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Elkarlaneko robotika eta visual computinga
Enpresetan txertatzeko aukerak eta giltzarriak

Gipuzkoa 4.0 Fabrikazio Aurreratuko Sarea

Laugarren industria-iraultzarako prest



Etorkizuneko fabrikek malgutasun han-
dia eskatuko dieten erronkei egin behar-
ko diete aurre: ekoizten den erreferentzia 
kopurua, giroko eta fabrikaren inguruko 
baldintzetara egokitzea, ekipoak elkarren 
artean konektatuta egotea… Horrelako 
prestazioak eskaini ahal izateko, makinek 
eta pertsonek lantokian duten erlazioa az-
tertu behar da, besteak beste. Erlazio hori 
gidatzen dituzten ohiko paradigmak alda-
tu egin behar dira erlazio horri etekinik han-
diena ateratzeko. Hartara, makinei utzi egin 
behar zaie pertzepzio aurreratua izaten, 
programatzen eta birkonfiguratzen erra-
zak izan behar dute, eta autonomia eman 
behar zaie mugitzeko, erabakitzeko…

Ildo horretatik, robotika malgu eta visual 
computing deritzen teknologiak giltza-
rri dira malgutasuna handitzeko fabrika-
zio-prozesuetan zehar. Osotasunean, fabri-
kazio malguko inguruetan txerta daitezke, 
elkarlaneko inguruak eta irudia erabilita 
komunikatzeko mekanismo natural gisa.



Lan-kostu txikiak dituzten herrialdeetako 
enpresekin alderatuta, Europako enpresek 
lehiakortasun txikia dute gaur egun. Le-
hiakortasuna handitzeko irtenbideetako 
bat kostua hobetzea da, eta horretarako, 
automatizazioa handitu behar da fabrika-
zio-prozesuetan, hala ekoizpen-bolumen 
handiko enpresa handietan nola lantegi 
txiki eta ETE-etan.

Merkatuaren ezaugarriak aldatzen ari 
dira; munduan ikusten den joera produk-
tuak partikularizatzea da, eta horrek lote 
txikietan fabrikatzea dakar. Aldi berean, 
produktuen bizi-zikloak laburragoak dira 
orain, eta horren eraginez, produktuen 
ezaugarriak ere aldatu egiten dira, eta 
diseinua merkatuak agintzen duen abia-
duran eguneratu behar da. Bestalde, pro-
duktuak gero eta sofistikatuagoak dira, eta 
ondorioz, fabrikazio-prozesu berriak behar 
dira, konplexuak eta askotarikoak. Halaber, 
muntaketa-prozesuan osagai ugari daude.

Eskaeraren ezaugarri horiek direla eta, fa-
brikazio-prozesuak malgua izan behar du, 
eta aldi berean, ziurtatu behar da kalita-
te-estandar zorrotzak betetzen direla.

Ekoizpenaren beharrak aldatu direnez, 
malgutasuna eta abiadura nolabait kon-
binatu behar dira egungo ekoizpen-lerroe-
tan. Honela, adibidez: 1) fabrikazio-baliabi-
de malguak txertatuz; 2) ekoizpen-plantak 
konfiguratzeko gaitasuna handituz; eta 
3) gizakien eta roboten arteko elkarlana 
erraztuz. Azken xedea ezaugarri hauek di-
tuzten fabrikazio-baliabideak garatzea da: 

trinkoak, mugikorrak, programatzen erra-
zak, adimendunak, pertsonekin interakzioa 
modu seguruan izateko gai.

Irudian jaso dira fabrikazio-baliabide mal-
guen zenbait adibide.

Bestalde, visual computing deritzona 
teknologia-multzo bat da, eta teknologia 
horiek guztiek ezaugarri hau dute: irudia 
erabiltzen dute informazio-iturri gisa edo 
komunikatzeko mekanismo gisa. Teknolo-
gia horiek erabilera praktiko asko txerta- 
tzeko aukera ematen dute; esate bate-
rako, langileentzako prestakuntza erreali-
tate birtuala erabiliz, ikuskapen- edo mun-
taketa-prozesuetan laguntzea errealitate 
areagotuaren bidez, eta produktuen ikus-
kapena eta kalitate-kontrola ikusmen arti-
fiziala erabiliz. Horiek guztiek alde on asko 
dituzte ikuspegi operatibo eta produktibo-
tik erreparatuta.

Etorkizunari begira, Industry 4.0 ekime-
naren barruan teknologia-multzo zabala 
dago, ekimen horren xedeak erdiesteko 
beharrezkoa dena. Dena den, horien guz-
tien funtsezko ardatza Internet of things 
kontzeptua da. Horrez gain, beste tekno-
logia batzuk ere behar dira; adibidez, Big 
Data, automatizazio industriala, produktuen 
bizi-zikloen kudeaketa, gailu adimendunak, 
zibersegurtasuna eta teknologia semanti-
koak. Teknologia horietako gehienek visual 
computinga erabiltzen dute txertatzeko 
baliabide gisa.

Elkarlaneko robotika, robotika mugikorra eta hala 
gizakiek nola robotek lanean diharduten espazioak.

Jatorria eta deskribapen laburra1



Visual computingaren eta robotika mal-
guaren kontzeptuek teknologia ugari bil- 
tzen dituzte, eta horiek guztiak zuzenean 
erabil daitezke fabrikazio aurreratuko in-
guruetan. Ikerlan berri batean , sailkapen 
zabala egin da, katean txertatzeko irizpi-
deak, produktua eta ekoizpena aintzat 
hartuta. Horrez gain, visual computinga 
dela-eta datozen urteotan Industry 4.0 ere-
muan heldu behar zaien zientzia-erronkak 
ere jaso dituzte bertan.

Jarraian, teknologia horietako batzuen 
berri emango dugu, baita bakoitzaren era-
bilera-eremu nagusiak aipatu ere, labur-
pen gisa.

2.1 Inguru birtualak

Inguru birtualen xedea baliokide digitala 
inplementatzea da, benetako sistema ba-
ten jokabidearen eredu izango dena. Tek-
nologia horrek hainbat erabilera ditu; adibi-
dez, makinak birtualizatzea prestakuntza 
emateko, larrialdien simulazioa egitea eta 
sistema produktibo konplexuen simulazioa 
egitea, plangintza errazteko.

Sistema horiei ez zaie erreparatu behar 
kanpoko mundura itxita dauden kutxen 
modura. Arlo horretan, berrikuntza-ildo na-
gusia benetako sistemekin bat egitea da, 
informazioa trukatu ahal izateko. Horrelako 
multzoei CPS esaten zaie (cyber-physical 
systems), eta etorkizuneko fabriken ardatz 
nagusietako bat dira. Hala, aukeretako bat 
da zerbitzu aurreratuek sistemen egoera 
eta haien eredu digitalak lotzea.

2.2 3D berreraikuntza

Baliabide optikoen bidezko 3D tekno-
logiak gero eta toki gehiago du neurriak 
ikuskatzeko zehaztasun handiko sisteme-
tan. Gainazalak ukitu gabe digitalizatzeko 
aukera ematen du, eta horrezaz landa, se-
gundo gutxi aski dira gainazala oso-osorik 
berreraikitzeko. Ildo horretan, ikerketa-lerro 

nagusietako bat da teknologia hau erabilt-
zea gainazal handiak digitalizatzeko; ho-
rretarako, sistema robotikoekin konbinatu 
beharko litzateke.

Hala ere, badira beste erabilera interes-
garri batzuk, hobetzeko aukera berriak za-
baltzen ari direnak. Hona hemen bi adibide 
argi: lantokien 3D berreraikuntza robot ba-
ten ibilbide aktiboa planifikatzeko, langilee-
kin elkarlanean aritzeko aukera emanda; 
edo fabrika osoen berreraikuntza, fluxuen 
plangintza edo ergonomia-azterketak egi-
teko.

2.3 Ordenagailu bidezko ikusmena

Bada denbora ordenagailu bidezko sis-
temak erabiltzen direla neurriak eta gaina-
zalak ikuskatzeko prozesu askotan. Irudiak 
lortzeko gailuek gero eta kalitate nahiz 
abiadura handiagoak dituzte, eta erronka 
etengabea da prozesatzearen ikuspegitik.

Horrelako teknologiak ongi inplementat-
zen badira, asko aurreztu daiteke, proze-
suko desdoikuntzak edo tresnen higadu-
ra dela-eta sortutako akatsak berehala 
antzematen baitira. Arlo honetan, ikerke-
ta-lerro nagusietako bat irudien interpreta-
zio automatikoa da; xedea, beraz, akatsak 
igartzea litzateke, joeren azterketa oinarri 
hartuta. Erronka hori oso garrantzitsua da, 
kostuak murriztu baitaitezke geldialdiak 
eraginkortasunez planifikatuz.

2.4 Errealitate areagotua

Badirudi errealitate areagotua teknolo-
gia giltzarria izango dela datozen urteotan. 
Unibertsitateetan eta teknologia-zentroe-
tan azken urteotan egin dituzten ikerlanei 
esker, errealitate areagotua oso garatuta 
dago, eta inguru produktiboetan erabil 
daiteke jada.

Alternatiba teknologikoak eta lotutako aukerak2



Teknologia hori produktuen bizi-zikloaren 
zati handi batean erabil daiteke; besteak 
beste, hauetan: diseinuaren fasean, lagun- 
tza ekoizpenean eta mantentze-lanetan, 
eskuliburu interaktiboetan, produktuen sus-
tapenean, etab.

 

 

2.5 Visual analytics

Sistema produktiboetan gero eta sentso-
re gehiago erabiltzen dira, eta datu ugari 
sortzen dituzte. Datu horiek oso ahalmen 
handia dute prozesuan hobekuntzak txer-
tatzeko (energia, mantentze-lanak, etab.), 
eta baliteke funtzionamenduarekin lotu-
tako kostuak nabarmen murriztea. Hala eta 
guztiz ere, sarritan ez zaie etekina ateratzen, 
erabiltzen zailak direlako.

Visual analytics deritzonaren teknikak ara-
zo horren irtenbide izan daitezke; datuak 
interpretatzen laguntzen dute, ikusmena 
erabiltzen da-eta plantako langileei horien 
berri emateko. Nahiz eta joera nabarme-
netako bat Big datako teknikekin konbina- 
tzea den, edozein informazio-iturrirekin era-
bil daitezke.

2.6 Programazio erraza

Teach by showingeko bi teknika erabil 
daitezke. Lehen teknikan, zenbait roboten 
barne-gaitasunak erabiltzen dira pertsona 
batek robotaren end-effector gailua mu-
gitzean zenbateko indarra egiten duen 
neurtzeko, behean ikusten den moduan. 
Estrategiaren muina langileak eginiko mu-
gimenduak gogoratzea da; hala, ikasi egi-
ten ditu, eta gero errepikatu egiten ditu es-
katzen zaionean.

Teknika hori robot jakin batzuekin soilik 
erabil daiteke, segurtasuna eta ziurtagiriak 
direla medio. Gainera, zeregina egin behar 
den tokira gerturatu behar du, eta beraz, ez 
da komeni pieza handiekin edo ahalmen 
handiko robotekin erabiltzea.

Beste teknika telelana edo telerrobotika 
da; robotikaren arlo horren oinarria da era-
biltzaile batek robotaren indarra eta mu-
gimendua kontrolatzea gailu nagusiaren 
bidez, hau da, robot morroiak urrutitik kon-
trolatzea. Orobat, erabiltzaile horren zeregi-
nak dira inguruaren pertzepzioa, plangintza 
eta kudeaketa konplexua.

Helburua da langileari prestakuntza ema-
tea zelula robotizatu bat berak bakarrik 
programatu dezan; hala, urrutitik kontrola-
tuz gero, robotari mugimenduak eta zeregi-
nak irakats dakizkioke distantzia bat utzita, 
eta beraz, teknika hori robot handi eta arris-
kutsuekin erabil daiteke.

2.7 Elkarlaneko robotika

Egungo ekoizpen-lerroetan malgutasuna 
eta abiadura konbinatzeko modu bat gi-
zakien eta roboten elkarlana erraztea da. 
Benetan elkarlanekoak diren zereginetan, 
gizakien eskarmentuaren eta adimenaren 
onena lortzen da, eta roboten abiadura 
eta erresistentzia. Interakzio horrek kostuak 
txikiagotu eta fabrikazio-aldiak hobetzen 
ditu. 

Interakzio horretaz ari garenean, lantoki 
berean dabiltzan gizakiez eta robotez ari 
gara. Esate baterako, robotak lotura-lanak 
egin ditzake, eta langile batek gainbegira- 
tzen du edo zuzenean laguntzen dio. Zere-
ginak bakoitzaren gaitasunen arabera ba-
natzen dira; hau da, robotak mugimendu 
sinple eta errepikakorrak egiten ditu, eta 
gizakia, berriz, pertzepzio-gaitasun handia, 

Programación fácil por Teach-by-Showing por 
contacto físico.

Ejemplo de asistencia para el montaje con 
realidad aumentada.
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informazioa aztertzea eta malgutasuna es-
katzen duten zereginetan aritzen da.

• Gaur egun, zeregin asko ezin dira auto-
matizatu robotak eta pertsonak banandu-
ta egon beharragatik. Lan-eremuak parte-
katzea beharrezkoa da.

• Orobat, laguntzeko teknologia gehiago 
behar dira, langile kualifikatuak baldintza 
onetan egon daitezen; izan ere, biztanleria 
zahartzen doa, eta ohiko sektoreak erakar-
pen txikia du. 
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Teknologia horiek guztiak fabrikazio au-
rreratuko inguruetan txertatzeko, profil pro-
fesional berriak behar dira, hala teknologia 
bera nola prozesu industrialen arazo espezi-
fikoak ulertzeko gai direnak.

Gainera, inguru industrialak berez dire-
nez konplexuak, profil horiek beste tekno-
logia batzuetan ere espezializatuta egon 
behar dute. Adibidez, neurriak ikuskatzeko 
ikusmen artifizialeko estazio batean, visual 
computing teknologietan espezialista den 
norbaitek egin behar du lan, baina bai-
ta estazioa lerro produktiboan txertatzeko 
behar diren automatismoak eta mekanis-
moak garatzeko gai den norbaitek ere.

Etorkizunean, ekoizpen-plantak robot 
malguen bidez automatizatuta daude-
nean, roboten koordinatzaileak behar-
ko dira. Funtsean, profil horren lana plan-
tako robotak gainbegiratzea eta arazoak 
konpontzea da. Koordinatzaileak ohiko 
mantentze-lanak egin eta ezustekoak edo 
estutasunak bideratuko ditu; horietan, ba-
liteke beste profil batzuek ere parte hartu 
behar izatea. Adibidez, robot bat ez ba-
dabil, koordinatzailea arduratuko da hura 
ordezteaz, geldialdia ahalik eta laburrena 
izateko moduan. Gehienetan, profil hori 
makinetako langileen zereginetatik abiatu-
ta sortuko da, zeregin berri horiei heltzeko.

Enpresek zenbait profil birziklatu eta birbi-
deratu behar dituzte behar berriei eran- 
tzuteko. Halaber, robotika malguaren tek-
nologia berrietan (nabigazio autonomoa, 
ikusmen artifiziala, errealitate areagotua, 
programazio erraza, gizaki-makina segurta-
suna, machine learning, etab.) gaitasunak 
dituzten profilak txertatzeko aukera aztertu 
behar dute.

Ondorioz, eragile espezializatuak behar 
dituzte, teknologia txertatzeak dakartzan 
alderdi tekniko guztiei erantzuteko gai di-
renak. Teknologiak txertatzeko proiektuei 
erreparatuta, giltzarri nagusia da teknolo-
giak martxan jartzeko behar diren rol tek-
nologikoak hasiera-hasieran identifikatzea.

Gehienetan, rol horietako bakoitza 
enpresa edo hornitzaile teknologiko bate-
kin lotuta egongo da. Adibidez, visual com-
putingeko teknologiak manufaktura-indus-
trian erabiltzeko proiektu batean, rol hauek 
behar izaten dira, eskuarki:

• Manufaktura-enpresa: beharrak dituena 
da, eta arazoaren ikuspegi argia ematen 
du.

• Hornitzaile teknologikoa: arazoa konpon 
dezakeen teknologia du, eta manufaktu-
ra-enpresara transferitzeko prest dago.

• Txertatzailea: plantetan teknologiak txer-
tatzeko ingeniaritza-enpresa da, eta horni- 
tzailearen teknologia enpresara transferi- 
tzeko lana ondo aterako dela ziurtatuko du.

Bestalde, ikuspuntu teknikoari erreparatu-
ta, badira teknologiak txertatzeko hainbat 
oztopo:

• ETE-entzat dagoen laguntza teknikoa 
mugatua da. Ez dago langile kualifikaturik 
enpresa barnean laguntzeko; azpikontra-
tazioa, aldiz, garestia da, eta haren eskain- 
tza, mugatua.

• Robotikaren kasuan, justifikatzen zaila da 
robot industrialak egokitzea edo garatzea 
ETE-en malgutasun-beharrei erantzuteko, 
kostua, segurtasuna, txertatzeko errazta-
suna eta birprogramazioa kontuan hartuta.

Hein handi batean, horrelako teknolo-
gietan egiten den inbertsioaren itzulkina 
konpondu beharreko arazoaren mende 
dago. Edonola ere, gehienetan erraza iza-
ten da adierazleak finkatzea proiektua di-
seinatzeko fasean, adierazleak lagungarri 
baitira etekinak igartzeko, kostuak eta lan-
gileen ordu-kopuruak aintzat hartuta.

Teknologiak txertatzeko giltzarriak3



4.1 Tecnalia

Tecnalia teknologiak lantzen ari da robo-
tika malguko eta robotika mugikorreko kon- 
tzeptu berriak garatzeko eta erabiltzeko, eta 
asmoa da programatzen errazak izatea eta 
modu autonomoan mugitzeko gai izatea.

Robotikaren inguruan ditugun ezagutzak 
eta eskarmentua industriara bideratuta dau-
de nabarmen. Robotak produktutzat eta 
tresnatzat jotzen ditugu; hainbat konfigurazio 
dituzte, eta beste hainbat ezaugarri: adime-
na, autonomia, trebezia, interakzioan aritze-
ko gaitasuna, bi beso dituzten robotak, eta 
kableak oinarri dituzten kudeatzaile aurrera-
tuak.

Jarraian, ikerketa-lerro nagusiak azalduko 
ditugu xehe-xehe:

• Robotaren kontrola eta autonomia, fabri-
kazio malgurako 

Roboten bitartez automatizatu ahal izateko 

ezaugarri hauek dituzten ekoizpen-agerto-
kiak: askotariko erreferentziak eta lote txikiak 
dituztenak, produktuaren barruan aldaera 
asko dituztenak, eta kostu lehiakorra behar 
dutenak. Tecnalian uste dugu erronka hori 
lor daitekeela robotei oraingoa baino auto-
nomia handiagoa emanda. Helburua erdies-
teko, hiru ildo teknologiko hauetako robotak 
garatzen ditugu: 1) robot moldakorrak, 2) bi 
beso dituzten robotak, eta 3) elkarlaneko ro-
botak. 

• Prozesu industrialak automatizatzeko robo-
tak 

Atzapar sofistikatuak eta zelula robotizatuak 
garatzeko ari gara lanean. Xedea zeregin 
hauek egitea da: automatizazio aurreratua, 
zulaketa eta errematxaketa aeronautikoak, 
zigilatzaile aeronautikoa jartzea, lotura eta 
soldadura, material konposatuz eginiko au-
rreformak modu automatikoan egitea, eta 
xaflen konformazio inkrementala.  

• Robota industriarako produktu gisa

Tecnalian, roboten arkitektura berriak iru-
dikatzen ditugu, prototipoak egin eta pa-
tentatu egiten ditugu. Gero, fabrikatzaileei 
helarazten dizkiegu lizentzia-kontratuen 
bidez, edo lizentzia saltzen diegu. Zenbait 
aukera daude: 1) zinematika paraleloko ro-
botak, 2) kableak oinarri dituzten robotak, 
eta 3) robot mugikorrak eta nabigazio au-
tonomokoak.

IK4ren eta Tecnaliaren gaitasunak4

Muntaketa aeronautikoa robot bat erabiliz. Zulaketa aeronautikoa robot bat erabiliz.

Zinematika paraleloko 
robot bat.

Kableak oinarri dituen robot bat.

Robot mugikor bat.



Hona hemen robotika malguaren arloko 
zerbitzu nagusiak:

 
• Bideragarritasun-azterketa produktu ba-
tean berrikuntza-lanak egiteko, teknologia 
robotikoa oinarri. 
• Bideragarritasun-azterketa, ekoizpen-ba-
liabideak eta -plantak malgutzeko. 
• Bideragarritasun-azterketa, prozesuak 
robotika malguaren bitartez automatiza- 
tzeko. 
• Bideragarritasun-azterketa, langileei 
elkarlaneko robotikaren bidez laguntzeko. 
• Laguntza produktu batean berrikunt-
za-lanak egiteko, teknologia robotikoa 
oinarri. 
• Laguntza irtenbideak diseinatzean, ekoi-
zpen-baliabideak eta -plantak malgutze-
ko. 
• Laguntza irtenbideak diseinatzean, 
prozesuak robotika malguaren bitartez 
automatizatzeko. 
• Laguntza irtenbideak diseinatzean, langi-
leei elkarlaneko robotikaren bidez lagun- 
tzeko.

Hurrengo paragrafoetan, robotika malgua-
ren arloan eginiko zenbait proiektu garran- 
tzitsuren adibideak azalduko dira.

• Robotika malguko irtenbidea, langaluze 
aeronautikoak zulatzeko

Bi roboten konbinazioa: zulatzeko robo-
ta 3 ardatzekin eta AGV plataforma. Ma-
neiagailu arin baten bidez daude lotuta. 
Zulatzeko robota zenbait tresna motatara 
egokitu daiteke, eta modu autonomoan 
mugitzen da tresnan zehar. Instalazio osoa 
mugikorra da, eta aukera ona da ohiko 
makina-erremintaren aldean: malgutasun 
handiagoa, diseinu malgua, pieza egiteko 
erabiltzen den makina, eta kostu txikiagoko 
sistema. 

• Flexible robotic solution for riveting in low 
accessibility areas 
End-effector espezifikoa garatu da erre-
matxeak jartzeko iristen zailak diren ere-
muetan. Orratzak modu automatikoan 
identifikatzen dira 3D ikusmenaren bidez; 
tresna kokatzea, garranga hautatzea, erre-
matxeak modu automatikoan elikatzea 
eta parea kontrolatzea.

• Lotuta dagoen azpiegitura

Gailu robotikoen multzo osatua erabiltzen 
dugu Donostiako eta Montpellierreko insta-
lazioetan. Roboten zenbait fabrikatzailere-
kin egiten dugu lan; besteak beste, haue-
kin: Fanuc, Kuka, ABB, Kawada eta Universal 
Robots.

Ekipamendu komertziala, atzaparrak 
eta tresneria espezifikoa erabiltzen ditugu 
proiektuetan.

Montpellierren, kableak oinarri dituen ro-
bot baten prototipoa dugu operatiboa, 
eta Europako handiena da.

Airbus Operacionesekin batera garatutako 
lan bat (Puerto Realeko planta).

Lan-eremuak, instalazioak.

Airbus Operacionesekin batera garatutako 
lan bat (Getafeko planta).
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4.2 Vicomtech-IK4

Vicomtech-IK4ko Industria eta Fabrikazio 
Sailak industria-inguruetan sortutako da-
tuen kudeaketan, prozesatzean, analisian 
eta aprobetxamenduan erabiltzen ditu te-
knologia hauek: simulazioa, bisualizazioa, 
errealitate areagotua, prozesatze geome-
trikoa, ikusmen artifiziala eta ezagutzaren 
ingeniaritza. Horren barruan, adibide gisa 
aipatzekoak dira visual computingeko tek-
nologia hauek ongi transferitu direla indus-
tria-inguruetara:

• SK/Inspect (https://www.youtube.com/
watch?v=B3TJWGwlEcA): neurriak ikuskat-
zea edozein eskaner laserretatik edo argi 
egituratutatik datozen 3D puntuen ho-
deiak prozesatzeko. Aztertzen den objektu 
bakoitzean, 3 milioi puntu baino gehiago 
ere antzeman ditzakete.

• PuntzoMek (https://www.youtube.com/
watch?v=Vy9k3FazbSo): puntzonatzeko ma-
kinen simulagailua; horren bidez, xafla me-
talikoak konformatzeko prozesuak 3D-an 
ikus daitezke.

• Disko-balaztak egokiak direla egiaz-
tatzea, 3D berreraikuntza laserra erabiliz. 
Diskoaren gainazala ikuskatzen da, eta 3 
segundoan egiaztatzen da zenbat gra-
baketa eta fresaketa dauden, non dauden 
eta zer neurri dituzten. Sistema fabrikazio-le-
rroan txertatzen da, neurriak egiaztatzeko 
azken etapan.

• Thinking proiektuaren xedea ERP ba-
ten datu-interpretazioa hobetzea da, bi-
sualizazio-tekniken bitartez. Azken HTML5 
teknologiak oinarri hartuta, gailu ugariren 
bisualizazio-eredu berriak eta interaktiboak 
garatzen ari dira, datuak interpretatzean 
lagungarri direnak.

Vicomtech-IK4ren laborategietan, azken 
belaunaldiko baliabide teknikoak daude, 
eta nagusiki, honako jarduera hauek egi-
ten dira visual computingaren arloan, fabri-
kazio aurreratuari aplikatuta:

• Ikuskapena, zehaztasun handiko 2D eta 
3D ikusmen artifizialen bidez: optika eta leiar 
telezentrikoak, abiadura handiko kamera li-
nealak, argi egituratuko 3D eskanerra eta 
3D berraraikuntza lineala. Horrez gain, ma-
neiagailu robotiko eta zelula automatizatu 
bana dago, lerroko ikuskapen-prozesuak 
simulatzeko.

• Ikusmen aurreratua: errealitate area-
gotuko sistema, markatzailerik gabea, HMD 
kaskoak errealitate birtualean murgiltzeko.

• Prozesuen simulazioa; horren barruan, 
xaflak mozteko erakusle bat ere badago.

Zenbait proiektu: SK/Inspect, PuntzoMek, 
balaztak egiaztatzea eta Thinking.
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Dokumentu honetan, visual computingeko 
eta robotika malguko teknologien 
ahalmenak eta erabilgarritasuna laburtu 
dira, etorkizuneko fabriketako arazoak 
konpontze aldera. Hala ere, teknologia 
ororekin gertatzen den moduan, enpresetan 
ongi txertatzea zenbait faktoreren mende 
dago.

Lehenik, arazoa sakon aztertu behar da, 
eta xede-teknologiak arazo hori konpon 
dezakeela egiaztatu. Fase horretan, 
lagungarria izan daiteke teknologia-
zentroek teknologia horri buruz duten 
ezagutza, ikuspuntu teknikotik bideragarriak 
diren irtenbideak proposa baititzakete.

Nabarmentzekoa da badagoela arriskua 
teknologiak enpresetara transferitzean, 
teknologia bakoitzak bere garapen-maila 
du eta. Ildo horretatik, garrantzitsua da 
transferitu behar den teknologiaren TRL 
maila jakitea, hasiera-hasieratik jakiteko 
nolakoa den arriskua.

Bestalde, dokumentuan adierazi den bezala, 
eragile txertatzailearen rola giltzarri da, eta 
aintzat hartu behar da sarritan teknologia-
zentroak ezin direla rol horretaz arduratu. 
Horrenbestez, proiektua zer arlotakoa den 
kontuan hartuta (ekoizpena, mantentze-
lanak, etab.), eragile espezialista batekin 
egin behar da lan.

Ondorioz, teknologia ezagutzeaz gain, 
konpondu beharreko arazoa ere ongi 
ezagutu behar da, eta oso konplexuak 
diren inguruetan nola txertatu jakin beharra 
dago.

Gomendioak5


