
Diseinatu eta eraiki egitura bat Sarrera

SARRERA

Eguneroko bizimoduan, era guztietako egiturak ditugu inguruan. Normalean, egiturok arazoren bati irtenbidea emateko
diseinatu dira. Esaterako, ibaiak zeharkatzeko, gizakiak zubiak sortu ditu. Izadian ere badira egiturak; adibidez, dortoka
oskolaz baliatzen da ingurutik babesteko. Bai oskola bai zubia egiturak dira.

PENTSA DEZAGUN...

rain, galdera batzuk proposatuko dizkizugu, hausnartzeko eta ikaskideekin haien gainean hitz
egiteko.

Zer egitura daude gure inguruan? Izendatu 8 egitura.
Jakingo al genuke egitura horiek zertarako diren azaltzen?
Zer egitura sortu ditu gizakiak egunero erabiltzen ditugunak? Izendatu 8 egitura.
Zertarako dira?
Zer materialez daude eginda egitura horiek?
Zer gertatuko litzateke egitura horiek huts egingo balute?

Hitz egin galdera horien gainean launaka eta idatzi zuen ondorioak foroan.

Joan IKASGELA BIRTUALERA eta “EZAGUTZEN AL DITUGU EGITURAK?” foroaren barruan
eskegi zuen ondorioak.

 
IKASGELA BIRTUALA

EZAGUTZEN AL DITUGU
EGITURAK?
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Diseinatu eta eraiki egitura bat Zer ikasiko dugu?

ZER IKASIKO DUGU?

Ikusten duzunez, egiturak garrantzitsuak dira gure eguneroko bizimoduan. Unitate honetan ikasiko duzu zer diren egiturak, zertarako balio
duten, nolako ezaugarriak dituzten, zein diren haien osagaiak, nolako indarrak jasaten dituzten eta zer eragin duten. 
Unitatearen amaieran jakingo duzue nola eraiki egitura bat, haren osagai, zeregin eta ezaugarri guztiak kontuan hartuta.

 Ikertu bloke hauek banan-banan:
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Diseinatu eta eraiki egitura bat Egiturak (1/4)

SARRERA

Edozein objektuk, aparatuk edo makinak behar-beharrezkoa du indarrak jasateko eta orekari eusteko elementuak edukitzea
bere osagaien artean. Zubiak, eraikinak, metalezko dorreak edo makina handiak eraikitzeko, egiturak behar ditugu. Egiturak
edozein materialez egin daitezke. Gure gorputzak ere egitura dauka, eskeletoa; horri esker eusten diogu artez, mugitzen
gara eta indar egiten dugu. Indarren adibide bat gure gorputzaren pisua da.

JARDUERAK EGIN

1. Taldekako jarduera: Hasierako ideia horiekin, sortu “egitura”ren zuen definizioa. Launaka, egizue ideia-jasa egitura kontzeptuaren
inguruan eta, gero, sortu egituraren zuen definizioa.

 Esan zuen definizioa ikaskideei eta entzun gainerako taldeen definizioak.

 IKASI!

EGITURA objektu baten osagai multzo bat da, objektu horren itxurari eta tamainari
desitxuratu gabe eusten diena, indarrek eragiten diotenean.

Egiturek hiru BALDINTZA nagusi bete behar dituzte: hauskaitzak izatea, egonkorrak
izatea eta deformazio kontrolatuak jasatea.

Egiturek hainbat zeregin bete dezakete, besteak beste: elementu multzo bat babestu
eta eutsi, esparru itxi eta estaliak sortu, altura gehiago lortu, elementu geografikoen
mugak hautsi, materialak bildu, espazio lauak sortu…
FUNTZIOAK hauetan laburbil daitezke:

Pisuak jasan
Kanpoko indarrei eutsi
Itxurari eutsi
Objektuak babestu

JARDUERAK EGIN

2. Taldekako jarduera: Komentatu ikaskideekin zertarako diren egitura hauek.

Denak al dira egiturak?
Egitura guztiek al dute funtzio bera?
Zer funtzio du egitura horietako bakoitzak?

 Ariketa egiteko jarri hirunaka edo launaka eta erantzun galderei.

3. Banakako jarduera: Bilatu egituren 4 adibide zure inguru hurbilean, zure hirian esaterako; atera argazkiak egitura guztiei eta azaldu
zein den egitura bakoitzaren funtzioa.

Ariketa egiteko, bete taula hau.
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Diseinatu eta eraiki egitura bat Egiturak (2/4)

 IKASI!

Lehenik, egiturak honela SAILKATZEN dira:

EGITURA NATURALAK: barraskiloaren oskola, zuhaitzaren enborra…
EGITURA ARTIFIZIALAK: zubia, aulkia, teilatua… (gizakiak eginak)

Beste SAILKAPEN mota bat materiala da:

Egitura erraldoiak:osagai lodi eta gogorrez eraikiak.

     Adibideak: Presa handiak, piramideak, akueduktuak…

Orri- edo karkasa-egiturak:Orri edo panel gogor eta mehez eginak, objektuaren barruko piezak babesteko.

     Adibideak: autoaren xasisa, ordenagailuaren edo telebistaren karkasa…

Armazoi-egiturak:elkarri lotutako barra, tutu, habe edo kablez eraikiak, eskeleto edo armazoia osatzeko. Osagaien
eraketaren arabera, hiru motakoak izan daitezke:

Triangeluarrak: Hirukiak eratzen dituzten barrak lotuta.

Adibideak: linea elektrikoko dorreak, garabiak, burdinazko zubiak...

Bilbadurak: Bilbe edo sare erara lotutako osagai bertikalez eta horizontalez eginak.

    Adibideak: Eraikinen egitura, lorategien heziak, aldamioak…

Esekiak: horma edo dorre gogorrei lotutako kableen bidez eusten zaio pisuari.

    Adibideak: zubi esekiak.

JARDUERAK EGIN

4. Banakako jarduera: Orain jarri praktikan ikasi duzuna eta sailkatu egitura hauek, haien osagaiak kontuan hartuta.

 Egin klik hemen ariketa deskargatzeko.

 IKASI!

Ikusi dugunez, egiturek zenbait OSAGAI izaten dituzte. Hauek dira ohikoenak:

JARDUERAK EGIN

5. Banakako jarduera: Marraztu bost osagaiak dituen egitura bat eta erantsi.

 Egin klik hemen ariketa jaisteko eta marrazkia eransteko .

6. Banakako jarduera: Bilatu Interneten bost egituraren irudiak. Bakoitzean aipatutako bost osagaietako bat gutxienez ikusi behar da.
Saiatu irudietan bost osagaiak islatuta egon daitezen.

 Kopiatu irudiak testu-prozesadore batean eta egin klik hemen ariketa jaisteko eta fitxategia eransteko.
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Diseinatu eta eraiki egitura bat Egiturak (3/4)

 IKASI!

Egiturek EZAUGARRI hauek dituzte:

Egonkortasuna:egitura bat egonkorra da zutik egoteko gai bada, erori gabe.
Grabitate-zentroa:edozein gorputzen puntu horretan aplikatzen da pisu guztia eta ez da aldatzen, egiturak edozein posizio
hartuta ere. Zenbat eta hurbilago egon grabitate-zentroa egituraren oinarritik, hainbat eta egonkorragoa izango da.
Zurruntasuna:egitura bat zurruna da esfortzuak jasan arren desitxuratzen ez bada.
Erresistentzia:egitura bat erresistentea da beraren osagai guztiek elkarri laguntzen diotenean kargak eta esfortzuak
jasaten, egitura deformatu, apurtu edo eror ez dadin.

JARDUERAK EGIN

7. Banakako jarduera: Ikus dezagun ea ulertu duzun. Egin egituren ezaugarriei buruzko ariketa hau. Horretarako, kontuan hartu
ariketak 3 urrats dituela eta banan-banan gainditu behar dituzula.

 Egin klik hemen ariketa deskargatzeko.

8. Taldekako jarduera: Badakizue nolakoak diren egiturak, zein diren haien osagaiak eta zer baldintza bete behar duten ondo
funtzionatzeko. Orain bilatu egituren ezaugarriei buruzko informazioa: egonkortasuna, grabitate-zentroa, zurruntasuna eta
erresistentzia.

 Launaka, koordina zaitezte informazioa bilatzeko eta power pointeko aurkezpen bat sortzeko laburpenarekin eta azalpen
grafikoekin. Gero, azaldu zuen lanak gainerako ikaskideei.

9. Banakako jarduera: Ikus dezagun kontzeptuak argi dauzkazun. Adierazi baieztapen hauek egia ala gezurra diren.

 Egin klik hemen ariketa deskargatzeko.
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Diseinatu eta eraiki egitura bat Egiturak (4/4)

 IKASI!

Egitura triangeluarrak hirukiak eratzen dituzten barrez osatuta daude.Erresistenteak eta arinak dira aldi berean.
Linea elektrikoko dorreetan, garabietan eta burdinazko zubietan ikusi ohi dira.
Zergatik hirukiak? --> Hirukia delako indar bat jasanda desitxuratzen ez den poligono bakarra.Beste edozein eraketa
geometriko ez da zurruna izango harik eta triangelatu arte.
Bizitzako adibideak:

JARDUERAK EGIN

10. Banakako jarduera: Aplikazio honen laguntzaz, eraiki lauki-itxurako egitura bat, pentagono-itxurako beste bat eta hiruki-itxurako
beste bat, eta egiaztatu zein den gogorrena edo erresistenteena.

Egituren simulagailua

Aholkua: forma poligonala duen egitura bat zurruna izateko, barra gehiago ipini behar ditugu erpinen artean, hirukiak eratuz.

 Hiru egiturak sortuta dauzkazunean, kopiatu bakoitzaren irudia eta eman irakasleari zuzentzeko.

11. Banakako jarduera: Orain, aplikazioaren laguntzaz, eraiki lauki-itxurako dorre elektriko bat eta hiruki-itxurako beste bat. Zein da
erresistenteagoa?

Egituren simulagailua

 Hiru egiturak sortuta dauzkazunean, kopiatu bakoitzaren irudia eta eman irakasleari zuzentzeko.

12. Banakako jarduera: Hona hemen egituren 3 adibide. Hiruren artean zein da erresistenteena?

   

 Frogatzeko, eraiki hiru egiturak aplikazioarekin eta egiaztatu.

Egituren simulagailua
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Diseinatu eta eraiki egitura bat Indarrak

SARRERA

Gorago esan dugunez, egiturek kanpoko indarrak jasotzen dituzte. Objektuen pisua da ohiko indar horietako bat. Adibidez,
aulkiak egiturak dira eta jendearen pisua jasaten dute norbait bertan eserita dagoenean. Aulkiek erresistentzia izan behar
dute jendeak beren gainean egiten duen indarrari eusteko, desitxuratu eta hautsi gabe.

JARDUERAK EGIN

1. Banakako jarduera: Adierazi zein indar jasan behar duten irudi hauetan ageri diren egiturek.

 Egin klik hemen ariketa deskargatzeko.

 IKASI!

Egiturek jasaten dituzten kanpo-indarrei KARGAK esaten zaie.

JARDUERAK EGIN

2. Taldekako jarduera: Badakizu zein diren egiturek jasan behar izaten dituzten indarrak edo kargak.   Orain pentsatu eraikin batek
jasan behar dituen indar edo karga guztietan. Hartu kontuan egitura osoa, haren zatiak, barne- eta kanpo-indarrak…

 Launaka egizue ideia-jasa eta osatu txantiloi hau.
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Diseinatu eta eraiki egitura bat Esfortzuak (1/2)

SARRERA

Egiturek jasaten dituzten kanpo-indarrek barne-indarrak eragiten dituzte egituretan. Adibidez, pintza baten muturrean
indarra egiten dugunean, indar horrek tentsioa sortzen du egituran eta horri esker eusten dio zabalik, karga edo indarra
amaitu arte. Karga oso handia bada, tentsioa gehiegizkoa izan liteke eta apurtu egin liteke.

 Ikusi bideo hau  bideo hau, hobeto ulertzeko

Antzera gertatzen da lagun batek atzamarretik tiratzen badizu. Lagunak tiratzeko darabilen indarra karga da; zure eskua,
egitura, eta tirakadarekin zure atzamarrean sortzen den tentsioa, esfortzua.

 IKASI!

Egitura batek karga bat jasaten duenean edo indar bat egiten zaionean, ESFORTZUA jasaten du eta horrek eragina du egituran.
Egitura behar bezain sendoa ez bada, hautsi egin liteke. Baina hautsi aurretik, esfortzuak egitura desitxura dezake.

Egitura baten ataletan nolako esfortzuak dauden identifikatzeko, lehenik, zer karga jasaten dituen begiratu behar dugu eta,
gero, nolako eragina duten karga horiek egituraren atal bakoitzean.

JARDUERAK EGIN

1. Taldekako jarduera: Komentatu ikaskideekin nolako esfortzuak gertatzen diren egitura hauetan:

Zer esfortzu jasaten du egitura bakoitzak?
Zein dira esfortzuak eta egituren gaineko efektuak?
Berdinak al dira esfortzu guztiak?
Egiturak halako esfortzuak jasateko pentsatuta al daude?
Zer funtzio du egitura horietako bakoitzak?

 Ariketa egiteko, jarri hirunaka edo launaka eta erantzun galderei.

2. Taldekako jarduera: Ikertu bosnaka nolako esfortzu motak dauden. Taldekide bakoitzak aukeratu esfortzu mota bat: trakzioa,
konpresioa edo gilbordura, makurdura, bihurdura, ebakidura edo zizailadura. Bilatu esfortzu bakoitzaren:

Definizioa eta azalpena
Adibidea
Zuen inguruan esfortzu hori jasaten duen objektu baten argazkia edo bideoa, zuek egina

 Informazio guztia daukazuenean, talde bakoitzean egin power point bat 5 esfortzu motekin, eta erakutsi ikasgelan.

3. Banakako jarduera: Jakingo zenuke esfortzu mota bakoitza egituretan eragiten duen ondorioarekin lotzen? Erakutsi ariketa honetan.

 Egin klik hemen ariketa deskargatzeko.
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Diseinatu eta eraiki egitura bat Esfortzuak (2/2)

 IKASI!

Laburbilduz… 
Egiturak jasandako kargaren arabera, egiturak 5 ESFORTZU MOTA izan ditzake:

JARDUERAK EGIN

4. Banakako jarduera: Ikusi webgune hauetan agertzen diren esfortzu motei buruzko simulazioak:

http://www.prodidacta.com/images/.../videos_esfuerzos_estructuras.htm 
http://www.profes.net/varios/videos_interactivos/estructuras/index.html   

Orain, hurrengo ariketan, identifikatu zein esfortzu mota jasaten duen egitura bakoitzak.

 Egin klik hemen ariketa deskargatzeko.

5. Banakako jarduera: Antzeko beste ariketa bat proposatzen dizut, egitura hauek nolako esfortzuak jasaten dituzten identifika
dezazun.

 Egin klik hemen ariketa deskargatzeko.

6. Banakako jarduera: Praktikatzen jarraitu nahi baduzu, begiratu webgune hau eta egin “Egiturak eta esfortzuak” ataleko ariketak.

 http://dpto.educacion.navarra.es/micros/tecnologia/
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Diseinatu eta eraiki egitura bat Proiektua (1/3)

SARRERA

Egiturek oinarrizko zeregina betetzen dute edozein objektu, aparatu, eraikin, monumentu edo makina diseinatu eta
eraikitzeko orduan. Erabil dezagun egituren ezaugarri eta osagaiei buruz ikasi duguna, objektu hauek sortzeko.

EKIN LANARI

2 “proiektu txiki” proposatzen dizkizuegu unitate honetan:

1. proiektu txikia: Paperezko tutuak
2. proiektu txikia: Mugikaria

Gainera, Teknologia irakasgaian zehar “PROIEKTU GLOBAL” bat garatuz joango gara, unitatez unitate. 
Orain proposatuko dizkizugun 3 proiektuetako bat aukeratu behar duzu eta urratsez urrats garatuko duzu unitate bakoitzean.
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1. PROIEKTU TXIKIA: PAPEREZKO TUTUAK

Uste al duzu paperak ezin duela zure pisua jasan? 
Orain egiaztatuko dugunez, papera modu egokian erabiliz gero, oso egitura erresistenteak
egin daitezke.

Hasteko, ikusi arretaz  bideo hau.

EKIN LANARI! Lehenengo eta behin, erabaki zer egitura eraikiko duzuen eta lortu papera, ahal
duzuen beste. Etxeko egunkariak izan daitezke. Orriak erabiltzekotan, bilatu lehenago
erabilitakoak, ez berriak.

 Proiektua egiteko, kanpoko esteka honetako  bideoetan azaltzen diren URRATSAK
jarraitu behar dituzue.

 Erantzun galdera hauei ikaskideekin:

Egiturak jasan du zure pisua?
Oraindik ere uste al duzu paperak ez duela erresistentziarik?
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