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Graduazio ekitaldia

Urriaren 29an, arratsaldeko zazpietan, Ingeniaritzako Eskolako Ekitaldi
Aretoan, diplomak banatu zitzaizkien 2014/15 ikasturteko tituludunei; aurten
188 ikaslek eskuratu dute titulua, eta ekitaldira senide eta lagunekin batera
joan ziren. Bestalde, ekitaldian, hiriko alkate Gorka Urtaran jaunak, Arabako
ahaldun nagusi Ramiro González jaunak eta Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate
zuzendari Javier Alonso jaunak parte hartu zuten, eta ekitaldiaren buru
UPV/EHUko errektore Iñaki Goirizelaia jauna izan zen.
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Titulu bakoitzaren espediente onenaren saria jaso zuten ikasle hauek:
Rubén Darío Rey Cuenca (Elektrizitateko Ingeniaritza Gradua)

Alejandro Solís Martínez (Industria Elektronikaren eta Automatikaren
Ingeniaritzako Gradua)
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Jon Guinea Ibáñez de Garayo (Ingeniaritza Mekanikoko Gradua)

Eider Pinillos Arbeloa (Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua)
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Maria Cenaida Fernandez Martinez (Industria Antolakuntzako Gradua)

Álvaro Conde Pérez (Geomatika eta Topografia Ingeniaritzako Gradua)
Luis Miguel Raul Fernandez Latorre (Gestioaren eta Informazio Sistemen
Informatikaren Ingeniaritzako Gradua)
Horrez gain, Industria Antolakuntzako Masterraren lehenengo bi
promozioetako ikasleak omendu ziren.
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MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA enpresari ere aitortza egin zitzaion, gure
ikasleen borondatezko praktiketan eskainitako lankidetzagatik, eta saria
jasotzea Gasteizko lantegiko zuzendari nagusi Emilio Titos jauna etorri zen.

Jarduerak
1.Inprimatu errealitateak
Urriaren 26an, ekitaldi publiko batean, “Minotauroa” eskaneatu zen,
CASTO SOLANO eskultorea eta Juan José Eguizabal "Ibiltaria" obraren egilea
bertan zirela. Bi zizelkariek interes handia erakutsi zuten UPV/EHU ikertzen
ari den teknologia berriekiko, eta prest agertu ziren aurrerantzean
unibertsitatearekin elkarlanean aritzeko.
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16:00etatik 20:00etara iraun zuen ekitaldian, Karle Olalde eta Ortzi Akizu
irakasleek, hiru ikaslek eta ZUHAITZA elkarteko kide batek “Torero” ospetsua
eskaneatu eta inprimatu zuten. Aipatzekoa da ere Joseba Sainz de Murieta
irakaslearen eta e-Betez ikertalde multidiziplinarraren laguntza.
Ikasleek, SENSE 3D eskanerraren bidez, Minotauroa osatzen duten puntuak
atzitu zituzten. Eskanerraren softwarearen bitartez, 3D eredua sortu zuten,
eta MeshLab software librea erabilita STL fitxategi bihurtu ondoren, irudia
inprimatu zuten, Prusa i3 inprimagailuan.
Ekitaldiaren oihartzuna espero zena baino handiagoa izan zen. Alde batetik,
eskolako lankide ugari hurbildu ziren, Mekanika, Jariakinak, Automatika,
Adierazpen Grafikoa eta Topografia eta Geomatika sailetakoak. Bestetik,
Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolako zuzendaria eta idazkari
akademikoa ere izan ziren, eta Arabako Campuseko errektoreordea eta
Garapen arloko zuzendaria. Azkenik, Ingeniaritza eskolako ikasleak ere
hurbildu ziren.
Dena dela, zalantzarik gabe, arratsalde hartan Dato kaletik igaro ziren
gasteiztarrak izan ziren protagonistak. Ustekabean, teknologia berezi honetaz
gozatzeko aukera izan zuten.
Ekitaldiak oihartzun handia izan zuen hedabideetan, eta albiste izan zen
Diario de Noticias de Álavaren azal orrian eta El Correo eta El Correo Digital
egunkarien barne orrietan.
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2. Diseinu Grafikoko ikastaro trinkoa
Azaroaren 4, 11 eta 18an, Diseinu Grafikoko Ikastaro Trinkoa egin
genuen eskolako irakasle eta administrazioko langileentzat. 9 lagunek parte
hartu zuten eta balorazioa oso ona izan zen. Iradokizunetan, amaierako poster
bat egitearen komenigarritasuna aipatu zen, kalitate profesionaleko lan bat,
edo horretara hurbiltzea behintzat.
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3.Euskararen Eguna
Abenduaren 3an, Euskararen Eguna ospatu genuen eskolako
kafetegian. Gurutz Sainz de Murietak ipini zuen musika, eta Jesus Arregi,
Amaia Mesanza, Ruperta Delgado eta kafetegiko langileak arduratu ziren
txistorra eta sagardoa banatzeaz. Trikitilariek giroa alaitu zuten. Berrogeita
hamar bat lagunek parte hartu zuten, ikasle, irakasle nahiz administrazioko
langileak.
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4.Erakusketa
Azaroaren 30etik abenduaren 11ra, Ingeniaritzako titulazioak,
metodologia aktiboak aplikatuta, ingurumenari eginiko ekarpen bat
erakusketa egin zen, eskolako lehen eta bigarren solairuetako korridoreetan.
“Climat Paris 2015” nazioarteko konferentziaren inaugurazioa aprobetxatuta,
ingurumen arloko proposamenak izan ziren ikusgai, lantaldeek beren
ikuspegi profesionaletik ingurumen arazo jakin batzuei lotuta aurkeztuak.

Jardunaldiak
1. Emakumeak Ingeniaritza Eskolan
Urriaren 22an, Emakumeak Ingeniaritza Eskolan: krisi garaiko
esperientzia profesionalak izeneko jardunaldia egin zen Gasteizko
Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolako gradu aretoan, XII. Berdintasunerako
Gunearen baitan.
Mahai inguru bat egin zen, helburu nagusitzat harturik emakume ingeniarien
ibilbide profesionala aztertzea; zehazkiago, krisi garai honetan izan dituzten
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oztopoak eta horiek gainditzeko estrategiak. Eskolan ikasitako bost andrazko
izan ziren hizlari. Hasteko, bakoitzak bere lan ibilbidea azaldu zuen, labur, eta
solasaldi bat egin zen ondoren, denen iritzi trukearekin.

2. Dronei buruzko jardunaldi teknikoa
Azaroaren 9an, eskolaren ekitaldi aretoan, Droneen teknika izeneko
jardunaldia egin zen. Lau orduko saio tekniko bat izan zen, droneen
teknologiak kartografia lanetan eta informazio atzemate masiboan izan duen
eraginari buruz. Jardunaldia Gorka Ajuriagogeaskoa irakasleak antolatu zuen,
Geomatika eta Topografia sailekoa, eta honako hauek izan zituen hizlari:
Eduardo Zapatería (AeroClub Vitoria, RPA pilotuen prestakuntzarako ATO
ziurtagiriduna), Oscar García Uriarte (Topcon Positioning Spain) eta Lorenzo
Díaz de Apodaca (Airestudio Geoinformation Technologies). 60 lagunek parte
hartu zuten, ikasle, irakasle eta profesionalak.
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3. Datu Pertsonalen Babesari eta Segurtasunari buruzko VII.
Jardunaldiak
Abenduan, Segurtasunari eta Datu Pertsonalen Babesari buruzko VII.
Jardunaldiak egin ziren. 2007az geroztik hainbat formatu erabilita egin diren
jardunaldiok bi helburu dituzte: Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren lanaren
berri ematea eta segurtasunari lotutako ikerlanen emaitzak transferitzea.
Saioak irekiak eta doakoak izan baziren ere, bereziki pentsatuta daude
Informatika Ingeniaritzako Graduko 3. mailako ikasleentzat. 2015eko
abenduaren 2an (dibulgazio saioa) eta 15ean (saio teknikoa) egin ziren.
Eskolako irakasleek parte hartu zuten: Hizkuntza eta Sistema Informatikoak
saileko Ismael Etxeberriak, Pablo Gonzálezek eta Xabier Larruceak, eta
Sistemen Ingeniaritza eta Automatika saileko Isidro Calvok, José Manuel
López Guedek eta Ekaitz Zuluetak. Gainera, jardunaldian izan ziren ere Pedro
Alberto González González (Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, Gasteiz),
Txetxu Ausín Díez (Instituto de Filosofía – CSIC, Madril) eta Erlantz Sáenz Fraile
(Innotec, Madril). Hogei bat lagunek parte hartu zuten.
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Zientzia Astea
Azaroaren 5etik 7ra, Bibat Museoan, Zientzia Astearen XV. edizioa egin
zen, UPV/EHUren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Astea. Eskolako
hainbat sailetako ordezkariak izan ziren bertan.
Sentsore Meteorologikoen Kalibrazio Laborategiak (Gasteizko Ingeniaritzako
Unibertsitate Eskolako Teknologia Elektronikoko saileko atalekoa) eta Letren
Fakultateko Geografia, Historiaurrea eta Arkeologia sailak stand bat ipini
zuten: Datu Atmosferikoen Neurketa. Helburua izan zen datu atmosferikoen
lorpen, tratamendu eta interpretazioarekin lotutako jarduerak egitea, honako
hauek erabilita: aldagai atmosferikoak neurtzeko tresnak (Sentsore
Meteorologikoen Kalibrazio Laborategikoak); lurrazaleko eta altuerako
denbora serie luzeen eta egunekoen datuak eta grafikoak, klimatologiaren eta
meteorologiaren arteko aldeak azaltzeko; atmosferaren datu minutarioak,
ereduak eta haren egoeren irudiak, beren intentsitateagatik esanguratsutzat
eta beren aparteko izaeragatik interesgarritzat hartu zirenak standera
hurbildu zen publikoarentzat.
Hots, den-denak Meteorologia Agentziek emandako eta Geografia,
Historiaurrea eta Arkeologia Saileko Geografia Fisikoko arloak tratatutako
baliabideak. Alexander Maiz, David Ochoa eta Rubén Cuesta egon ziren
standean.
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Adierazpen Grafikoa sailak 4. Industria Iraultza: 3D eskanerretik 3D
inprimaketara izeneko jarduera antolatu zuen. Zientziaren eta Teknologiaren
arloan, industria sorkuntza prozesuetan egin diren azken urratsak erakustea
izan zen helburua. Laugarren Industria Iraultzak aukera ematen digu, ez
bakarrik produktua diseinatzeko, baita hura fabrikatzeko ere. Karle Olalde eta
Ortzi Akizu irakasleak arduratu ziren jardueraz.
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Fisika sailak Magia dirudi, fisika da izeneko jarduera antolatu zuen,
elektromagnetismoari buruzkoa. Bost jarduera egin ziren: hasteko, karga zer
den eta hainbat material nola kargatzen diren erakutsi zen; ondoren, hainbat
saio egin ziren iparrorratzarekin, indukzio magnetikoarekin eta Van Der Graaf
sorgailuarekin; amaierako jardueran, parte-hartzaileak ohartu ziren
eguneroko bizitzako fenomeno asko zientzia direla, magia diruditen arren. 12
lagunek parte hartu zuten saio bakoitzean, Estibaliz Apiñaniz irakaslearen
gidaritzapean.

Bisitak
Irailaren 29an, Txileko Federico Santa Maria Unibertsitate
Teknologikoaren bisita izan genuen. Ekitaldian izan ziren: Xabi Sancho,
Inmaculada Tazo, Miren Ayerbe, Karle Olalde, Beñat García, José Manuel López
Guede, Jerónimo Quesada eta Estibaliz Apiñaniz. Bisitariek gure irakaskuntza
metodologia aktiboak ezagutu nahi izan zituzten.
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Urriaren 21ean, Iñaki Goirizelaia errektorea, Amaya Zárraga Gradu Ikasketen
eta Berrikuntzaren arloko errektoreordea eta Jabier Garaizar Arabako
Campuseko errektoreordea Eskolara etorri ziren Geomatika eta Topografia
Ingeniaritzako Graduaren desagertzea azaldu eta horren inguruko galderak
erantzuteko. Bilera Eskolako ekitaldi aretoan egin zen eta hiru ordu inguru

Urriaren 22an, Furtwangen Unibertsitateko Lutz irakaslea etorri zitzaion
bisitan Estibaliz Apiñanizi. Bi unibertsitateen ikasketak elkarri aurkeztu eta
balizko hitzarmenei buruz hitz egin zuten.

Urriaren 30ean, eskolako ikasleak, irakasleak eta administrazioko langileak
Iruñeko Planetarioan izan ziren. Bisitak bi zati izan zituen: lehenbizi, “Biziaren
energia” filma ikusi zuten; ondoren, era guztietako azalpenak jaso zituzten
izarren planetarioaren gangari eta zeruko konstelazioei buruz.
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Azaroaren 28an, Peritoseko bigarren promozioaren bisita izan genuen. Josean
Ramos Enpresarekiko Harremanetako zuzendariordeak egin zien harrera.
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Abenduaren 14 eta 15ean, eskolako zuzendaritzako kideak eta azken
mailetako 14 ikasle eta ordezkari Madrilgo Unibertsitate Politeknikoaren
Montegancedoko campusean eta Zientzia eta Teknologiaren Museo
Nazionalean izan ziren.

2015eko azarotik abendura bitartean, Josean Ramos
Harremanetako zuzendariordeak bisita hauek izan zituen:

Enpresarekiko

José Luis Ajuria eta Sergio Sáenz, Segula Tecnologies-eko I+G zuzendaria eta
Giza Baliabideen zuzendaria, hurrenez hurren.
David Mayoral, Erle Robotics SLko Salmenta zuzendaria.
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Pedro Sellarés, Kuka Robots Iberica SAko ordezkari komertziala.
Isabel Zuazo, Kidiline.

Abenduaren 15ean, Sergio Panizok (Business Developer Manager SMC
International Training) antolatutako bisita izan genuen, zelula malgua
ikusteko (funtzionamendua, erabilgarritasuna eta eskolan duen aplikazioa).
Automatizazio laborategiak instalatu nahi dituzte, eta gure irakasleekin
harremanetan egon nahi dute horretarako. Northing Collegeko Louis Carelse
etorri zen, Riaan Van Eck-ekin batera (SMC Pneumatics South Africako
Training Manager). Manolo Méndez irakaskuntza laguntzako teknikariak eta
Teodoro Rico irakasleak egin zieten harrera.

Kudeaketa akademikoa
-

1. Aldaketa Zuzendaritza Taldean

Irailean, aldaketa bat izan da Eskolako Zuzendaritza Taldean, Enpresekiko
Harremanetarako zuzendariorde Juan José Arrugaeta jaunaren txanda
kontratua dela eta. Lerro hauen bidez, eskerrak eman nahi dizkiogu Juan José
Arrugaeta jaunari, zuzendariorde izan den bitartean egindako esfortzuagatik
eta eskainitako denboragatik. Enpresekiko Harremanetarako zuzendariorde
berria José Antonio Ramos da; izan ere, Ikasketa Plangintza eta Irakasleen
arloko zuzendariorde izateari utzi dio, eta haren lekua Amaia Mesanza
irakasleak hartu du.
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-

2 Mugikortasun programa

Azaroaren 13an, 2016/17 ikasturterako mugikortasun programa aurkeztu
zuten Nazioarteko Harremanen eta Ikerketaren arloko zuzendariorde
Estibaliz Apiñanizek eta Itziar Araneguik. Aurkezpenera 43 ikasle joan ziren.

-

3. Hauteskundeak

Abenduaren 10ean hauteskundeak egin ziren, ikasleen ordezkariak
aukeratzeko Eskolako Batzarrerako eta Unibertsitateko Klaustrorako. Horrez
gain, Eskolako irakasle eta ikertzaile doktoreen ordezkariak hautatu zituzten,
hain zuzen: José María Lomas Esteban, Rosa María Río Belver eta José Manuel
López Guede.
Ikasleen ordezkari berriak honako hauek dira:
Gasteizko EUI/IUEren Ikasleen Kontseilua:
Kontseiluburua: Iker Urien García
Idazkaria: Jorge Aarón Morán Holguín
Sarah Rosano Alcorta
Laura Calvo Allende
Jone Ibáñez Alonso
Eneko Iza Manero
Itziar Iraculis Loitxate
Joseba Imanol García de Sancha
Ikastegiko Batzarrerako ordezkariak
Sarah Rosano Alcorta
Iker Urien García
Laura Calvo Allende
Jorge Aarón Morán Holguín
Jone Ibáñez Alonso
Eneko Iza Manero
Itziar Iraculis Loitxate
Joseba Imanol García de Sancha
Campuseko Batzarrerako ordezkaria Jone Ibáñez Alonso
Unibertsitateko Klaustrorako ordezkaria Itziar Iraculis Loitxate
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Batzorde Akademikoa: Iker Urien eta Aaron Morán
Euskara Batzordea: Itziar Iraculis
Hauteskunde Batzordea: Laura Calvo
Kalitate Batzordea: Jone Ibañez eta Laura Calvo

-

4 Harrera plana

Irailaren 3, 4, 7 eta 8an harrera programa eskaini zitzaien eskolako ikasle
berriei. Horren helburu nagusia ikasleak ikastegian integratzea da, baita
ingeniari baten eginkizunarekin lehen harreman bat edukitzea ere.

Eskolako funtzionamenduaren inguruko aurkezpen formal eta aktibo bat
egiteaz gainera, ikasleak harremanetan jartzen dira tituludun berrien
esperientziarekin, eta Garapen Profesionalerako Plan bat egitera animatzen
zaie.

Ikasketa teknikei eta zeharkako gaitasunen garapenari buruzko tailerrak
antolatzen dira, eta horietan lantzen dituzte, besteak beste, talde lana,
sormena, arazoen konponketa, lidergoa eta ahozko aurkezpenak.
Unibertsitateko Bibliotekak ere laguntzen du, Erreferentzia Bibliografikoak
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Erabiltzeari buruzko ikastaro batean. Guztira, 145 ikaslek parte hartu zuten,
eta haien balorazioa oso positiboa izan zen. Txostena hemen kontsulta
daiteke: Intranet – txostenak.
5.Aitorpenak
Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolako Batzarrak
abenduaren 22an egin zuen bileran, Xabi Sancho eskolako zuzendariak
eskerrak eman zizkien ikastegiko batzordeei eta urtean zehar eginiko
lanen koordinatzaileei. Bereziki goraipatu zuen AZPko langileek,
Eskolako Batzarreko kideek eta irakasle-ikertzaile guztiek eginiko
ahalegina.
Amaitzeko, erretiroa hartu duten eskolako kideak aipatu zituen, eta
UPV/EHUn 25 urte lanean eman dituzten lankideak. Zehazki:
José Manuel Álvarez de Arcaya (erretiroa)
Francisco Javier Íñigo (erretiroa)
Carmen Lozano (erretiroa)
Alfredo Martínez (erretiroa)
José Miguel Merino (erretiroa)
Cipriano Urbano (erretiroa)
Lucía Villar (erretiroa)

Francisco Javier Íñigo (erretiroa)

José Luís Álvarez (25 urte)
Miguel Calvo (25 urte)
Ruperta Delgado (25 urte)
José Miguel Edeso (25 urte)
Estíbaliz Ocina (25 urte)
María Luisa Palanques (25 urte)

Alfredo Martínez (erretiroa)
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José Miguel Merino (erretiroa)

Carmen Lozano (erretiroa)

Cipriano Urbano (erretiroa)

José Luis Álvarez (25 urte)
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Lucía Villar (erretiroa)

Miguel Calvo (25 urte)

María Luisa Palanques (25 urte)

Ruperta Delgado (25 urte)
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Estibaliz Ocina (25 urte)

José Miguel Edeso (25 urte)

”E
tiketaz” jantzitako lankideak.
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-

6.VG Motor Sport

Motostudent lehiaketan parte hartzen ari den Eskolako taldeak lanean
jarraitzen du. Orain dela gutxi, campuseko beste ikastegi batzuetako ikasleak
sartu dira. Babesleak bilatzen jarraitzen dute.

-

7. Automozioko Ingeniaritza

Automozioko Ingeniaritzako Gradu berriaren plangintza lantzen ari
gara. Tituluak prestakuntza duala eskainiko du, sektoreko enpresen
lankidetzarekin; horrela, sektorean hautemandako prestakuntza beharrei
erantzun nahi zaie. Ikasketa planaren eraketan, oso kontuan hartuko dira
enpresetako iradokizunak eta proposamenak, eta dagoeneko harremanetan
jarri gara erakundeetako ordezkariekin, titulua aurkezteko; izan ere,
aurreikusten dugu tituluak balio estrategiko handia izango duela Arabako eta
EAEko enpresa ehun produktiborako.
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-

8. Plan estrategikoa

Azaroaren 25ean egindako Eskola Batzarrean ikastegiko Plan Estrategikoa
onartu zen. Planean, 2018. urtera arteko ikuspegia eta ildo estrategikoak
definitzen dira. Webgunean kontsulta daiteke.

-

9. Ekoscan
(2014/15)

Ingurumena

Hobetzeko

Kudeaketa

Sistema

IHOBEren 2004ko Ekoscan Araua oinarri hartuta, 2014/15
ikasturterako aurreikusitako ekintzak ezartzeari ekin zaio arau
horretan jasotako argibideei jarraituta eta Eskolako Ekoscan
Hobekuntza taldeak lagunduta. Ekintzak erantsitako taulan ageri dira:
Hobekuntzarako helburuak

Gas eta elektrizitate
kontsumoa gutxitzea

Kontsumoen sarreren
eta sortutako
hondakinen
erregistroak hobetzea
Ingurumen irizpideak
bultzatzea Eskolako
irakasleen, ikasleen
eta AZPko langileen
artean.
Iraunkortasuna
ikusgai jartzea eta
zabaltzea Eskolan

Irakasgaietan
ingurumen irizpideak
txertatzea

2014-15ko ekintzak

Instalazio elektrikoak berrikustea solairu eta
zerbitzuetan. Instalazioetan egin beharreko
hobekuntzak baloratzea.
Kontsumoa murritzeko sentsibilizazio kanpainekin
jarraitzea (argiak itzaltzea hutsik dauden geletan,
bulegoetan, komunetan, etab.).
Gas naturalaren kontsumoak aztertzea eta baloratzea,
unean uneko klima baldintzak oinarri hartuta.
Kontsumoen jarraipena egitea hilero. Fakturazioa
baloratzea.
Elektrizitate, gas eta ur kontagailuen hileroko kontrola
ezartzea.
Hondakin inerte, toxiko eta arriskutsuen datuak
biltzeko eta neurtzeko prozesua hobetzea.
Iraunkortasunari eta Ingurumenari buruzko
jardunaldi bat antolatzea, Eskolako ikasle eta
langileentzat, eta ahal bezain beste zabaltzea ere
Gasteiz hirian.
Webgunearen ingurumen edukiak hobetzea.
Ingurumenari buruzko ekintzak bultzatzea, irakasleen
eta ikasleen artean.
Irakasgaietan eta GRALean ingurumen eta
iraunkortasun irizpideak txertatzeko lana egitea.
Horren bidez, aurrera egin nahi da C7 gaitasun
zehatzean; hots, konponbide teknikoen ingurumen eta
gizarte inpaktua analizatzeko eta baloratzeko
gaitasuna.

-
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Urteko auditoretza, 2014/15 ikasturtekoa eta
ziurtagiria berritzeko egiten dena, 2015eko
azaroaren 5ean egin zen.
Bureau Veritas Certification (BVC) enpresa
arduratu zen berritze horren egiaztapenaz, eta
Ana Isabel Perez BVCko auditore burua izan zen
auditoretzaren arduraduna.
Auditoretza 2014/2015 ikasturtean garatutako
Kudeaketa Sistemaren ebaluazioarekin egin
zen. Auditorearen amaierako txostena positiboa
izan da, eta ez du gorabeherarik jaso.

-

10.Zuhatza Abentur

Urriaren 1ean eta 2an, Eskolako 8 ikasleren (4 neska eta 4 mutil) talde batek
Zuhatza Abentur lehiaketan parte hartu zuen, campuseko beste ikastegi
batzuetako ordezkariekin batera. Gure ikasleak bikain lehiatu ziren, eta 2.
postua lortu zuten, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien Fakultateko
ordezkarien atzetik.
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Parradust taldearen kontzertu solidarioa
Irailaren 24an, Parradust taldearen kontzertu solidarioa egin zen,
Eskolako langileek antolatuta. Kontzertua gaixotasun arraroak –zehazki
ataxia telangiektasia– ikertzeko funtsak biltzeko kanpaina baten barruan
antolatu zen. Irabaziak AEFAT elkarteari eta Gasteizen duen Aitzina lan
taldeari emango zaizkie.

Ikerketa lerroak
1. Green Energy Taldea duela gutxi sortu dute UPV/EHUko irakasleikertzaileek. Berria izanagatik, estatuko eta Europako proiektuetan
parte hartzen ari da, eta elkarlanean dihardu ere inguruko enpresekin.
Energia berriztagarriak ditu ardatz (eolikoa eta eguzki energia
termikoa, zehazki), eta CFD simulazio fluidodinamikoak.
Taldeak lau laguntzaile nagusi ditu:
−
−
−
−

DTU- Wind (Technical University of Denmark)
Oviedoko Unibertsitatea
BCAM (Basque Centre for Applied Mathematics)
CDIF (Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica)
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Lau dira ikerketa lerroak:
1. Fluxua kontrolatzeko sistema aktiboak eta pasiboak turbina eoliko
offshore-etan.
Ikerketa lerro honen helburu nagusia da fluxu kontrolerako sistema
pasiboak aztertzea turbina eolikoetako profiletan, emaitzak produkzio
sektorera transferitzeko. CFD eredu numeriko bat ezarri eta optimizatu
nahi da, sistema hauen azterketarako, ondoren balidatu eta
kontrastatua
izateko,
haize
tuneletan
eginiko
saiakuntza
esperimentalen bidez.

2

Autoaren aerodinamika
Ikerketa lerro nagusiak dira: aerodinamikaren abantailak eta
desabantailak lasterketa autoen maniobragarritasunean; lasterketa
autoen elementu aerodinamikoen diseinua eta materialak;
aerodinamikaren kontzeptuak eta haren aplikazioa lasterketa
autoetan; ibilgailuaren aerodinamikaren karakterizazioa, portaera
dinamikoa simulatzeko.
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*Egilea: P. Martinez-Filgueira (Gasteizko Ingeniaritzako UEko Ingeniaritza
Mekanikoko Graduko ikaslea)

3

Ikerketa biomedikoa
Surfaktantea aerosol modura erabiltzea, aireztapen metodo ezinbaditzaile batekin batera, ahalik eta gutxien manipulatzeko
jaioberriaren arnasbideak. Horretarako, CFD teknikak (Jariakinen
Dinamika Konputazionala) erabiliko dira, aireak eta surfaktante
partikulek osatzen duten fluxu multifasikoaren portaera ikertzeko
(partikulak jalkitzea, trakean barrena banatzea, tamaina eta
dentsitatea, etab.), eredu geometriko eta fisiko ahalik eta
zehatzenarekin.

4

Zirkulazio orokorreko eredu klimatikoen balidazioa (Iñigo Errasti)
Atmosferaren Zirkulazio Orokorreko eredu klimatikoen ebaluazio
estatistikoa planeta mailan. Eredu klimatikoak oinarritzen dira
mugimendu atmosferikoaren eta termodinamikaren oinarrizko
ekuazioetan. Eredu horien ezaugarriak eta propietate nagusiak, baita
etorkizuneko proiekzioak ere, Klima Aldaketari buruzko Gobernu
arteko Taldearen laugarren ebaluazio txostenean (AR4, 2007) daude, eta
oso tresna konplexuak dira, gure planetaren klima aldaketaren arazoa
hobeto ulertzeko erabiltzen ditugunak.
https://www.ehu.eus/es/web/get/aurkezpena

2. Ikerketa teknologikoko taldea: Ikusmen artifiziala.
Ikerketa lerroa: Geometria konplexuko pieza metalikoen kalitate
kontrolerako proiektua.
Elektrizitatea, Enpresen Antolakuntza eta Sistemak eta Automatika sailek
elkarlanean bultzatzen duten proiektu bat da, % 100 kalitate kontroleko
konfigurazioetan oinarritua. Ikusmen artifizial eta argiztapen teknikak
erabiltzen ditu automobilgintzako pieza metalikoak neurtzeko.
Asmoa da elkarlanean aritzea automobil piezak edo makineria osagaiak
hornitzen dituzten enpresekin, kalitate kontroleko moduluak sartzeko beren
automatizazioetan.
Dagoeneko lanean ari dira sektoreko enpresa batzuekin, enpresa horietara
egokitutako kalitate espezifikazioetarako konfigurazio errentagarriak
lortzeko. Konfigurazioak hiru lantalde handitan banatzen dira:
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•
•
•

Off-Line. Piezak produkzio lerrotik kanpo bisualizatzen dira eta
ezartzen zaie % 100 kalitate kontrola.
On-line. Piezak produkzio prozesuan (SPC) zehar bisualizatzen dira eta
ezartzen zaie kalitate kontrola.
Ikaskuntza
automatikoko
prozesuak
(datuen
tratamendua).
Etorkizunean ekoitzi beharreko piezaren kalitatearen ebaluazioa eta
erabaki hartze automatikoa.

Oro har, taldearen interes puntuak hauexek dira: pieza metalikoen
produkzioan oinarritutako ikaskuntza automatikoa; kalitate ikuspeneko
teknikak piezen kontrol dimentsionalerako; eta soluzio horietan bat egiten
duten gailuen eta elementuen komunikazioa.
Ingeniaritzako Eskolako ikasleen GRALak:
-

“Zirrindolen kalitate kontrolerako ikusmen artifizialeko sistema baten
garapena”, Aitor Argote Quintana.
“Control de calidad por visión artificial. Incidencia de la luz”, Alex
Molinuevo Angulo.
“Estudio básico de la luminosidad de un imagen en control de calidad”,
Iñigo Aramendia.
“Visión Artificial con Open CV”, Sergio Martinez Lesta.

Lankidetza enpresekin:
Landazola SL, Ikertek, Ikasi Group, Bois Innovation, Bekola SL eta Metala
SL.
Elkarri konektatuta dauden bi ingurunetan lan egiten dugu:
1. Beckhoff - TwinCAT. Erlazioak (maniobrak) PLC ingurunearekin eta
Matlab-ekin.
2. Matlab. Programazioa eta irudiak prozesatzeko eta irudiak eskuratzeko
tresnak.
3. Visual studio 2010. Lotura egiten du aurreko bi inguruneekin.
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Orain arte lortutako emaitzen adibidea.
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