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[GJH004] SISTEMA ROBOTIZATUAK ETA IKUSMEN ARTIFIZIALA
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa AUTOMATIZAZIOA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,75 Orduak guztira 67,5 irakastordu + 45 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 ANDONEGI ARTEGUI, IMANOL

 ALONSO NIETO, MARCOS

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

FISIKA I
KALKULUA II

  Ezagutzak
Matlab progamazioa

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GJCE19 - Sistema robotizatuen printzipioei eta aplikazioei buruzko ezagutzak
OROKORRAK
GJCG03 - Muntaketa aktibitateak, puntuan jartzea, instalazioen asistentzia eta mantenketa eta sistema mekatroniko industrialak eta
makineria bere gain hartu eta optimizatzea
GJCG06 - Industriako ekipoak, prozesuak eta sistema malguak automatizatzeko eta kontrolatzeko proiektuak inplementatu eta gauzatu,
hardwarea eta softwarea elkartuta, sistema osatzen duten unitate guztien funtzionamendua optimizatzeko eta horrekin ekoizpen
sektorearen premiak asetzeko
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.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGJ410  Industria aplikazio baterako ikuspen sistema artifizial bat diseinatu, inplementatu eta baliozkotzen du

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

5 h. 3 h. 8 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 3 h. 2 h. 5 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 8 h. 6 h. 14 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%30

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%70

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Errekuperaketa nota x 0.75 + kontrol puntuko nota x 0.25
izango da nota finala

IO - Irakastorduak: 16 h.
IG - Irak. gabekoak: 11 h.
OG - Orduak guztira: 27 h.

 
  

  

  RGJ411  Industria aplikazioetan robotak simulatu, erabili eta programatzen ditu

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko 10 h. 7 h. 17 h.
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materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea
Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 13 h. 7 h. 20 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 10,5 h. 8 h. 18,5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%30

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%70

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Errekuperaketa nota x 0.75 + kontrol puntuko nota x 0.25
izango da nota finala

IO - Irakastorduak: 33,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 22 h.
OG - Orduak guztira: 55,5 h.

 
  

  

  RGJ412  n askatasun mailako robot baten eredu zinematikoa lortzen du Industria robot baten programazioa, ikuspen
artifizialeko sistema baten bidez eskuratutako informazioan oinarrituta

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 5,5 h. 3,5 h. 9 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 5,5 h. 3,5 h. 9 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Errekuperaketa nota x 0.75 + kontrol puntuko nota x 0.25
izango da nota finala

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 7 h.
OG - Orduak guztira: 18 h.

 
  

  

  RGJ414  Lantaldean erantzukizunak onartzen ditu, garatu beharreko zereginak antolatuz eta planifikatuz, gertakizunei aurre
eginez eta kideen partaidetza sustatuz

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RGJ415  Arazoaren soluzioan esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu, eta egoera egonkor baterako ekintzak proposatzen
ditu

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko 2 h. 1 h. 3 h.
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materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RGJ416  Arazoa, soluzioaren garapena eta ondorioak modu eraginkorrean eta argudiatuz zein justifikatuz definitzen ditu,
idatziz, hizkuntza behar bezala erabilita

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

1 h. 2 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RGJ417  Arazoa, soluzioaren garapena eta ondorioak modu eraginkorrean eta argudiatuz zein justifikatuz definitzen ditu, ahoz,
hizkuntza behar bezala erabilita

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

EDUKIAK

Roboten  simulazio eta programazioaren oinarriak:

-Simulazio inguruaren oinarriak ezagutu.

-Espazioko posizio eta orientazio erlatiboen oinarrizko kontzeptuak, koordinatu sistemen arteko transformazioak.

-Robot industrial baten oinarrizko programzioa, ibilbide mota ezberdinen ezaugarriak.

-Robot baten instalatutako herraminta baten definizioa eta kalibrazioa.
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-Programazio lenguaiaren bidez robota programatu.

-Socket komunikazioaren bidez robota gidatu.

Bizio artifiziala:

- Kameren eta irudien oinarriak.

-Threshold, konboluzio eta frekuentzia domeinuko filtroak.

-operaketa morfologikoak

-metrologia 2Dn

-kamerak eta robotak sistema baten lotu.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Laborategiak
Klaseko aurkezpenak
Moodle plataforma

  Bibliografia
Reza N. Jazar,Theory of Applied Robotics: Kinematics, Dynamics,
and Control (2nd Edition), Springer US, 2010
Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, Giuseppe Oriolo,
Robotics: Modelling, Planning and Control, Advanced Textbooks in
Control and Signal Processing, Springer-Verlag London, 2009.
Peter Corke, Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms
in MATLAB, Springer Tracts in Advanced Robotics 73,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
ABB Robotics Technical reference manual RAPID Instructions,
Functions and Data types (Online, fopen access)
ABB Robotics Operating manual RobotStudio (Online, open access).
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