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"JUSTINIANO CASAS" IRUDI OPTIKOEI 
BURUZKO IKERKETA-SARIAREN 7. EDIZIOA  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
	
Espainiako	Optika-Elkartearen	(SEDOPTICA-ren)	Irudi-Tekniken	Batzordeak,		
LASING	SA-ren	babesarekin,	publiko	egiten	du	Irudi	Optikoaren	Ikerketarako	
Justiniano	Casas	Sariaren	7.	edizioaren	iragarkia. 
 
 
OINARRIAK 
 
 
1.-	Helburua.	
Sariaren	 helburua	 ikerketa	 zientifikoa	 sustatzea	 eta	 bultzatzea	 da	 irudi	
zientifikoarekin	 zerikusia	 duten	 arlo	 guztietan,	 ezagutzaren	 aurrerapenetik	 arlo	
horretako	 aplikazioak	 garatzeraino.	 Bereziki,	 ikerketa-jarduera	 bere	 hastapenetan	
suspertzen	 saiatzen	 da,	 doktoregoko	 ikasketen	 baitan,	 eta	 arlo	 horretan	 ikertzaile	
berriak	sartzea	bultzatzen	da.	
	
	
2.-	Aldizkakotasuna.	
Sari	hau	bi	urtez	behin	ematen	da.		
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3.-	Baldintzak.	
Hautagarriak	 dira	 Doktorego	 Tesia	 egin	 dutenak,	 baldin	 eta	 beren	 tesiak	 Irudi	
Optikoen	 Ikerketarekin	 zerikusia	 badu	 (ikus	 eranskineko	 I	 gaien	 zerrenda),	 eta	
honako	baldintza	hauek	ere	betetzen	badituzte:	

¤	 Bere	 tesia	 2017ko	urtarrilaren	 1etik	 2018ko	 abenduaren	31ra	 defendatu	
ondoren,	bere	defentsan	puntuaziorik	handiena	lortu	zuen.	
¤	Tesi	lana	ingelesez,	portugesez,	gaztelaniaz	edo	Espainiako	beste	hizkuntza	
ofizialetan	aurkeztu	zuen.	
¤	 Hautagaia	 eta	 zuzendaria	 Espainiako	 Optika-Elkartearen	 bazkideak	 dira,	
edo	 hala	 eskatu	 dute	 aurkezteko	 epea	 amaitu	 baino	 lehen.	 Baldintza	 hau	
betetzat	 joko	 da	 hautagaia	 eta	 zuzendaria	 Iberoamerikako	 Optika	 Sarean	
(RIAO-an)	integratutako	gizarte	eta	optika	sareetako	baten	bazkideak	badira,	
edo	 izena	 ematea	 eskatzen	 badute.	 Tesi-zuzendari	 bat	 baino	 gehiago	
dagoenean	nahikoa	izango	da	horietako	bakar	bat	bazkidea	izatea.	
¤	 Aukeratua	 izanez	 gero,	 onartu	 egiten	 du	 sari	 banaketan	 parte	 hartzea,	
baita	 bere	 zuzendariak	 ere,	 edo	 ordezkari	 bat	 bidaltzen	 du.	 Era	 berean,	
hautatua	 izanez	 gero,	 tesiaren	 eduki	 zientifikoa	 laburki	 deskribatuko	 du	
“Óptica	 Pura	 y	 Aplicada”	 aldizkariaren	 "Doktorego	 Tesi	 Azterketa"	 motako	
artikulu	 batean	 (http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/autores.php).	
Artikulu	horretan	 jatorrizko	proposamenak,	 lorpen	eta	emaitza	nagusiak	adieraziko	
ditu.	Ekuazioak	eta	zifrak	sar	daitezke.	Gehienezko	 luzapena:	10	orrialde.	Laburpen	
hau	gaztelaniaz	edo	ingelesez	aurkeztuko	du.	

	
4.-	Lekua,	inprimakia	eta	eskabideak	aurkezteko	epea.	
Eskaerak	 II	 eranskinean	 adierazitako	 helbidera	 bidaliko	 dira,	 bertan	 zehaztutako	
inprimakian,	 eskatutako	 dokumentazioarekin	 batera.	 Eskabideak	 aurkezteko	 epea		
2019ko	 abenduaren	 20tik	 (0h	 UTC)	 2020ko	 apirilaren	 20ra	 arte	 (24h	 UTC)	 zabalik	
egongo	 da.	 Eskaera	 aurkezteak	 sariaren	 edizio	 honetako	 oinarriak	 onartzea	
suposatzen	 du.	 Dokumentazio	 guztia	 behar	 bezala	 jaso	 ondoren,	 Batzordeko	
Idazkaritzak	 hautagaiari	 ordainagiria	 bidaliko	 dio	 mezu	 elektroniko	 bat	 bitartez,	
eskabide-orrian	adierazitako	helbidera.		
	
5.-	Sariak.	
Bi	sari	finkatzen	dira	tesiaren	egileentzat,	 lehenengo	saria	1000	€	eta	bigarren	saria	
500	 €.	 Onuradunek	 diploma	 eta	 txeke	 bat	 jasoko	 dituzte	 dagokion	 zenbatekoa	
lortzeko.	 Beren	 zuzendariek	 saria	 adierazten	 duen	 plaka	 jasoko	 dute.	 Sariak	
banatzeko	 aurreikusitako	data	 eta	 tokia	 honako	hauek	dira:	 Argiaren	 Zientzien	 eta	
Teknologien	 Nazioarteko	 Eskolako	 5.	 edizioaren	 barruan,	 2020ko	 ekainaren	 22tik	
26ra	 bitartean,	 Santanderreko	 Magdalena	 Jauregian.	 Edozein	 modalitatetan,	
epaimahaiaren	iritzia	dela-eta,	saria	eman	barik	gera	liteke.	
	
6.-	Epaimahaiak.	
Ebaluazio	 epaimahaia	 bost	 kidek	 osatuko	 dute,	 horietako	 lau	 Irudi	 Teknikoen	
Batzordekoak	 izanik,	 Batzordeko	 lehendakariak	 izendatuak,	 honek	 Administrazio	
Kontseiluko	 kideen	 iritzia	 kontsultatu	 ondoren.	 Batzordekoa	 ez	 den	 kidea	
babeslearen	 (LASING	 SA-ren)	 proposamenez	 izendatuko	 da.	 Epaimahaiak,	
aurkeztutako	 lana	hobeto	baloratu	ahal	 izateko,	egokiak	 iruditzen	zaizkion	kanpoko	
txostenak	 bil	 ditzake.	 Epaimahaikidea	 izan	 ahal	 izateko,	 ezin	 da	 parte	 hartu	 izana	
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egile	 gisa	 edozein	 hautagairen	 argitaratutako	 artikulu	 batean,	 gutxienez	 bere	
doktoregoan.	
	
7.-	Balorazio	irizpideak.	
Epaimahaiak	honako	irizpideak	hartuko	ditu	kontuan:	

a)	Egindako	tesiaren	kalitatea,	eta,	beraz,	ateratako	argitalpenen	kopurua	(55	
puntu).	
b)	Irudi	Optikoaren	arloan	lanaren	egokitasuna	edozein	aldaeratan,	I.	
eranskinean		azalduta	dagoenez	(15	puntu).	
c)	Lortutako	emaitzen	interes	praktikoa,	batez	ere	tesiaren	lanetik	eratorritako	
patenteen	existentzia	baloratuta	(15	puntu).	
d)	Doktorego	tesia	garatzeko	ezaugarri	formalak	(lehiaketa	finantzaketa,	
ikerketa	egonaldiak,	etab.)	(15	puntu).	
	

8.-	Ebatzi	eta	zabaltzeko	epea.	
Eskaera-epea	 amaitzen	 denean,	 Epaimahaiak	 sei	 hilabeteko	 epean	 ebatzi	 beharko	
du,	sari	banaketaren	data	kontuan	hartuta.	Epaimahaiaren	erabakiak	behin	betikoak	
dira.	 Ebazpena	 irabazleei	 zuzenean	 jakinaraziko	 zaie,	 eta	 Espainiako	 Optika-
Elkartearen	 webgunean	 eta	 lehen	 aipatutako	 aldizkarian	 argitaratuko	 da	 (“Óptica	
Pura	y	Aplicada”,	"Batzordeen	txostena").	
LASING	S.A	enpresa	babesleak,	publizitate	helburuarekin,	saritutako	lanen	emaitzak	
hedatu	ahal	izango	ditu,	betiere	egileak	eta	beren	afiliazioak	aipatuz.	
	
	
9.-	Argitalpena	“Óptica	Pura	y	Aplicada”	aldizkarian	
Beharrezkoa	 da	 laburpena	 argitaratzea	 eta	 jasotako	 saria	 aipatzea	 “Óptica	 Pura	 y	
Aplicada”	 aldizkariaren	 "Doktorego	 Tesi	 Azterketa"	 motako	 artikuluan.	 Aldizkariak	
indexatuta	 ditu	 SJR,	 IET,	 DOAJ,	 ICYT,	 e-aldizkari	 elektronikoak,	 eta	 latindex	
(http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/index.php).	
Epaimahaiak	beste	lehiakide	batzuen	laburpena	argitaratzea	gomendatu	ahal	izango	
du,	sarituak	izan	ez	badira	ere.	
	
	

------------oooooooo------------	
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I. ERANSKINA 
 
Irudi	Zientziak,	bere	alderdi	ugaritan,	ikerketa	eta	garapenaren	arlo	berritua	osatzen	
du	Zientziaren	barruan.	Gaur	egun	jarduera	zientifiko	eta	berritzailea	frenetikoa	da.	
Gaur	 egun,	 irudi	 terminoak	 irudi	 optikoari	 eta	 bere	 analisi,	 berreraikuntza	 eta	
bistaratze	teknika	anitz	aipatzen	ditu,	baizik	eta	ikusmen	artifiziala,	ordenagailuaren	
ikuspegia,	 irudi	 medikoa,	 irudiak	 prozesatzeko	 algoritmoak	 edo	 hiru	 dimentsioko	
ikuspegia,	beste	arlo	askoren	artean.	
	
Testuinguru	horretan,	honako	gai	hauek	irudien	bidezko	irudi	optikoen	ikerketarekin	
lotuta	daudela	ulertzen	da:	
	

• Irudien	eraketa	Aberazioak	eta	horien	kalte-ordaina.	Diseinu	optikoa	
• Monokromoa,	 polikromatikoa,	 hiperspektrala,	 infragorria,	 integrala,	

ultramorea,	 astronomikoa,	 3D,	 holografikoa,	 hunkigarria,	 denborazkoa,	
polarimetrikoa,	nuklearra,	optikoa	eta	irudi	digitala.	

• Irudia	eta	koherentzia	partziala.	
• Metamaterialekin	irudia.	
• Litografia	optikoa.	
• Informazio	optikoa.	Fourier	optika.	Korrelazio	optikoa	Ereduen	aitorpena	
• Irudien	 tratamendua:	 analisia,	 zaharberritzea,	 hobekuntza,	 konpresioa,	

segmentazioa	eta	abar.	
• Irudiak	tratatzeko	algoritmoak,	sistemak	eta	gailuak.	Irudi	konputazionala.	
• Giza	ikuspegiaren	ereduak	aplikatzea	irudien	analisian.	
• Irudi	optiko,	optoelektroniko	eta	optiko-digitaleko	teknikak.	
• Segurtasun	optikoa.	
• Mikroskopia	optikoa	(teknika	linealak	eta	ez	linealak).	
• Irudi	kuantikoa.	
• Optika	Garaikide	Egokitzailea.	
• Pantaila	optikoak.	
• Irudi	 optikoaren	 aplikazioak	 industrian,	 medikuntzan,	 bioingeniaritzan,	

zientzietan,	informazioaren	gizartean	eta	abarretan.	
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II ERANSKINA 
 
Eskabideak	aurkezteko	dokumentazioa,	pdf	formatuan	
	
¤	Dokumentu	honetan	edo	hemen	eskuragarri	dauden	datu	guztiekin	eskaera	orria,	
https://www.sedoptica.es/comites_SEDO/imagen/premio-convocatoria.html 		
¤	Tesiaren	kopia.	
¤	Tesiatik	eratorritako	argitalpen	eta	patente	bakoitzaren	kopia.	
¤	 Tesiaren	 A	 laburpena,	 DIN	 A4	 formatuan,	 Times	 New	 Roman	motako	 letra,	 12pt,	 tarte	
bakarrekoa,	honako	edukiarekin:	

Laburpena	 A:	 Egindako	 ekarpenen	 balioa	 eta	 tesiarekin	 batera	 aurkeztutako	 argitalpen	
eta	 patenteen	 erlazioa	 nabarmenduko	 dira.	 Honako	 informazio	 hau	 ere	 grabatuko	 da:	
lana	burutu	duen	doktoregoko	finantzaketaren	existentzia	eta	mota;	tesia	hasi	zen	urtea;	
tesia	 adierazteko	 zentroarekin,	 ikuskatzailearekin	 eta	 aldiarekin	 lotura	 zuzena	 duten	
beste	 zentro	 batzuetan	 egin;	 tesia	 lortzeko	 dagoeneko	 lortu	 diren	 beste	 sari	 batzuk;	
tesiaren	 garapenean	 garrantzitsuak	 diren	 bestelako	 merezimenduak	 eta	 informazioa.	
Gehienezko	luzapena:	3	orrialde.	Laburpen	hau	gaztelaniaz	edo	ingelesez	aurkeztuko	da.	

¤	 Laburpena	 (B)	 hautatuta	 badago	 bakarrik.	 Laburpen	 hau	 hautagaien	 irabazleentzat	
nahitaezkoa	 da	 eta	 gainerako	 hautagaientzat	 hautazkoa	 da.	 Laburpen	 hau	 eskaera	 eginda	
dagoenean	edo	 irabazleak	ezagutzen	direnean	aurkez	daiteke,	 baina	beti	 sari	 banaketaren	
aurretik.	 Nolanahi	 ere,	 hautagai	 guztiek	 tesiaren	 laburpena	 "Óptica	 Pura	 y	 Aplicada"	
aldizkarira	bidali	dezakete	ondorengo	edukia	argitaratzeko.:	

Laburpena	B:	Tesiaren	eduki	zientifikoa	"Óptica	Pura	y	Aplicada"	aldizkariaren	"Doktorego	
Tesi	 Berrikuspena"	 ren	 artikulu	 gisa	 deskribatuko	 da.	
(http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/autores.php),	 atorrizko	
proposamenak,	lorpen	eta	emaitza	nagusiak	adierazita.	Ekuazioak	eta	zifrak	sar	daitezke.	
Gehienezko	luzapena:	10	orrialde.	Laburpen	hau	gaztelaniaz	edo	ingelesez	aurkeztuko	da.	

¤	 Iberoamerikako	 Optikoen	 Sarean	 (RIAO)	 barne	 integratutako	 enpresa	 eta	 optika-
sareetako	 edozein	 kide	 bazara,	 Saria	 erakundeak	 geroago	 egiaztatzeko	 erantzukizunpeko	
dokumentazioa	erantsiko	du.		
	
Epaimahaiak	parte-hartzaileei	egoki	iruditzen	zaien	dokumentazioa	eskatu	ahal	izango	die.	
	
	
Eskabideak	aurkezteko	modua	eta	lekua	
	
a)	 Eskaera	 orria	 eta	 A	 laburpena	 bidaltzea	 (B	 laburpena	 aukerakoa	 da	 eskaeraren	 unean,	
ikusi	 aurreko	 atala)	 helbide	 elektronikora:	 ctisedoptica@gmail.com	 gaian"	 seinalatuz	
Justiniano	Casas	7	Saria.	
b)	Hurrengo	"Dropbox"	fitxategiaren	eskaera	helbidearen	bidez	bidaltzen,		
https://www.dropbox.com/request/Qed0Kgen5Ikd6F95hjzT	
tesiaren	kopia	eta	aurreko	atalean	deskribatutako	argitalpenak	eta	patenteak.	

	
Aurkezpena	 posta	 elektronikoak	 eta	 fitxategiak	 jasotzeko	 garaian	 egin	 dela	 ulertuko	 da	
eskaerak	aurkezteko	epean..	
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Parte	hartzeko	eskaera	7ª	edizioa	

Irudi	optikoan	egindako	ikerketa	Justiniano	Casas	Saria	
Izena	
pertsona	eskatuz:	
	
Posta	helbidea:	
	
	
	
Telefono	zenbakia:	

Email:	

Tesiaren	titulua:	
	
	
	
	
	
Irakurtzeko	data:	

Irakurketa	zentroa:	

Sailkatuek:	

1.	tesiaren	zuzendaria:		

2.	tesiaren	zuzendaria:	

	
Eskatzailearen	sinadura,	
	
	
Data:	
	
-	 Eskaera	 orria	 eta	 laburpena	 bidaltzea	 (B	 laburpena	 aukera	 bat	 eskaintzea	 egin	 zen,	 ikusia	 deia)	 positiboaren	
bidez	ctisedoptica@gmail.com	"gaian"	seinalatuz	Justiniano	Casas	7	Saria	
	-	Tesiaren	kopia	eta	argitalpenak	eta	patenteak	bidaltzea	(ikusi	aurreko	atala)	"Dropbox"	helbidearen	hurrengo	
fitxategiaren	eskaeraren	bidez,	
https://www.dropbox.com/request/Qed0Kgen5Ikd6F95hjzT	
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