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FAMILIAS PROFESIONAIS

Electricidade e Electrónica: departamento encargado da
parte de montaxe da estrutura e movemento do robot, os
compoñentes do mesmo que participaron no proxecto foron:
- Juan Casal Mera
- Carlos Casal Pita
- Antonio Francisco González Fernández
- Juan Manuel López López
- Luis Ángel Cao Piñeiro
- Enrique Pereira Rodríguez
Diseño en fabricación mecánica e Mecatrónica
- Santiago Otero Paz
- José Antonio Alvite Fernández



ALUMNADO PARTICIPANTE

Alumnado de Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicacións e
informática deseño, elaboración e verificación do hardware e do
software do sistema de voces e movemento.
Alumnado de Ciclo Superior de Mantemento Electrónico: deseño,
elaboración e verificación do hardware e do software do sistema de
guiado.
Alumnado de Ciclo Superior de Automatización e Robótica
Industrial: deseño, selección e montaxe dos elementos do sistema
da carcasa exterior e o seu control; ensamblaxe e verificación.
Alumnado de Ciclo Superior de Deseño en fabricación Mecánica:
Deseño e elaboración de planos finais de construción e ensamblaxe.
Alumnado de Ciclo Superior de Mecatrónica: deseño, elaboración e
verificación dos brazos e soporte.



Síntese do proxecto:

Deseñar e construir un robot multifuncional e
autoequilibrado como elemento difusor no congreso FP
Innova, que ofreza información ás persoas visitantes ao
evento.
A primeira versión do robot xorde da materialización da
imaxe proxectada na edición do congreso do ano 2017 e
incorpora funcionalidades como as capacidades de
movemento, de visión, de audio e de reprodución de vídeo.

Sobre esta base e partindo dun debuxo no ferrolterra
desenvolvimos a base principal do sistema obxecto deste
proxecto que presentamos a continuación.



Debuxo dos que partimos cara o deseño 3D



Deseño 3D e modelado da estrutura Exterior I



Deseño e modelado da estrutura Exterior  II



Deseño e Montaxe da estrutura interior prototipo I



Deseño e Montaxe da estrutura Interior prototipo I



Montaxe da estrutura Exterior



Montaxe de bastidores interiores do corpo



Montaxe de bastidores interiores da cabeza



Montaxe dos brazos e mans



Montaxe dos brazos e mans



Primeiras ensamblaxes completas do robot



Primeiras ensamblaxes da electrónica no robot



Primeiras ensamblaxes da electrónica no robot



Interface de control do robot



Ultimando a montaxe






