
DISEINUA motokultore hidraulikoa
 era irekian fabrikatzeko 2. tailerra

Hasiera: azaroak 30 larunbata 10.00etan.
Non: Donostian, Hirikilabs Tabakalera, Calle Easo 41-43, 2º solairua (Suhiltzaileen eraikuntza zaharrean)

Zertan datza motokultorea modu irekian fabrikatzeak?
    

Jakinduriaren  elkar-trukean sinisten dugu garapenarako, berdintasunean oinarrituriko   eraginkorra den metodo bezala. Hardware irekiaz baliatzen den enpresa txikiaren berrindustrializazioan 
sinesten dugu lan-merkatuaren birraktibazioa moduan eta burujabetza teknologikoa beharrezkotzat hartzen dugu beste edozein arlotarikoa lortzeko.

Ideia hauek izan dira elkartu gaituztenak eta horiek izan dira open source-a praktikan jartzera bultzatu gaituztenak, aplikazio praktikoak bilatuz maila lokalean.
Honen harira  jaio  da  BasqueOSE eta  Auzolan elkartetik  aurrera  daramagun motokultorea era  irekian  garatu,  fabrikatu  eta  dokumentatzeko proiektua.                      OpenSourceEcology 

komunitatearen ereduari jarraiki, geurera egokituriko motokultorearen diseinuari ekingo diogu, erabiltzaileen betebeharrei erantzunez. 
Horregatik antolatu dugu tailer hau, garapen irekia den heinean zure ezagutzarekin proiektuari bultzada nabarmenagoa eman diezaiogun.

Motokultorearen diseinua elkarlanean garatzea da helburua.
Lehenik eta behin larunbatean lehen orduan taldearen, proiektua beraren eta jorratuko diren gaien 
inguruko aurkezpen bat egingo da.
Bertan landu eta definitu beharko diren atalak taldeka banaturik honakoak dira:
- Motorizazioa: PowerCubearen bidez, bai trakzio eta bai lur-arrotze sistema hidraulikoak hornitzen 
dira. Diseinua bukatu eta dokumentatuko da, fabrikazioa martxan da eta!
-  Goldaketa herramintak:  modularrak eta trukakorrak izan behar  dira,  beraz tailerrean birakorra 
diseinatu eta digitalko dokumentatu nahi da..
-  Trakzioa  eta  maniobra  kontrola:  zirkuitu  hidraulikoaren  eskema diseinatu,  motoreak  aukeratu, 
kontrol  sistema  diseinatu  (azelerazioa,gelditze  automatikoa,motorizazio  ezberdina  gurpil  eta 
aperoarentzat…). Hemen dugu erronka nagusia! 
- Estruktura: txasisa aurrerago garatuko da, beste atal guztiak batu behar bait ditu.

Ate irekiko deialdia 

Diseinuaren garapena irekia eta elkarlanean oinarrituz emango da, parte hartzeko baldintza bakarra ideia, teknika edo ezagutzetan ekarpenak egiteko gogo eta ahalmena da.
Jardunaldiak larunbata eta igandean zehar emango dira ( 10.00-14.00 eta 15.30-19.00) eta ez da beharrezkoa tailerraren iraupen osoan parte hartzea. Dena den eskertuko genuke aldez aurretik  
bertaratzeaz jakinaraztea email bitartez, ez da beharrezkoa.
    Ordenagailua ekartzea gomendagarria da eta zenbaitetan erabiliko den programa SolidEdge 4 akademikoa izango da.
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