dutenak dira.

Esfortzua Ekintza Irudia Adibidea

Trakzioa Luzatu
Soka-tira  egiteko

soka

Konpresioa Zapaldu Aulkiaren hankak

Makurdura Tolestu Apalategia

Tortsioa Bihurritu Soinketako barrak

Ebakidura Moztu
Habeak  zutabean

dagoen puntua

Ariketa: 

Hurrengo irudian adierazi nola eta non eragiten diren ikusitako 5 esfortzuak. 
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Ariketa: 

Adierazi ze esfortzuak eragiten diren hurrengo egiturentan.

Objetua Esfortzua

Giltza Bihurdura

Gureaizeak Ebakidura

Habea Makurdura

Zutabea Konpresioa

Aulkiaren hankak Konpresioa

Liburuen apalategia Makurdura

Zubi baten tiranteak Trakzioa

Ariketa:  

Esan ze esfortzuak jasaten dituzten hurrengo elementuak.

1. Zutabea:  konpresio  esfortzua.

2. Habea: Makurdura   eta  ebakidura esfortzuak.

3. Tiranteak :  Trakzio  esfortzua.

4. Arkuak: konpresio esfortzua.

5. Hormak: konpresioa edota makurdura esfortzua.

6. Zimenduak:  Konpresio  esfortzua.

6 Egituren erresistentzia eta egonkortasuna

Egiturak eraikitzerakoan bete behar duten funtzioa modu egokian egiteko egitura erresistentea

eta egonkorra izan behar da. Hau da, egitura ez da erori behar, ez apurtu. Kontutan hartu behar

da  egitura  guztiak  gutxiago  edo  gehiago  deformatzen  direla,  baina  deformazio  hau  bere

funtzioan eraginik ez du izan behar.

Egitura  bat  diseinatzeko  orduan,  aurrekoa  jakinda,  hurrengo  faktoreak  hartu  behar  dira

kontutan:

• Materiala:  Material  ezberdinak  propietate  ezberdinak  dituzte,  eta  propietate  horiek

egituran  eragiten  dute.  Ez  da  berdina  egurrezko  habe  bat  edo  altzairuzkoa  edo

plastikozkoa edo kartulinaz egindakoa. 
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• Forma: Jasan behar den esfortzua eta izan beharko duen kokapenaren arabera, egituren

elementuak  forma  ezberdina  izan  dezakete.  Forma  egoki  bat  emanez,  50  gramoko

kartulina batek kilogramo bat baino gehiagoko pisua eustea lortuko dugu. 

• Posizioa: Aurreoarekin lotuta elementuak egituran duen posizioak ere eragina izaten du

jasan dezakeen zamarekin. Habe batek ez du berdina jasango posizio batean edo bestean

jarrita.

• Zurruntasuna eta elastikotasuna: Esan bezala egitura guztiek deformazioa jasaten dute,

zurruntasuna ez deformatzeko joera da eta elastikotasuna deformatu eta gero forma

berreskuratzearena (tranpolina). Kontrakoa irudi dezakeen arren egitura guztiz zurruna

izatea ez da beti hoberena, kasu hauetan gehiegizko deformazio baten aurrean betirako

apur daitezkeelako.  Egitura elastiko bat aldiz  zama desagertutakoan berriro  jatorrizko

itxura berreskuratuko luke. Hau beti egituraren funtzioa eta erabilerarekin erlazionatua

egongo da.

• Oreka eta  egonkortasuna:  Egiturak,  ez  apurtzeaz  gain,  egon  behar  diren  lekuan  eta

posizioan mantendu behar  dira.  Batzuetan gertatu da futbitoko porteriak erori  izatea

nahiz  eta  apurtu  ez.  Hau  egonkortasun  faltagatik  gertatzen  da.  Egonkortasuna

ziurtatzeko honako aukerak daude:

o Lurran  txertatzea:  Porterien  kasuan,  belarretako  zelaietan  izan  ere  lurrean

txertatuta daude. Futbitokoak askotan txertatu ordez zorura lotuta egoten dira

eskuairen bidez.
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o Oinarri zabalagoa jarri: Honela grabitate-zentruak errazago izanendu oinarriaren

gainean egoteko.

o Masa lurraren hurbilen jarri: Aurrekoaren oso antzekoa da, baina oinarria handitu

ezin bada, masa ahalik eta gehien hurbildu behar da lurrera. Formula 1eko kotxe

batek autobus bat baino zailtasun handiagoa izango du iraultzeko.  Hau dela eta

bihurguneetan abiadura handiagoa har dezakete.

o Tiranteekin lotu: Tiranteek egitura eusten dute, ez dute tirantearen beste aldera

erortzen uzten. Normalean bat baino gehiago jartzen dira.
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• Grabitate-zentroa:  Honek  gorputz  baten  masa  guztia  gorputz  horren  ze  posizioan

ordezkatzen den  adierazten du. Grabitate zentroa gorputzaren oinarritik kanpo baldin

badago, erori egingo da.  Zenbat eta beherago egon, egonkorragoa izango da.

Lehenengo irudiko  panpina ezin da irauli bere grabitate zentroa oso baxua duelako eta

honek beti bere oinarriaren gainean egotera behartzen du.

Bigarren irudian, sokatik ez erortzeko behean masa gehiago jarri  da,  grabitate zentroa

sokaren  gainean  mantenduz,  honela   alderen  batera  alboratuko  balitz  beheko  masa  horrek

behera  joateko  joera  izango  zuen  txirrindularia  altzatuz.  Masa  hau  gabe  grabitate  zentroa

sokatik aterako zen eta beraz erori egingo zen.

Ariketa:  

Bi objektu hauen artean zein dirudi egonkorragoa? Zergatik?  (erabili   aurreko atalean

emandako kontzeptuak)
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Ariketa: 

Ordena itzazu eserlekuak bere egonkortasunaren arabera. Azaldu zergatik hautatu duzun

orden hori.

Ariketa: 

Kartulinazko  zubi  batentzako  habea  egin  beharko  bazenu  ze  forma  emango  zenioke?

Marraztu eta arrazoitu zure erantzuna.
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7 Ariketa praktikoa: Foliozko egitura

7.1 Enuntziatua

Ikusi  dugun bezala egituren elementuek duten itxura elementuak izango duen erresistentzia

baldintzatzen du. Itxura ezberdinak erabiltzen badira, egoeraren arabera batzuk besteak baino

hobeak direla esan nahi du.

Ariketa  honen  helburua  zutabe  bat  eta  habe  bat  egiteko  zein  izango  den  forma  hoberena

zehaztean datza.

Honetarako bi froga egingo ditugu:

1. Folio (A4) bakar bat erabiliz  eta 5cm zelo,  mahaitik 10cmtara ahalik eta liburu gehien

eusten dituen egitura egitean datza.

2. Folio (A4) bakar bat erabiliz 15 cmtara dauden bi mahaien artean, bere erdian, pisu gehien

jasaten duen egitura egitean datza.

Egin  itzazu  bi  taula  laburtuz  klasean  frogatutako  forma  guztiekin  eta  bakoitza  jasaten

duenarekin. Zein da egoera bakoitzean aukerarik hoberena?
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8 Proiektua: Kartulinazko zubia

8.1 Enuntziatua

Proiektua  kartulinazko zubi bat eraikitzean datza. Honetarako 3 pertsonetako taldeak

eratuko dira. Jarraian zubiak bete behar dituen baldintzak dituzue:

 Zubiaren altuera:  150 mm (azpitik  altuera

hau duen objetua pasa beharko da)

 Zutabeen arteko distantzia:  200 mm

 Zubia  paper  kutxa  baten  barruan  sartu

beharko da (210 x290 x 260 mm)

 Gutxienez 1 kg jasan beharko du (zubiaren

erdian jarrita)

 50  gko  kartulina  eta  barra  itsaskina

erabiliko da

 Zubia  oinarri  batean  itsasita  egongo  da.

Oinarri  hau  margotu  ahalko  da  zubiaren

itxura hobetzeko

 Itxurari dagokionez, nahi den moduan apaindu daiteke(hariak jarri, papera, margotu,...)

 Proiektuaren antolaketa denboraren aldetik hurrengoa izango da:

◦ 2 saio: Proiektu teknikoa egiteko

◦ 3 saio: Proiektu teknikoa ordenagailuan idaztea.

◦ 5 saio: Tailerrean zubia eraikitzeko

◦ 1 saio: Txostena egiteko.

 Esan bezala, proiektua 3ko taldeetan egingo da.

Proiektuaren balorazioa

Irizpideak betetzen
ditu

Dimentsioak egokiak dira 1 puntu
Masa <50 g 1 puntu
1kg jasaten du 3 puntu

Hobekuntzak Masa < 40 g 1 puntu

Erresistentzia handiagoa
0,5 puntu kg bakoitzeko

Apurtzen bada, azkeneko 0,5
puntuak kentzen dira

Zubiaren itxura 1 puntu
Klasearen aurreko proiektuaren azalpena 1 puntu
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8.2 Proiektu teknikoa

1. Azala:  Izenburua, egilea, taldekideak eta irudi bat izango du.

2. Aurkibidea: Hemendik aurrera izango dituen atalak eta ze orritan dauden zehazten du.

Testu prozesadoreak modu automatikoan  egin behar du.

3. Aurkezpena:  Proiektuaren helburua eta hasierako baldintzak azaltzen dira.

4. Idei  zaparrada:  Eskatutakoari  aurre egiteko agertu diren ideien marrazkia eta

laburpentxoa. Taldekide bakoitzak gutxienez ideia bat azaldu beharko du.

5. 3D Diseinua: Hautatuko bozetoa 3 dimentsiotan marraztu beharko da. Bertan zenbakien

bidez, zubiaren atal ezberdinak izendatuko dituzue. Gero, 2 edo 3 lerroetan proiektuaren

nondik norakoak azaldu beharko dituzue.
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6. Ataltzea: Proiektuaren  pieza  bakoitzaren  bistak  marraztu  behar  dira,  LibreOffice  Draw

programa erabiliz. Honetarako txantiloi bat izango duzue eskura. Pieza bakoitzaren kopurua,

materiala eta marrazkiaren eskala ere agertu behar dira.

Ataltze eredua

7. Planifikazioa: Egin beharreko lana, behar diren tresna eta materiala eta hartuko duten

baliabide eta denboraren zerrenda da.

Prozesua Materialak Tresnak Nork Denbora

Zutabeak marraztu Kartulina
- Marrazketa tresnak

- Arkatza
Asier 25min

Zutabeak moztu
Marraztutako

kartulina
- guraizeak

Mariaje eta
Mikel 

20 min

…. …. …. ….

Zubia 
Bukatutako proiektua

Pisuak
- Eskuak Denak 5 min
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Proiektu teknikoa gela birtualera igo behar da, odt eta pdf formatuetan.

Proiektu teknikoaren balorazioa

Azala + 0'50

Aurkibidea (Automatikoa) + 0'50

Orri zenbakiak + 0'50

Aurkezpena + 0'50

Ideiak + 1'00

Diseinua + 2'00

Ataltzea + 2'00

Planifikazioa + 2'00

Dokumentuaren itxura orokorra + 1'00

Berandututako egun bakoitzeko - 1'00

Falta den atal bakoitzeko - 1'00

Ortografia falta bakoitzeko - 0'20

Dokumentua formaturen batean ez igotzea - 3'00
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8.3 Proiektua eta gero

8.3.1 Egunerkokoa eta balorazioa

Proiektua amaitu ondoren irakasleak proiektuaren egunerokoa eta balorazioa  ikasgela

birtualera igotzeko data ezarriko du. Egunerokoak baldintza hauek beteko ditu:

1. Egunerokoa ordenagailuz egingo da, LibreOffice programa erabilita.

2. Egun  bakoitzean  taldekide  bat  arduratuko  da  egunerokoa  idazteaz,  baina  azkenean

eguneroko bakarra aurkeztuko du taldeak.

3. Egun bakoitzeko sarreraren hasieran data eta idazlea idatzi beharko dira.

4. Eguneroko horretan idatzi beharko dira, ongi azalduta eta hiztegi egokiarekin:

◦ egun horretan erabilitako tresna eta materialak

◦ egin diren lanak

eta egotekotan...

◦ proiektu teknikoarekiko egindako aldaketak

◦ hurrengo egunerako prestatu behar dena: materialak, etxerako lana...

Eguneroko  horrekin  batera  proiektuaren  balorazio  bat  ere  entregatu  beharko  da.

Taldekide bakoitzak bere balorazioa idatzi beharko du, zehaztuz:

1. Proiektuaren alde onak eta txarrak.

2. Zer moduzkoa izan den zure lana eta taldearena.

3. Irakaslearen lana/laguntza egokia izan den edo ez.

4. Proiektua berriz egin behar balitz, zer aldatuko litzatekeen (adibidez lanaren banaketa,

jarrera, dekorazioa...)

5. 100 puntu banatu behar izanez gero, nola banatuko lirateke taldekideen artean?

8.3.2 Ahozko aurkezpena

Labur  bada ere,  talde  bakoitzak  azaldu  egin  beharko  du proiektu  honetan  egindakoa.

Taldekide guztien artean azaldu beharko da:

• Egituren ze elementu erabili dira proiektua egiteko.

• Ze esfortzu jasaten duen elementu bakoitza.

• Zer material erabili den proiektua eraikitzeko.

• Zer zailtasun aurkitu den proiektua eraikitzeko orduan, eta nola konpondu diren.

• Nola hobe daitekeen eraikitako proiektua.
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