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1. SARRERA 

Gaur egun, produktu berrien diseinua eta garapena edo dauden produktuak 

aldatzea elementu giltzarria eta ezinbestekoa da enpresa industrialen berritzeko 

ahalmena eta lehiakortasuna hobetzeko. 

Gero eta gehiago, produktuen “diseinua” da produktu berritzaile baten eta 

berritzailea ez den beste baten arteko alde bakarra. Orain dela gutxira arte, 

hornitzaileak planoaren bidez egiten zuen produktua bere bezeroentzat, adibidez 

automozioan edo aeronautikan. Gaur egun, ostera, gero eta maizago gertatzen da 

hornitzailea funtzio desberdinak biltzen dituzten multzo osoen eta moduluen diseinu 

eta ingeniaritzaz arduratzea. 

Balio gehitu handiagoa daukaten produktuak eskaini beharra dagoenez gero, ia 

ezinbestekoa da diseinu eta ingeniaritzako funtzioa lagunduko duten teknologian 

eskuratzea, garatzea eta modu eraginkorrean aplikatzea. 

“Diseinu eta ingeniaritzako tresnak” kontzeptuak gaur egun termino ezagunak eta 

erabiliak direnak biltzen ditu: CAD, CAM, CAE, eta abar. Zientzia guztiek sartu 

dituzte zenbait termino, batzuetan ahoskatzeko zailak, berba bakarrean kontzeptuak 

edo esaldiak trinkotzen dituztenak. Beraz, kapitulu honetan agertuko diren termino 

batzuk ikustea komeni da, bai eta euren arteko harremanak ere: 

CAD Computer Aided Design Ordenagailuz lagundutako diseinua 
CAE Computer Aided Engineering Ordenag. lagundutako ingeniaritza 
CAM Computer Aided Manufacturing Ordenag. lagundutako fabrikazioa 
CNC Computer Numeric Control Ordenag. bidezko zenbakizko kontrola
CAI Computer Aided Inspection Ordenag. lagundutako egiaztapena 
CIM Computer Integrated Manufacturing Ordenag. bidezko fabrikazioa 

 

• Produktuaren diseinuaz arduratzen den arloa da CAD. 

• CAEren bitartez egiaztatzen da CAD programen bidez diseinatutako elementuek 

eskakizun guztiak betetzen dituela. Proiektuen kontrola eta planifikazioa ere sar 

daitezke. 
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• CAMean aztertzen dira produktua egiteko erabiliko diren baliabideak, denborak 

eta fabrikazio-metodoak. Prozesu hori mekanizatua simulatzen duen software 

baten bidez egiten da. 

• Robot edo zenbakizko kontrola daukan makina-erreminta baten mugimenduak 

kontrolatzeko hizkuntza da CNC. 

• CAIren bidez kalitatea egiaztatzeko eta kontrolatzeko prozesua egiten da, hau 

da, ordenagailuak ekoizpenaren uniformetasun osoa bermatzen du. 

• CIM atala aurreko guztietan integratzen da eta enpresa askok lortu nahi dutena 

da: Diseinatzea – Kalkulatzea – Fabrikatzea – Ikuskatzea, ordenagailuak 

erabilita. Orain urte batzuk utopia zen hori, baina gaur egun errealitatea da.  

Kapitulu honetan lehen hiruretan jarriko dugu arreta: CAD, CAM eta CAE. 

Tecnopyme Gida, I. Fasearen 5. moduluan aipatu ziren: “Informazio eta 

Komunikazio teknologien aplikazioa industrian”. Hala ere, euren garrantzia eta 

interesa kontuan hartuta, aparteko modulu bat merezi dutela uste izan dugu, 

gehiago sakontzeko. 

 

2. ORDENAGAILUZ LAGUNDUTAKO DISEINUKO 
TRESNAK: CAD 

CAD terminoak (Computer Aided Design edo Ordenagailuz Lagundutako Diseinua) 

software tresna bati egiten dio erreferentzia. Tresna horrek ordenagailua erabiltzen 

du bi eta hiru dimentsiotako planoak eta ereduak sortu, aldatu, aztertu eta 

optimizatzeko, eta elementu geometriko bakunak modu errazean manipulatzeko. 

Tresna horiek “marrazki” edo irudi grafikoaren kontzeptutik harago doaz. Hain zuzen 

ere, gaur egun CAM eta CAE aplikazioekin guztiz integratuta daude. 

Ordenagailuz lagundutako marrazkiaren kontzeptua 50eko hamarkadan sortu zen, 

AEBetako armadak lehen marrazleak garatu zituenean; marrazle horiek ordenagailu 

batekin egindako marrazkiak irudikatzeko gai ziren. Aldi berean, MITek 

(Massachusetts Institute of Technology) lehen CAD softwarea aurkeztu zuen, 

ordenagailu batean puntuen bidez marraztea ahalbidetzen zuena. 
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Hala ere, 60ko hamarkadaren erdira arte 

itxaron behar izan zen CAD industrietan 

modu masiboan ezarrita ikusteko 

(General Motors, Bell Telephones). Bere 

bilakaerak ez du etenik eduki, eta behin 

betiko ezarpena 70eko hamarkadan izan 

zen, zati batean ordenagailu pertsonalen 

abiaduraren igoerari eta merkatzeari 

esker, bai eta ekipoen txikiagotzeari 

esker ere. 

1. irudia: CAD, marrazketa-mahaitik ordenagailuaren pantailara. 

Arreta gaur egungo egoeran jarrita, diseinuaren prozesuan gertatzen diren 

etengabeko aldaketek, lehen ideiatik azken produkturaino, beharrezko egiten dute 

tresna bat zeina, modu erraz eta azkarrean, planoetan, ereduetan, material eta 

lanabesei buruzko datu-baseetan eta abarretan aldaketak egitea ahalbidetuko baitu. 

2.1. CAD softwarea aukeratzeko giltzarriak 

Gaur egun produktu asko eta asko aurki daitezke merkatuan, eta horietako 

bakoitzak beharrizan mota zehatz bat betetzen dun. Garrantzitsua da behar ditugun 

baldintzak sakon aztertzea eta horietara gehien egokitzen den produktura 

aukeratzea. 

Hauek dira software bat ala bestea aukeratzean kontuan izan beharreko batzuk: 

• Gure beharrizanen ebaluazioa. 

• Gure hornitzaileen beharrizanen ebaluazioa. 

• Gure bezeroen beharrizanen ebaluazioa. 

• CAD, CAM eta CAE motako beste programa batzuekin lotura ona izatea. 

• Laguntza teknikoa (prestakuntza ikastaroak, bertsio berriak eguneratzea, etab.). 

• Software horrek gaur egun merkatuan daukan egoera (asko erabiltzen den ala, 

ostera, gutxi zabalduta dagoen aztertzea). 

• Programak dauzkan modulu motak. 
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2.2. CAD software motak 

Merkatuan CAD programa asko daudenez gero, kategoria hauetan sailkatu 

daitezke: 

• 2D 

• 2D / 3D 

• 3D gama ertaina 

• 3D gama altua 

 Lehen taldean dimentsio bitan lan egiteko pentsatu diren programak daude. 

Horregatik, erabiltzeko errazenak dira, baina prestazio gutxien dauzkatenak dira. 

Programa horien funtzioa eskuzko lana erraztea da, euskarri informatikoa 

daukaten marrazketa-tresnak emanez. 

 Hurrengo mailan 2D / 3D programak daude. Dimentsio bitan lan egiteko 

pentsatuta daude, baina hiru dimentsiotara igarotzeko aukera aurkezten dute. 

Hasiera batean 3Dan lan egiteko pentsatuta ez daudenez gero, hiru 

dimentsiotako marrazkia kaltetuta ateratzen da, gama altuagoko beste programa 

batzuen aldean. 

 Gama ertaineko CAD 3D programen multzoan daude Windows interfazean 

zuzenean hiru dimentsiotan marrazteko pentsatu diren aplikazioak. Horren 

ondorioz, laneko ingurua ezagunagoa da erabiltzailearentzat. Oso programa 

intuitiboak eta erabiltzeko errazak izan ohi dira. 

 Azkenik, 3D programa aurreratuak aipatu behar ditugu, aurrekoek baino 

aplikazio indartsuagoak dauzkatenak. Horietatik gehienak lan-estazioetan 

funtzionatzen dute (ordenagailu pertsonal batek baino kalkulatzeko ahalmen 

handiagoa eta abiadura handiagoa daukaten ordenagailuak). Hala ere, 

batzuetan eta bertsio berrienetan Windows ingurunean ibili daitezke ordenagailu 

pertsonal batean. 
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Horiekin azalera aurreratuak eta solido konplexuak landu daitezke, gama 

ertaineko CADek ez dauzkaten tresna eta aukerekin. Gainera, CAE modulu 

integratu ugari dauzkate. Zalantzarik gabe, programarik ahaltsu eta osatuenak 

dira. Beste alde batetik, ostera, ez dira gama ertaineko 3D programak bezain 

erabilterrazak. 

2.3. Aplikazio eremuak 

CAD sistemek hainbat arlotan eragiten dute: diseinu mekanikoan, egiturazko 

diseinuan, arkitekturan eta ingeniaritza zibilean, informazio kartografiko eta 

geografikoko sistemetan, diseinu industrialean, instalazioen diseinuan, etab. 

Aplikazio eremu ohizkoenak hauek dira: 

• Diseinu industriala: Diseinu industriala aplikazio-arlo ohizkoa da eta arlo 

horretarako merkaturatzen dira aplikaziorik gehien. Hiru dimentsioko ereduak 

erabiltzen dira, eta horiekin kalkuluak eta simulazio mekanikoak egiten dira. 

Simulazioen izaera diseinatu beharreko elementu-motaren araberakoa da. 

Ibilgailuak diseinatzen direnean, normala da jokabide aerodinamikoa simulatzea; 

pieza mekanikoak diseinatzen direnean, horien makurdura edo zati mugikor biren 

arteko talka aztertu daiteke. Aplikazio komertzial orokorretan aipatzekoak dira 

CATIA (IBM), I-DEAS (SDRC) eta PRO/ENGINEER (PTC). 

• Ingeniaritza zibila: Ingeniaritza zibilean 2D aplikazioak, batez ere arkitekturan, 

eta 3D aplikazioak aurki ditzakegu. Arlo horretan egindako simulazioak 

elementuaren erresistentzia eta kargaren azterketarekin lotuta egon ohi dira. 

• Hardwarearen diseinua: Hardwarearen diseinuan hainbat aplikazio aurki 

ditzakegu: zirkuitu inprimatuen plakak diseinatzeko aplikazioetatik hasita 

zirkuituak diseinatzeko aplikazioetara, zirkuitu integratuak barne. Azken arlo hori 

ezinbestekoa da diseinatzen ari garen zirkuituaren jokabide elektrikoaren 

simulazioak egiteko. Aplikazio horietatik asko 2Dkoak dira, eta CAM sistema 

baterako lotura ere badaukate. 

Merkatuan arlo zehatz baterako aplikazio bereziak aurki daitezke, aplikazio 

orokorren ondoan. Oinarrian eredu geometrikoen editoreak dira, eta horien gainean 

arlo zehatz baterako simulazio-modulu edo kalkulu-modulu bereziak jar daitezke. 

Azken kasu horretan sartzen dira AUTOCAD, 3D-Studio eta MICROSTATION. 
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2.4. Abantailak 

Lehen ikusi digu CAD sistemek diseinuaren prozesua hobetzen duten irtenbideak 

eskaintzen dituztela eta onura handiak ematen dizkiotela. Horien artean hauek 

daude: 

• Akatsak diseinuaren fasean zuzentzeko aukera. 

• Denbora aurrezten da eta produktibitatea handitzen da, pieza hobetzeko egin 

daitezkeen aldaketen aurrean. 

• Tresna erabilterraza da, ohizko marrazketa-sistemekin alderatuta. 

• Kalitate eta zehaztasun handiagoa produktuetan; horrela enpresaren irudia 

hobetzen da eta bezeroen kopurua handitzen da. 

• Komunikazioa hobetzen da lan-taldearekin eta bezeroekin eta produktuaren 

aurkezpena hobetzen da. 

• Kostuak gutxitzen dira eta inbertsioaren itzulera handia dago. 

Onura guzti horiez gain, hainbat arrazoi dago diseinurako CAD tresnak erabiltzeko, 

hau da, marrazketa-mahaitik (eskuzko lana) ordenagailu baten pantailara 

igarotzeko. Arrazoi horien artean, hauek daude: 

• Azkartasuna: planoak arinago marrazten dira ordenagailuaren bidez. 

• Ez dago errepikapenik: diseinuaren zatiak kopiatu, mugitu edo beste leku batera 

aldatu daitezke. 

• Zehaztasun handia: xehetasunak miniaturan marraztu daitezke. 

• Diseinuaren zatiak ezabatzeko edo aldatzeko erraztasuna. 

• Akotatua azkarra eta zehatza da. 

• Planoak edozein eskalatan inprimatu daitezke. 

• Testua hobeto sartzen da. 

• Benetako eszenak hiru dimentsiotan adierazi daitezke. 

 

3. EKOIZPENEKO TRESNAK: CAM 

Zenbakizko kontrola daukan makina-erreminta, robotak, biltegi automatikoak eta 

abarrak industrian sartzeak onura handiak ekartzen dituzte ohizko ekoizpenaren 

metodoekin alderatuta. 
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3.1. CAMaren oinarriak eta aplikazioak 

CAM tresnak (Computed Aided Manufacturing) sistema informatikoak dira eta 

horiekin ordenagailu bidezko zenbakizko kontroleko makinetan piezak fabrikatzen 

dira, mekanizatu egokia lortzeko tresnaren ibilbidea kalkulatuz. Hauek dira 

horretarako oinarriak: 

• piezaren geometriari buruzko informazioa (hori piezaren marrazkitik lortzen da, 

dimentsio bitan edo CAD sistema baten bidez hiru dimentsiotan eginda), 

• nahi dugun eragiketa mota, 

• aukeratutako tresna, 

• eta definitutako mozketa-egoerak. 

Baina hori ez da aplikazio bakarra. Hauek ere egin daitezke: 

• Roboten lineaz kanpoko programazioa, oinarritzat robotaren eta bere 

lan-eremuaren eredu matematikoa hartuta. 

• Moldeak diseinatzea eta egitea, batez ere ibilgailu, etxe-tresna elektriko eta ekipo 

elektrikoen osagarriak seriean egiteko. 

3.2. Abantailak 

Hauek dira ordenagailuz lagundutako fabrikazioak beste metodo tradizional batzuen 

aldean eskaintzen dituen abantaila batzuk: 

• Langileak makina-erremintarekin aritzen denean egin ditzakeen akatsak kentzen 

ditu. 

• Fabrikazio-kostuak gutxitzen ditu, mozketa-elementuen higadura eta apurketa 

gutxitzen diren neurrian. 

• Denbora murrizten du makina-erremintaren zenbakizko kontrola programatzen 

denean. 

Horren ondorio zuzena da piezen serie ertainak kostuak serie handien kostuekin 

alderatu daitezkeela, eta ekoizpenaren antolaketan ikuspegi berriak erabiltzeko 

aukera eskaintzen duela. 
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4. INGENIARITZAKO TRESNAK: CAE 

Ordenagailuz lagundutako ingeniaritzak edo CAE (Computer Aided Engineering) 

ohizko CAD sistemek baino beste urrats bat ematen du, ereduaren diseinuaz gain 

beste elementu batzuk integratu ditzakeelako: ereduaren ezaugarriak, jasango 

dituen baldintzak, materialak, etab. Horrela, gaur egungo CAE tresnen bidez pieza 

batek edo egitura batek errealitatean izango duen jokabidea kalkulatzea 

ahalbidetzen du, hainbat arlotan: 

• deformazioak 

• erresistentzia 

• ezaugarri termikoak 

• bibrazioak, etab. 

Horretarako, CAD ingurune batean sortutako geometriatik CAE sistemara igaro 

behar da. 

4.1. Elementu Finituen Metodoa (EFM) 

Eskuarki, CAE tresnek Elementu Finituen Metodoarekin egiten dute lan. Diseinua 

laguntzeko kalkulu-metodo indartsua da, baina ez du, inolaz ere, diseinatzen den 

pieza edo sistemaren funtzionamenduari buruzko ezagutza ordezkatzen. 

Efm metodoan geometria errazeko zatiekin osatutako eredu bat jartzen da piezaren 

ordez. Zati horiei elementuak esaten zaie eta sare bat osatzen dute. Elementu 

horien ezaugarriak dauzkagunean, aztertzen ari garen piezaren ezaugarriak lortuko 

ditugu. Elementu finituen eredutik lortzen dugun emaitza benetako sistemaren 

emaitzaren hurbilketa bat izango da, diskretizazio akatsa egiten baita benetako 

sistemaren ordez eredu hurbildua jartzean. 

1-D elementuak
 

2-D elementuak
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3-D elementuak

 

2. irudia: EFMan erabiltzen diren elementu-motak. 

Gaur egun ingeniaritzako hainbat arazo konpontzeko EFM aplikatzen dute 

programa informatikoen aukera zabala dago merkatuan. Beste abantaila bat 

ordenagailuek kalkulatzeko daukaten ahalmena etengabe hazten dela da, bai eta 

bisualizazio grafikoaren inguruko hobekuntza nabariak ere. Programa informatiko 

horiek hiru zati edo modulu izan ohi dituzte. 

1. Preprozesadorea: modulu horretan piezaren edo sistemaren geometria eraiki 

edo inportatzen da, geometria elementu finituetan diskretizatzen da, materialaren 

eta loturen ezaugarriak definitzen dira eta eskarien aplikazioa definitzen da. Fase 

horretan aztertuko den piezaren edo sistema mekanikoaren funtzionamenduari eta 

EFM teoriari buruzko ezagutza sakona eduki behar da, bai eta erabiltzen den 

programa informatikoaren ezaugarrien inguruko ezagutza ere, horien araberakoak 

izango baitira emaitzen kostua eta kalitatea. 

2. Prozesadorea: modulu horrek preprozesadorean eraikitako eredu 

matematikoaren ekuazioak eraiki eta ebatziko ditu. 

3. Postprozesadorea: horren bidez, prozesadorean lortutako emaitzak interpretatu 

eta manipulatu ditzake erabiltzaileak, diseinuaren eta erabilitako elementu finituen 

ereduaren baliozkotasuna zehazteko eta lortutako irtenbidearen baliozkotasuna 

ebaluatzeko. 
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4.2. Simulazioa 

EFM bidezko azterketarekin egin daitezkeen simulazio-mota nagusiak kalkulu 

estatikoak eta dinamiko linealak dira, bai eta talka eta danbatekoek, deformazio 

handiek, kontaktuek eta abarrek eragindako kalkulu ez linealak ere. Era berean, 

metodo horren bidez produktuaren jokabide termikoa, magnetikoa eta fluidoena 

aztertu daiteke. 

Simulazioa sistemek denboran izan duten bilakaeraren kalkuluari ere aplikatu zaio, 

adibidez nekean edo karga dinamikoekin lanean ari diren elementuen kalkulua. 

Lehen hori zailagoa zen, prototipoekin egiten zelako eta materiala hondatzen duten 

saiakuntza suntsitzaileak egiten zirelako. 

Fabrikatzaileei hainbat galdera sortzen zaizkie: zenbat iraungo ote duten piezek, 

noiz agertuko ote diren arrakalak edo nola aldatuko ote diren arrakala horiek. 

Sarritan, nekeak eragindako akatsak pieza zerbitzuan dagoenean agertzen dira, eta 

hori garestia eta arriskutsua da. 

Nekea simulatzeko programek galdera horiek erantzuten laguntzen dute, eta tentsio 

estatikoko emaitzetatik piezen bizitzaren inguruko iragarpenetara pasatzen dira. 

Horixe da CAE programarik gehienek  (NASTRAN, ANSYS, I-DEAS, 

Pro/Mechanica, etab.) dakarten neke edo iraunkortasuneko moduluen oinarria. 

Horrela, bada, abantaila handiak lortzen dira: prototipoekin beharrezkoak ez diren 

probak kentzea, denbora aurreztea, produktuaren neke-zamaren erantzunaren 

pertzepzioa handitzea eta neke-diseinuaren optimizazioa. 

4.3. Abantailak 

CAE sistema baten jarduera desberdinak diseinuari erantsitako balioa dira beti, 

produktua merkaturatzeko atzerapena ekar lezakeen arazoak antzeman eta 

ezabatzen dituztelako. Baina, horrez gain, hauek dira aplikazioari lotutako onura 

batzuk: 

• Kostuak gutxitzea, produktuak eraiki baino lehen probatzen direlako. 

• Piezen jokabidea iragartzen du, prototiporik behar izan gabe. 
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• Akatsak diseinuaren fasean zuzendu daitezke. 

• Kalitate eta doitasun handiagoa daukaten produktuak. 

5. ELKARTURIKO INGENIARITZA 

Produktua garatzeko ohizko prozesuan ataza zehatz batzuk egiten dira eta eskuarki 

enpresako lan-talde desberdinek egin behar izaten dituzte: lehen ideiak sortzea, 

diseinu kontzeptuala, diseinu zehaztua, azterketa, planoak egitea eta dokumentazio 

teknikoa idaztea, fabrikazioa, zerbitzuak jartzea eta mantentze-lanak egitea. 

 

3. irudia: Ataza-segida denboran. 

Oro har, aipatutako fase bakoitza hurrengo ataza hasi baino lehen bukatu behar da. 

Hori dela eta, produktuaren bizitza-zikloak etapa sekuentzial independenteak 

dauzka, diseinutik ingeniaritzara: materialez eta osagaiez hornitzea, fabrikazioko 

prozesuak planifikatzea, serietan ekoiztea, eta abar. Gainera, sarritan prozesu 

sekuentzial horiek lan-talde desberdinen artean informazio-truke isolatuaren bidez 

burutzen dira, eta taldeen artean ez dago interkomunikazio eta lanerako 

mekanismorik. Beraz, lan-taldeak hobetzeko eta koordinatzeko aukera ugari galtzen 

dira. 

Lanerako metodo isolatu eta sekuentzial horrekin, proiektuak aurrera egiten duen 

neurrian, produktuaren diseinuan eta ingeniaritzan gertatzen diren aldaketak gero 

eta garestiagoak dira, kostuaren aldetik eta produktua merkaturatzeko 

atzerapenarengatik. 
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Ohizko ikuspegiak dauzkan 

eragimen-ezaren inguruko arazoak 

konpontzeko, elkarturiko ingeniaritzak 

sail desberdinen arteko oztopoak 

gainditzea proposatzen du, 

departamentu ezberdinetan egon eta 

ezagutza partekatzen duten pertsonen 

arteko lankidetzaren bidez. Bide berri 

horrek garrantzi handia ematen dio 

pertsona bakoitzak bere lanean daukan 

zereginari. 
4. irudia: Elkarturiko ingeniaritzak sailen arteko oztopoak kentzen ditu. 

Ondoren, elkarturiko ingeniaritzaren definizio batzuk emango ditugu: 

“Produktuen diseinua eta horiekin lotutako prozesuen aldi bereko diseinua, 

fabrikazioa eta zerbitzu teknikoa barne, integratzeko planteamendu sistematikoa. 

Planteamendu horren helburua garatzaileek produktu baten bizitza-zikloko elementu 

guztiak kontuan hartzea da, asmatzen denetik desagertzen den arte, kalitatea, 

kostua, planifikazioa eta erabiltzailearen baldintzak barne direlarik.” 

“Diziplina anitzeko taldeak prestatzeko eta izateko prozesua; talde horiek 

produktuak eta prozesuaren parametroak finkatuko dituzte diseinuaren hasieran.” 

“Pertsona egokiak une egokian elkartzea da, diseinuko arazoak identifikatzeko eta 

konpontzeko.” 

“Produktu bat garatzeko teknika, non ahalik eta ataza gehien modu paraleloan 

egiten baitira, diseinuaren fasetik merkaturatze-faseraino. 

Ez dugu ahaztu behar helburuak lortzeko, hastapen batzuk kontuan hartuta erabili 

beharko dela elkarturiko ingeniaritza, hala nola enpresetan aldaketa kulturalak, 

antolaketakoak eta teknologikoak sartzea. 

5.1. Abantailak 

Elkarturiko ingeniaritzaren abantailarik nabarmenenak hauek dira: 

• Produktuak garatzeko denbora laburtzen du. 
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• Ingeniaritzako aldaketa txikiagoak. 

• Produktibitatea igotzen du. 

• Malgutasuna handitzen du. 

• Baliabideak hobeto erabiltzen dira. 

• Kalitate handiko produktuak. 

• Produktuak garatzeko kostuak gutxitu egiten dira. 

• Hobekuntzak kalitatean. 

Elkarturiko ingeniaritza gero eta jarduera arruntagoa da industrian. Hori dela eta, 

beharrezkoa da produktuaren datuak kudeatzeko sistemak edukitzea, 

diseinatzaileek eta ingeniariek diseinuari eta fabrikazioari buruzko informazioa modu 

integratuan eskuratu ahal izan dezaten. Produktuaren inguruko datuak formatu 

elektronikoan automatizatzea eta gordetzea informazioaren kudeaketa integrala 

lortzeko ezinbesteko urratsa da, bai eta informazio hori erabiltzaileekin partekatzeko 

eta haien eskura jartzeko ere. 

Era berean, oso garrantzitsua da lanaren fluxua funtzio batetik bestera definitzeko 

eta kudeatzeko tresnak edukitzea, produktuaren kalitate osoa hobetzeko eta 

produktua garatzeko denbora eta horretarako behar den esfortzua modu zorrotzean 

gutxitzeko. Beste alde batetik, produktuari buruzko informazioa diseinuaren 

prozesuan sortzen, aztertzen, ateratzen eta banatzen den heinean, konfigurazio eta 

aldaketen kudeaketa sendoa egin behar da; bestela, produktuaren informazioaren 

segurtasun osoa arrisku larrian egongo litzateke. 

Diseinua eta ingeniaritzaren funtzioei laguntzeko teknologiak tresnen (hardwarea 

eta softwarea) eta prozeduren (metodologia) multzoa da, diseinatzaileen eta 

ingeniaritzen asmo eta beharrizanak bildu eta bideratzeko garatu direnak. Horrela, 

produktu baten diseinuari modu eragimentsu eta eraginkorrean ekin ahal izango 

zaio, diseinu horretan parte hartzen duten arlo eta pertsona guztiak modu egokian 

lotuz eta elkarturiko ingeniaritzaren lehen urratsa emango da. 

 

Ondorengo irudian produktuak egindako aldaketen kostuek dauzkaten aldeak ikus 

daitezke, diseinuaren prozesuan erabilitako ikuspegiaren arabera. Nabarmentzekoa 

da diseinuaren eta ingeniaritzaren hasierako inbertsioen zenbatekoa, prototipo 

birtualak eraikitzeko eta ordenagailuaren bidez prototipo birtual horien azterketak 
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egiteko, produktua garapenaren aurreragoko faseetan aldatzearen kostua baino 

txikiagoa dela. Alde hori oso garrantzitsua da, produktuan egin beharreko aldaketak 

fabrikazioa hasi ondoren egin behar badira. 

Diseño Ingeniería
1ª Entrega

Fabricación Mantenimiento Etapa

Coste
Cambios

(acumulado)

Inversión

Ahorro

Coste cambio

Tradicional

Deseado

 
5. irudia: Kostuen konparazio-kurba. 

6. ONDORIOAK 

Gaur egun produktua diseinatzeko, modelatzeko eta simulatzeko dauden 

teknologiak (CAD, CAM, CAE, CAPE, etab.) ezinbestekoak dira produktuaren eredu 

birtualekin hainbat arlotan lan egiteko: diseinua, fabrikazioa, mihiztadura, 

eraldaketako prozesuak, eta abarrak. Teknologia horietako bakoitza, bere aldetik, 

asko aldatu da eta heldutasun-maila handia lortu du, merkatuan dauden sistema 

komertzial ugariengatik, eskaintzen duten fidagarritasun handiarengatik eta 

emaitzen kalitatearengatik. 

Beste alde batetik, diseinuko tresna horiekin lan egiteko behar den hardware 

ekipamendua faktore giltzarria da diseinurako teknologia horiek benetan funtziona 

dezaten. Gaur egun oso prestazio altuko ekipoak dauzkagu, hiru dimentsioko 

prototipo birtualak erabilita diseinuko tresnen bidez lana asko arintzeko gai direnak 

eta denbora-tarte laburrean produktuaren diseinu eta ingeniaritzako zikloaren 

iterazio ugari egin ditzaketenak. 

Hala ere, diseinurako teknika eta tresna multzo hori modu egokian koordinatu eta 

integratu behar da produktuaren diseinu eta garapen zikloaren barruan, helburu 

nagusia lortzeko: kalitate handiagoa eta kostu txikiagoa daukaten produktuak 

merkaturatzea, eta hori epe laburragoan egitea. 
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Azkenik, lanerako metodologia egokia eduki behar da sistema mekanikoak 

diseinatzeko. Horretarako, diseinurako hainbat tresna, batzuk berri-berriak, integratu 

behar dira, diseinatzaileari produktuaren diseinu eta garapen zikloaren etapa 

desberdinetan lagunduko diotenak, hala nola elementu finituen bidezko 

egitura-azterketa, mekanismoen azterketa eta bisualizazio grafiko aurreratua. 

7. ERREFERENTZIAK 

Erreferentzien zerrenda bat jarri dugu, gaiari buruzko informazio gehiago bilatu ahal 

izateko. 

Enlaces 
CAD sektorearen inguruko loturak 
CATIA www.catia.com Solidoen eta azaleren 3D diseinurako softwarea, sektore 

garrantzitsuetan ezarpen handia daukana: automozioa, 

aeronautika, etab. 

PTC www.ptc.com/spain Agian, CAD arloko merkatuan dagoen enpresarik 

garrantzitsuenetako bat. 

SOLIDWORKS www.solidworks.com Gama ertaineko solidoen 3D modelatzailerik onenetako bat. 

SOLID-EDGE www.solid-edge.com SolidWorks-ekin batera, 3D diseinurako softwarerik 

lehiakorrenetako bat. 

AUTODESK www.autodesk.com 2D CADaren garapenean enpresa aitzindaria da, eta oso 

ezarrita dago mundu osoan, 2Dan eta 3Dan. 

RHINOCEROS www.rhino3d.com NURBS azalerak modelatzeko softwarea, Windows 

plataforman, etorkizun handiarekin. 

UNIGRAPHICS 

SOLUTIONS  
www.ugs.com Unigraphics Solutions Inc. CAID/CAD/CAM/CAE 

konponbideak ematen dituen hornitzailerik osatuenetako bat 

da. 

www.cad-infos.de  www.cad-infos.de  Orri ingelesa, CAD / CAM / CAE softwarean oinarrituta. 

www.cadpo.com  www.cadpo.com  Solid Edge-en produktuen eta zerbitzuen lehen hornitzailea. 

www.cad.de  www.cad.de  Orri alemana, CAD-en oso integratua. 

www.cadvisionsl.com  www.cadvisionsl.com  CAD / CAM / CAE arloko konponbide integraletan lan egiten 

duen enpresa. 

www.cad-news.de  www.cad-news.de  Albisteen orria. 

www.cadserver.co.uk  www.cadserver.co.uk  CADaren komunitaterako baliabideak sarean. 

www.asuni.es www.asuni.es Arkitektura eta ingeniaritzarako CAD aplikazioen fabrikatzailea 
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eta handizkaria. 

   

CAM sektorearen inguruko loturak 
MASTERCAM  

 
www.mastercam.com Mastercam CNC Software INC.-ren produktua da eta edozein 

beharrizan-motarako mekanizatuaren arloko konponbideak 

eskaintzen ditu. 

SURFCAM www.surfcam.com CAD/CAM softwarea, Windows plataformetarako garatua. 

CIMATRON www.cimatron.com CAD/CAM mekanizatu integralaren konponbidea. 

TEKSOFT  www.teksoft.com CAD/CAM software modularra, mekanizatuaren arloko 

edozein beharrizan-motarako. 

www.topsolid.com  www.topsolid.com  CAD /CAMaren konponbide mekaniko integratua, diseinutik 

fabrikaziora. 

www.auton.it www.auton.it CAD / CAM moldeetarako software espezializatua. 

   

CAE sektorearen inguruko loturak 
MOLDFLOW  www.moldflow.com Plastikozko osagaiak diseinatzeko eta fabrikatzeko 

konponbideen hornitzaile aitzindaria. 

COSMOS  www.cosmosm.com Elementu finituak aztertzeko softwarea, osoa eta modularra, 

Structural Research & Analysis Corp.-ek garatua. 

ANSYS  www.ansys.com CAE konponbideen hornitzaile aitzindarietako bat. 

ESI GROUP  www.esi-group.com Esi Group aitzindaria da "Virtual prototyping" arloan (Pam-

Crash, Pam-Safe, etab.) eta "Virtual manufacturing" arloan 

(Pam-Stamp, Pam-Diemaker, etab.) 

OPTRIS  www.optris.com Dynamic Softwarearen simulazio produktua; gaur egun Esi 

Group-aren barruan dago. 

DADS  www.cadsy.com Gorpuz anitzetako sistema mekanikoen azterketa zinematiko 

eta dinamikorako softwarea. 

TECNOCAE  www.tecnocae.es Tecnologías CAE Avanzadas ordenagailuz lagundutako 

ingeniaritzako softwarearen inguruko tresna aurreratuak 

industrian sartzen espezializatu den enpresa da. 

MARC  www.marc.com Analysis Research Corp.-en elementu finituen bidezko 

kalkulu-programa, arazo ez-linealetan erraz erabiltzen dena. 

ABAQUS  www.abaqus.com Egitura eta gorputz solidoen azterketa aurreratuak egiteko 

simulazioko softwarea, S.O. Win NT, Unix, eta abarretarako. 

NASTRAN  www.nastran.com/webs

ite/index.htm 
Elementu finituen bidezko azterketak egiteko pakete osoa. 

AUTOFORM www.autoform.de Xaflazko enbutizioa simulatzeko softwarea, tresnak 



Informazio eta Komunikazio Teknikak ETEetan aplikatzeko oinarrizko gida 
 

ROBOTIKER: 2003ko urtarrila 17/19 

ENGINEERING  optimizatzeko eta estanpazioz ekoiztu daitezkeen piezek 

ahalmena ebaluatzeko. Matrizeen garapen guztiz 

parametrikoa, simulazio programarekin erabat integratua 

dagoena. 

www.iti-cae.com  www.iti-cae.com  Diseinu mekanikorako konponbide integratuekin lan egiten 

duen enpresa. 

CARTIF  www.cartif.es/cad/index

2.htm 

CAD / CAM / CAE aztertzen dituen laborategia. 

www.caenet.com  

 

www.caenet.com  

 

Produktuaren diseinua eta lankidetza garatzeko baliabide 

nagusia. 

 

www.protorapid.com 
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