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OBJEKTU TEKNIKOAREN
FUNTZIO TEKNIKOAK EZAGUTU 

EZAGUTZAK : MAILA : GAITASUNAK :

Funtzionamendu
printzipio orokorra

2 («badakit aipatzen») - objektu tekniko baten funtzionamendu printzipio orokorra deskribatu.

1 (« badakit ») - Objektu teknikoa osatzen duten oinarrizko elementuak identifikatu.

Funtzio teknikoak 1 (« badakit ») - Erabilera funtzioa betetzen duten funtzio teknikoak zerrendatu.

Oinarri bateratua
3 Hainbat eremu zientifikotan ezagutzak eta gaitasunak erabiltzen jakin Objektu teknikoak : ikertzea, diseinatzea.

Eginbeharra :
Aitzinean duzun roller parea begiratu eta eskuz erabili ondoan, irudiko zati desberdin
hauek kolorezta itzazu gisa honetan :
• gorriz : objektu teknikoa gelditzeko eginak diren elementuak ;
• urdinez : objektu teknikoa erabiltzailearen oinari lotzeko eginak diren elementuak ;
• berdez : objektu teknikoa mugitzeko eginak diren elementuak ;
• horiz : erabiltzailearen oina atxikitzeko eginak diren elementuak.

Objektu teknikoaren erabilera-funtzioa funtzio tekniko horien bidez lortzen da : 

Objektu teknikoaren funtzionamenduaren eta diseinuaren azterketa 6-2 |                                                                |1



Eginbeharra :
Aitzinean duzun trotineta begiratu eta eskuz erabili ondoan, irudiko zati desberdin
hauek kolorezta itzazu gisa honetan :
• gorriz : objektu teknikoa gelditzeko eginak diren elementuak ;
• urdinez : objektu teknikoa gidatzeko eginak diren elementuak ;
• berdez : objektu teknikoa mugitzeko eginak diren elementuak ;
• horiz : erabiltzailearen pisua eusteko edo atxikitzeko eginak diren elementuak.

Objektu teknikoaren erabilera funtzioa funtzio tekniko horien bidez lortzen da : 
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Eginbeharra :
Aitzinean duzun bizikleta begiratu eta eskuz erabili ondoan, irudiko zati desberdin
hauek kolorezta itzazu gisa honetan :
• gorriz : objektu teknikoa gelditzeko eginak diren elementuak ;
• urdinez : objektu teknikoa gidatzeko eginak diren elementuak ;
• berdez : objektu teknikoa mugitzeko eta bultzatzeko eginak diren elementuak ;
• horiz : erabiltzailearen seguritatea bermatzeko eginak diren elementuak.

Objektu teknikoaren erabilera funtzioa funtzio tekniko horien bidez lortzen da : 
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