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1. SARRERA 

Merkatuaren lehiakortasun handia dela eta, ahalik eta gehien egokitu behar zaizkie 
produktuen prestazioak bezeroen igurikapenei. Igurikapen horien gainetiko eta 
azpitiko prestazioek nahi ez den gainkostua ekarri ahal dute. Lehiakorrak izateko 
konponbide bakarra prestazio-soberakinak prezio handiagoan saltzea da, edo, hori 
ezinezkoa bada, soberakinok ezabatzea, kostuak txikitzea lortzeko. 

Ildo horretatik, produktuaren prestazioak haren erabilera aurreikusiari egokitu 
beharra dago. Hortaz, esperimentu eta proba bidez baliozkotzeko teknika klasikoak 
zaharkiturik daude. Konponbideak honakook dira egun: prototipatze azkarra eta 
birtuala, baliozkotze-probak eta produktuaren fidagarritasuna, eta ekoizpen-
produktuen simulazio-teknikak, kapitulu honen atalak osatzen dituztenak. 

2. PROTOTIPATZE AZKARRA ETA BIRTUALA 

2.1. Prototipatze azkarra 

Prototipatze azkarrak produktuak nola garatzen diren ikusteko era aldatu du. Bertan 
urrezko meatzea ikus daiteke, baina kontutan hartu behar da ezen urreak, zenbat 
eta beraren lana araztu eta zehaztuagoa izan, hainbat eta balio handiagoa duela. 
Horrek esan gura du ezen prototipatze azkarraren bitartez lortu ahal diren emaitzak 
oso baliozkoak direla eta enpresek eta produktua garatzeko arloek emaitzak 
“lantzeko” ahaleginak egin beharko dituztela. 

2.1.1 Zertan datza? 

Prototipatze azkarra, edo rapid prototyping delakoa, gero ebaluatzen diren 
prototipoen bitartez kontzeptu ezberdinak garatzeko ideiari lotuta dago. 
Etorkizuneko sistema prototipatzea garatzea oso lagungarria izan daiteke, horrela 
erabiltzaileek sistema bistaratu eta beronen berri jakinarazi ahal baitute. 

Garatzeko iterazio-zikloa urritzeko ordenagailuan oinarritutako metodoa da. 
Garatutako iterazio-prototipoak hainbat jatorritako txostenen arabera ordeztu edo 
aldarazi ahalko dira, erabiltzaile edo diseinatzaile beteranoen aurretiko esperientzia 
gisa, egin beharreko lanak garatzen eboluzionatu ahala. 
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Egun, prototipo azkarrak sortzeko tresna asko daude. Microsoft-en ohikoena 
PowerPoint edo Visual Basic irudien sekuentzia da. 

2.1.2 Prozedura 

Jarraian adieraziko da zein den azkar prototipatzeko metodoa hartzeko prozedura 
orokorra: 

• Lehenik, aurrez antolatu beharko da prototipoa sortzeko nahikoa den denbora, 
lan batzuk diseinatzekoa, erabiltzaileak biltzekoa, prototipoaren ebaluazioa 
zuzentzekoa eta emaitzak jakinaraztekoa. 

• Beste alde batetik, prototipoa probatzeko erabiltzaile egokiak aukeratu beharko 
dira, eta xede den biztanleriaren barruko erabiltzaile lerrun zabala estaltzen 
saiatuko da. Eta lan errealistak prestatuko dira, zeinetan erabiltzaileak lanpetuko 
baitira prototipoa lantzen duten bitartean. 

• Prototipoa lanak egiteko erabili ahal den jakiteko, aurretiko ereduzko saioaren 
bitartez egiaztatu beharko da. Erabiltzaileei aukeratutako lanen bitartez lan 
egiten irakatsi behar zaie, elkarri eragiten eta sistemari behar bezala erantzuten. 
Behar bada, informazio gehigarria lortu ahal da: erabiltzaileak prototipoarekiko 
beren elkarreraginaren oste-ostean elkarrizketatu ahal dira. 

• Jasotako informazioa eta egindako oharrak aztertu, laburbildu eta ebaluatu 
ondoren, identifikatutako arazoen larritasuna zehaztu eta diseinu-inplikazioak 
eta hobekuntzetarako eta diseinu-taldeari jakinarazteko gomendioak 
laburbilduko dira. Prototipoa behar den lekuan hobetu eta aurreko prozesua 
errepikatu behar izatea gerta daiteke. 

2.1.3 Produktu-estrategietan azkar prototipatzea 

Egun oinarri teknologikoka eraberritu eta bereiztea, zenbait kasutan, ez da hain 
hautemangarria. Teknologia guztiak ez dira berdinak, baina beraien helburu eta 
alkantzuak premisa berberetatik abiatzen dira: denborak eta emaitzak hobetu behar 
dira. 

Egun gero eta garatzenago ari da azkar prototipatzeko arloa. Ikusi denez, prototipoa 
egitea txikitu den denborak lagungarriak dira produktuak diseinatzeko eta garatzeko 
inbertsioek etekin handia izan dezaten. Halaber, garapen-ekipoek lan egiten duten 
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era hobetu da teknologia honengatik. Kudeatzaileek hartzen dituzten erabakiak gero 
eta objektiboagoak dira eta segurtasun eta azkartasun handiagoa dute, ikusi ahal 
diren emaitza zehatzei esker. Izan ere, produktua izango denaren erreferentzia 
fisikoetan oinarritzen dira. 

ETEek kontutan hartu behar dute ezen diseinuak kudeaketa egokiaren ondoriozkoa 
izan behar duela. Alabaina, prototipatze azkarra eta antzeko teknologiak izateak 
erantzuteko lehen ez zegoen abiadura dakar. Baina azkartasun-faktorea ez da hain 
garrantzitsua, baldin eta prozesuaren hutsuneek beste karirik badute. 

Beste alde batetik, adierazi behar da ezen produktuak merkatuan ez onartzeak 
ukiezin bihur dezakeela produktuak merkaturatzeko gaitasun hori. Ez da ahaztu 
behar prototipatze azkarreko teknologian prototipoaren baliabideen kalitatea eta 
denborak nolakoak diren berdin dela eta emaitzon kudeaketa kontutan hartu behar 
dela. 

Egun, zenbait bazkunentzat, azkar prototipatuz produktuak azkarrago merkaturatu 
eta haien produktuen bizi-zikloak luzatu ahal dira. Hori uste duten bazkunek beren 
merkatuan estrategikoki egin behar dute lan, eta prototipatze azkarra aldaketotarako 
prestatu. 

Horrek erakusten duenez, produktuak garatzearen arazoak konpontzeko, prototipo 
azkarragoak lortzeko aukeraren aurrean erabakiak azkar hartu behar dira eta, 
gainera, abantailok administratzeko era aurkitu behar da. Denbora gure alde izanik, 
denbora gehiago eman daiteke iraganean denbora gutxiago ematen zen beste lan 
batzuetan. 

Enpresek hartutako denbora hori estrategia globalen gainean diziplinarteko eran lan 
egiten eman beharko dute. Produktuaren bizi-zikloak luzatzea errazagoa izango da, 
egun bezala, beren produktuak beren merkatuaren erantzun-lerrunen barruan 
kalitate eta nolakotasun handiagoz jartzea lortzen duten enpresentzat. 

Ordenagailuz lagundutako diseinuko programek lana erraztu dute, emaitzak 

hobetu dituzte eta diseinua oinarri sendoagoaren barruan jarri dute. Modu 

berean, prototipatze azkarrak urrunago heltzea ahalbidetzen die bai produktuak 
diseinatzea eta garatzea kudeatzen esku hartzen dutenei bai beren helburuak 
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zehatzago iristen dituzten enpresei, duela hamarkada bat pentsatua ez zen bezala 
agian. 

2.1.4 Abantailak 

Prototipatze azkarraren abantaila ugarien artean honakook nabarmentzen dira: 

• Software-prototipo elkarreragileak azkar garatzea. 

• Metodo honen bitartez sortutako prototipoek azken produktuarekiko goi-
fidelitatea dute. 

• Prototipoek ebaluazio kuantitatiboak ahalbidetzen dituzte. 

• Eskuz egindako lanen ordezko teknika da. 

• CAD/CAEko sistemekiko zuzeneko konexioa du. 

• Produktua merkatura bidaltzeko denbora oso urritzea dakar. 

2.1.5 Mugak 

Alabaina, prototipatze azkarrak agertzen dituen zenbait muga aipatu ahal dira 
halaber: 

• Metodoak software-garapena egiteko gaitasuna behar du. 

• Metodoa azkarra da, baina beste hurbilketa edo ikusmolde batzuek baino 
denbora gehiago kontsumitzen du. 

• Beharrezko baliabideak handiagoak dira software eta hardware 
beharrizanengatik bereziki. 

2.2. Prototipatze birtuala 

Ingeniaritzako ekipoek mundu mailan egun dituzten erronka nagusien artean 
honakook aipa daitezke: 

• Kostuak urritzea. 

• Garapen-denbora urritzea. 

• Kalitatea hobetzea. 

• Diseinu berriak azkar ematea. 
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• Bezeroen gogobetetasuna lortzea. 

Nola bihur daitezke erronkok aukera eta zelan erabil daitezke merkatuan 
lehiakortasun-abantaila lortzeko? Prototipatze birtuala erabiliz lor daiteke hori. 
Prototipatze horrek prototipatze materialarekiko menpekotasunak orain arte 
dakarren botila-lepoa hausten lagundu behar du. 

Produktuaren diseinuan eta ingeniaritzan laguntzeko tresnak erabiliz lortu gura den 
helburua produktua elektronikoki definitzea da, zertarako-eta hura bere prototipo 
birtualaren gainean ebaluatzeko eta aldarazteko. Guztiarekin ere, produktuaren 
diseinurako eta ingeniaritzarako paper gutxiago behar da, eta diseinua 
baliozkotzeko eta fabrikatzeko prototipo fisiko eta material gutxiago. 

Produktuaren prototipo birtualok ordenagailuz aldarazi eta aztertu ahal dira. Haren 
gainean beharrezko doikuntzak egin ahal dira prototipo fisikoen kasuan baino askoz 
kostu txikiagoan; eta, gainera, diseinu-lanak egiteko askoz denbora gutxiago behar 
da guztira. 

2.2.1 Definizioa 

Prototipatze birtuala softwarean oinarritutako ingeniaritzako diziplina bezala defini 
daiteke. Sistema mekanikoa modelatzea dakar. Beraren mugimenduak 3Dtan 
simulatu eta bistaratzen ditu benetako jokaera-baldintzen pean. Diseinua hobetzen 
du diseinu-azterketa iteratiboen bitartez, lehenengo prototipo fisikoa eraiki baino 
lehen. 

Adierazi behar da ezen prototipatze birtuala ez dela CAD/CAM bezalakoa: biok 
elkarren osagarriak dira. CAD/CAM produktuek zatien geometria eta osagaien 
batasun estatikoak irudikatzea dute oinarri, eta prototipatze birtualaren bitartez 
simula daiteke nola mugitzen diren piezak elkarrekiko. 

2.2.2 Prototipatze birtualeko soluzioa aukeratzean kontutan hartu 
beharreko funtsezko alderdiak 

Prototipatze birtualeko zein soluzio ezarri erabakitzerakoan kontutan hartu behar 
diren faktore asko daude. Beraien artean honakook nabarmentzen dira: 
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• Integrazioa: tresnak sistema mekanikoak modelatzeko eta mugimendu-
azterketa errazak burutzeko enpresan dagoen CADeko ingurunearekin 
integratzeko aukera izan beharko du; CADeko sistemaren eta prototipatze 
birtualaren artean geometria errazki transferitzeko gai izan beharko du; eta 
datuak transferitu ahalko ditu prototipatze birtualetik EFMra (Elementu Finituen 
Metodora) eta alderantziz. 

• Bezeroaren beharrizanei egokitzea: errazki egokitu ahal zaiena izan beharko 
du. Esperientziarik gabeko diseinatzaile edo ingeniariei aldakuntza ezberdinak 
probatzea ahalbidetzen dieten plantila propioak eta eredu estandarrak eraikitzea 
ahalbidetu beharko du, eta diseinu-alternatiba bakoitzean “proba birtual” 
estandarrak egitea, zertarako-eta diseinu egokia identifikatzeko. 

• Parametrizazioa: erabiltzaileei sistema mekanikoen parametro-ereduak errazki 
eraikitzen utziko die. Diseinu-aldaketak egitean ereduan eguneratuko dira. 

• Hobetzea: erabiltzaileei proba diseinuen azterketa ezberdinak egiten utziko die, 
zertarako-eta diseinuaren sentsibilitatea eta irismena zehatzago egiaztatzeko, 
eta berehala aurkitu ahalko du diseinuaren itxuraketa egokia. 

• Bistarapena: prototipatze birtualeko aldaketaren ondoreak azkar bistaratzeko 
aukera izango du, interpretazio azkarra, benetako denborako mugimendu-
grabazioa eta bistarapen-teknika sofistikatuak (kamera eta argi-iturri asko, 
gardenkiak, egitura ezberdinak, irudikapen-kontrol errazak) erabiltzeagatik. 
Ezaugarriok oso garrantzitsuak dira interpretazio-ikuspegitik ingeniarientzat, eta 
diseinuaren berrikusleentzat. 

• Garapena: enpresa hornitzaileak software-teknologian liderra den eta bere 
bezeroen hornitzaile eta bazkide gisa ospe sendoa duen bazkuna izan beharko 
du. Horrek dakarrenez, bazkunak produktu berrien ingeniaritza- eta garapen-
prozesuetako hobekuntza posibleei buruz aholkularitza eman ahal izateko 
beharrezko lanbide trebetasunak izan beharko ditu. Era berean, prototipatze 
birtualeko soluzioa ezartzen denean laguntza emateko gai izango da. Laguntza 
emate horren barruan honakook sartuko dira: in situ prestakuntza, hasieran 
modelatzea, CADekiko integrazioa eta beste tresna batzuekikoa, bezeroaren 
softwarea egokitzea eta garatzea, eta diseinuen ingeniaritzan eta simulazioan 
etengabe laguntzea. 
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2.2.3 Prototipatze birtualeko prozesuaren etapak 

Prototipatze birtuala burutzeko tresnarik egokiena aukeratzerakoan funtsezkoak 
diren alderdiak aurreko atalean ikusita, puntu honetan haiek banakatu ahal diren 
faseak aztertuko dira: 

 

eraikitzea probatzea baliozkotzea doitzea hobetzea automatizatzea

 

1. irudia: prototipatze birtualeko prozesuaren etapak.
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ERAIKITZEA: Prototipatze birtuala sistema fisikoa bezala 

eraikitzen da, zatiak sortu eta batu, batasunen bitartez 

konektatu eta mugimendu-sorgailuz manipulatuz. Era berean, 

indarrak zehaztu ahal dira, eta elementuetan eta berauen 

batasunetan aplikatu. 

 

PROBATZEA: Sistema mekanikoa modelatzeko fasea bukatu 

eta hura simulaziorako prestatuta, softwareak eredua aztertu 

eta mugimendu-kalkuluak automatikoki egin eta ebazten ditu. 

Normalean ez da kalkuluak bukatu arte itxaron behar 

simulazioaren emaitzak ikusteko. Animazioak eta grafikoak 

ikus daitezke simulazioetan ere; horrela, denbora aurreztuko 

da. 

 

BALIOZKOTZEA: Proba fisikotik lortzen diren emaitzak bezain 

fidagarriak dira prototipatze birtualetik lortutako emaitzak? Zein 

zentzu du denbora eta diseinatze-kostua urritzeak 

simulazioaren emaitzak errealitatera doitzen ez badira? 

 

DOITZEA: Eredua doitzeko, piezekiko malgutasuna, kontrol-

sistemak, batasunen marruskadurak, eragingailu hidraulikoak 

eta pneumatikoak eta abar sartu ahal dira. Horrela, hainbat 

egoera simulatu ahal dira sistema osoaren jokaera ikusteko. 

Bertan da parametrizazioa bereziki baliozkoa. 

 

HOBETZEA: Probatu gura diren aldagaiak zehaztu eta 

esperimentu osorako beharrezko simulazio batzuk ausaz 

egikaritzen dira, eta  emaitzak grafikoki irudikatu ahal dira gero 

erkatzeko. Helburuak, aldagaiak eta murriztaketak zehaztuta, 

softwareak iterazioak egiten ditu automatikoki, sistemaren 

jokaerarik onena lortu arte. 
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AUTOMATIZATZEA: Prototipatze birtualeko softwarea 

industria, erakunde edo ingeniaritza-talde bakoitzaren 

beharrizanei egokitu ahal zaie. 

Prozesu estandarrak islatu eta automatizatu ahal dira, 

prototipatze birtualeko tresna eguneroko lanekin batera sartu 

ahal direlarik. 

2.2.4 Prototipatze birtualaren erabilera-baldintzak 

Prototipatze birtuala eragingarrienik non eta zein baldintzatan erabili ahal den 
zehazterakoan, zenbait faktore kontutan hartu behar dira: 

• Prototipo fisikoa eraikitzeko beharrezko kostua eta denbora. 

• Produktu horri loturiko erantzukizun edo arrisku posiblea. 

• Hark berekin daraman eraberriketa maila. 

Zenbat eta prototipatze fisikoa eraikitzea denbora eta diru gehiago kostatzen den, 
eta zenbat eta produktuaren ibilera txarrari loturiko akatsaren kostua handiagoa 
den, orduan eta handiagoak izango dira prototipatze birtuala buruturik lorturiko 
onurak. Hau da, onura ez da bera izango mahaia edo aulkia diseinatzen 
duenarentzat eta askoz mekanismo korapilatsuagoa diseinatzen duenarentzat. 

Azaldu behar den beste alderdi bat azkar prototipatzeko beharrezko esperientzia 
da. Uste denez, diseinatzaile aritu eta mekanikaz dakiena “zer pasatzen da baldin 
eta???” tankerako azterketak egin eta kalitatezko emaitzak lortzeko gai da. Ingeniari 
onak proban emaitza hobeak lortu ahalko ditu nonbait. Alabaina, diseinatzaileei 
jokaera ezberdinen aurrean proba ditzaten eman ahal zaizkien baliozko ereduak 
lortzeko proba-ingeniariekin lan egiten duten analistengan eta diseinu-
ingeniariengan pentsatu da. 

Azaldu behar denez, prototipatze birtualak ez du ezabatzen prototipatze fisikoa. 
Egin-eginean, prototipatze birtual erabiltzeko erarik onena hura proba fisikoekin 
batera erabiltzea da, probak beste ikuspuntu batetik ulerturik baina. Prototipoak 
produktuaren jokaera hura merkaturatu baino lehen egiaztatzeko eraiki ohi ziren, 
baina alderdi hori aldatzen ari da. Prototipatze birtualak simulazio ezberdin asko 
“jasan” ditzake. Proba fisikoen lana prototipatze birtuala egiaztatzea izango da. 
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3. BALIOZKOTZE-PROBAK ETA PRODUKTUAREN 
FIDAGARRITASUNA 

3.1. Baliozkotze-probak 

Fidagarritasuna produktua diseinatzeko funtsezko alderdia da. Makinek, aparatuek, 
gailuek eta abarrek funtzio zehatz bat baldintza jakin batzuen pean denbora jakin 
batean betetzeko duten probabilitatea da. 

Hori dela eta, kasu askotan baliabide gehiago baliatzen dira baliozkotzeko sistema 
edo produktua garatzeko baino. Komenigarria da baliozkotzea diseinu-prozesuan 
ahalik eta lasterren sartzea. 

3.1.1 Baliozkoketa motak 

Badira baliozkoketa ikusteko zenbait ikusmolde edo ikuspuntu. Jarraian beraietariko 
bi aipatuko dira. 

• A posteriori baliozkotzea: Beharkizunak kontutan hartuta, diseinua egiten da 
eta jarraian diseinu hori baliozkotzen da. Azkenean, emaitza lortzen da. 

 

 

2. irudia: A posteriori baliozkotzea 

• Etapaka baliozkotzea: Kasu honetan, diseinua zatitu ahal den etapak 
baliozkotzen dira. Gero, hura baliozkotu ondoren, diseinatze-prozesuaren 
hurrengo etapara pasatzen da. 

 

 
3.irudia: Etapaka baliozkotzea 
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3.1.2 Baliozkotzeko ikusmoldeak 

Produktua edo/eta prozesua baliozkotzeko zenbait era daude. Jarraian horretarako 
era batzuk aipatuko ditugu: 

3.1.2.1 Simulazioa 

Xehetasun handiagoz hitz egingo da simulazioaz txosten honen 4. atalean, baina 
aurretik esan daiteke ezen simulazioa nola portatzen den jakin gura den sistemaren 
ereduan oinarritzen dela. Berau eszenategi edo egoera ezberdinetan burutuko da 
nola portatzen den jakiteko. 

Sistema hau oso baliagarria da sistema bideratu ahal den lehenik aztertzeko, baina 
era berean adierazi behar da ezen askotan zail samarra izaten dela egoera 
garrantzitsu guztiak modelatu ahal izatea. 

3.1.2.2 Probak pasatzea 

Benetako sistema bizkortzean datza, aukeratutako aldagai batzuekin. Ikusmoldea 
simulaziokoaren antzekoa da, baina kasu honetan benetako sistemaren gainean 
jarduten da, haren eredu batekin barik. 

Metodo honekin, okerrik dagoen bakarrik proba daiteke, okerrik eza ez. Hori bereziki 
baliagarria da. Izan ere: 

• Ezin da sistemaren eredurik eraiki. 

• Modelatu ezin diren zatiak daude. 

Jarraian azalduko dira probak pasatzeko faseak: 

 

sortzea aukeratzea burutzea aztertzea Inplementa
tzea

 

4. irudia: Probak pasatzeko faseak 
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3.1.2.3 Erazko egiaztapena 

Hirugarren metodo hau sistema ondo dabilela erakustean datza. Horretarako, 
sistemaren erazko eredua (matematikoa) eraikitzen da, haren jokaera posible 
guztiak irudikaturik dituena. Jarraian beharkizunak eraz zehazten dira, nahi den 
sistemaren jokaera biltzen delarik. Azkenik, matematikoki erakusten da ezen bi 
erazko zehaztapenok koherentzia dutela. 

3.1.2.4 Model checking-a 

Algoritmo ordenagailuz egikarituak sistemak zuzenak direla egiaztatzeko erabiltzean 
datza. Erabiltzaileak sistemaren deskribapena ematen du, beharkizunen 
deskribapena, eta model checking-eko algoritmoek sistema zuzena den erabakitzen 
dute. Okerrik egonez gero, sistemak kontraetsenplua ematen du. 

Kontraetsenpluek okerra gertatzen den inguruabarrak erakusten dituzte, hau da, 
eredua nahi den eran portatzen ez den egoerei dagozkie, eta eredua berrikusi behar 
den nabaritasunak ematen dituzte. 

3.2. Produktuaren fidagarritasuna 

Fidagarritasun-ingeniaritza ekipoen iraupena eta akatsa aztertzea da. Akats edo/eta 
oker posibleen kariak ikertzeko abiaburu zientifiko eta matematikoak aplikatzen dira. 
Kariok ikertuz, akatsak nondik datozen jakin gura da, produktuek gehiago irauteko 
edota okerren ondorio txarrak urritzeko produktuen diseinuetan sartu beharreko 
hobekuntzak ezarri ahal izateko. Hau da, produktuak diseinatzeari eta berriro 
diseinatzeari garrantzi handia ematen zaio, fabrikatu edo saldu baino lehen. 

3.2.1 Akats motak 

Nahikoa logikoa da onartzea ezen gai manufakturatuen iraupena mugatua dela eta 
diseinu hobeak produktuaren iraupen luzeagoa berekin dakarrela. Halaber, jende 
askok badaki ekipoen akatsen hondamenezko adibide batzuen berri: 

• Hegazkinaren fuselajeko neke-akatsak. 

• Merkataritza-hegazkinaren motorea galtzea. 
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• Three Mile Island eta Chernobilgo erreaktore nuklearren istripuak. 

• Challenger espazio-transbordadoreen istripuak. 

Hondamenezko akatsen adibide ezagun-ezagunak dira. Beste alde batetik, mundu 
guztiak bizi izan ditu eskala txikiagoko sistema-akatsak, hala nola, etxetresna 
elektrikoarena, bateriaren higadura edo bonbilaren akatsa. Askok bizi izan dituzte 
larriak izan daitezkeen adibideak, esate baterako, autoaren pneumatikoen akatsa. 

Adibide horiek guztiek amankomuneko ezaugarri batzuk dituzte, baina bistan da 
beraien artean ezberdintasunak daudela halaber. Amankomuneko ezaugarrietariko 
batzuk honakook dira: 

• Sistemen akatsak beraiek ulertzen eta kontrolatzen saiatzeko ingeniaritza-
esfortzua eskatzeko bezain garrantzizkoak dira. 

• Sistemak diseinatzea zaila da. Hori dela eta, akatsen kariak eta ondorioak ez 
dira argiak. 

3.2.2 Akatsak ekartzen dituzten faktoreak 

Produktu eta sistema askok eraginkor ibiltzeko honako faktoreotariko batzuen 
baterako eraginkortauna behar dute: 

• Ekipo fisikoa. 

• Giza operadoreak. 

• Softwarea 

• Kudeaketa-protokoloak 

Sistemen fidagarritasunaren gaineko pertsonen eta softwarearen ondoreak 
ezagutzeko metodo analitikoak daude. Izan ere, uste da ezen gizabanakoek 
ekipoek baino sistema-akats gehiago eragiten dituztela. 

3.2.3 Fidagarritasun faltaren ondore posibleak 

Produktua diseinatzeak zeresan handia du haren merkatuko iraupena 
zehazterakoan. Egungo diseinu-metodoak eskaeren eta etekinaren deskribapen 
zientifiko eta, batez ere, matematikoetan oinarrituta daude orokorrean. 
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Fidagarritasuna diseinu-prozesuan analitikoki aztertzen den sistemaren etekinaren 
ezaugarrietakoa da. Proposaturiko diseinuaren fidagarritasuna ebaluatzea zehaztea 
produktuaren akatsen prozesuaren ezagupenaren araberakoa da. 

Fidagarritasuna aurresateko zehaztea funtsezkoa da ekonomi ikuspuntutik ere. 
Egin-eginean, produktuaren fidagarritasunak haren ekoizkortasun eraginkorra 
zehazten du, baita konponketa eta artapen gastuak ere. Era berean, eragiketa-
kostuak banatzen diren tartea zehaztu ahal du, eta sarrerak edo zerbitzuak lortzen 
direna. Hortaz, fidagarritasuna produktuaren bizi-zikloaren kostua zehazteko 
funtsezko faktorea da. 

Bizi-zikloaren kostuari buruzko iritziez gain, beste alderdi askoz garrantzizkoago bat 
dago: istripuak prebenitzea. Etekin funtzional egokiaren helburuak, bizi-zikloaren 
kostuen muga eta segurtasuna lortzeko, diseinuaren fasea haien gaineko eragin 
garrantzizkoa lortu ahal izatekoa unea da. 

4. EKOIZPEN-PROZESUEN SIMULAZIOA 

Simulazioa eredu abstraktuekin arazo korapilatsuak aztertu ahal diren metodo 
matematikoa da. Alemaniako ingeniari elkarteak, VDIk (Verein Deutscher 
Ingenieurek), simulazio kontzeptua definiturik du VDI-3633 arauan: 

Simulazioa ereduan sistema dinamikoa kopiatzea da, ezagupenak lortzeko; berauek 
errealitatera pasatu ahal dira. 
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5. irudia: Simulazio-programa baten leiho baten xehetasuna. 

Beraz, simulazio prozeduraren bitartez benetako sistema dinamikoaren jokaera 
aztertu ahal da. Beharrezko ereduen arabera, honakook bereizi behar dira: 

• Fabrikazio-fluxuak simulatuz era grafiko eta intuiziozkoan aztertu ahal da 
fabrikatze-prozesua, eta alderdiak aztertu eta hobetu ahal dira, hala nola, ziklo-
denbora, botila-lepoak, stockak eta abar, simulazio-softwareak lagunduta. 

• Instalazio robotizatuen kasuan, simulazioa bereziki baliagarria da diseinua 
egiaztatu eta hobetzeko. Berau era grafiko eta intuiziozkoan egiaztatuko da eta, 
besteak beste, instalazioaren ziklo-denborak eta roboten, manipulatzaileen eta 
tresnen ailegaerraztasun eta kolpe arazo posibleak lortu ahal dira. Hura 
hobetzea erraza da ereduaren gainean ordenagailuan; hura hobetuz probak 
egin eta balizkoak egiaztatu ahal dira balizkook instalazioaren gainean ekartzen 
dituzten hobekuntzak aztertuz. Emaitza diseinu segurua eta instalazio hobetu 
eta, beraz, ekoizkorragoa da. 

Simulazioa aztertzean datu asko ekartzen dira, aurkezpen estatiko edo dinamikoak 
erabiliz aztertu ahal direnak. Aurkezpen estatikoko erarik errazenak diagramak dira, 
esate baterako, batezbesteko baloreak aurkeztekoak. Prozesuen garapena 
animazio bidez ondo irudikatu ahal dira. Horrela, ekoizpenean botila-lepoak 
ezaggutu ahal dira. 
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4.1. Eredua sortzeko etapak 

Lehen adierazi den bezala, simulazioa sistema bera bezala aritzen den 
ordenagailuko ereduaren bitartez  benetako sistema dinamikoki irudikatzean datza. 

Simulazio-eredua sortzeko prozesu osoak honako etapa hauek ditu: 

• Instalazioa aztertzea: Fase honetan, instalazioa nola dabilen aztertzen da: 
ekoizpen-fluxua, baliabideak, gaiak, ordutegiak eta abar. Etaparik 
garrantzitsuenetakoa da, instalazioa simulatzean ezartzeko ekoizpen-prozesua 
osorik ezagutu behar baita. 

• Eredu orokorra egitea: Ekoizpen-prozesutik abiatuta, simulatu behar diren 
elementuak, ereduaren irudikapen maila eta sarrera eta irteera aldagaien 
aukeraketa zehaztu behar dira. Fase honetan zehaztu behar da eredua 
inplementatzeko erreferentzia gisa erabiliko den denbora-tartea ere. 

• Informazioa lortu eta iragaztea: Instalazioaren egoerari buruzko informazio 
osoa jaso behar da. Datutegitik lortu behar dira gora-beheren erregistro 
historikoak eta gertatutako matxurak. 

• Simulazio-eredua ezartzea: Fase honetan, lehenik, simulazio-softwarea 
aukeratu eta aukeratutako softwarearen gainean eredua ahalik eta fidelen ezarri 
behar da. 

• Itxuraketa ezberdinak ebaluatzea: Eredua ezarrita, instalazioan proposatutako 
aldarazpenek aldagaietan izango duten ondorea aztertu behar da. Emaitzek era 
normalizatuan irten behar dute eta formatua enpresak berak zehazturikoa 
izango da. 

Eredua sortzeko etapak ezagututa, adierazi behar da ezen simulazio-softwarea 
instalatuko den ekipoak beharkizunak bete behar ditu. Berauek ezberdinak izango 
dira erabilitako tresnaren arabera. Adibidez, WITNESS (sektore askotan oso 
ezarritako simulazio-softwarea) aukeratzen bada, honakook behar dira: 

• Plataforma: IBM-PC 486 edo Pentium, Vax, Space, HP 

• Sistema eragilea: Windows, VMS, SunOS, Unix 

• Gutxieneko RAM memoria 

• Diskoko gutxieneko lekua 
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4.2. Simulazioaren aplikazioak 

Simulazio kontzeptua definitzerakoan aurretik adierazi bezala, hura ereduko sistema 
dinamikoaren kopia da. Simulatu gura den prozesu edo sistemaren arabera, 
emaitza batzuk edo beste batzuk lortu ahal dira. Jarraian aipatuko dira fabrikazio-
prozesuetarako eta prozesu logistikoetarako adibideak: 

• Fabrikazio-prozesuak 

• Ekipo eta pertsona beharrizana 

− Makinen kopurua eta itxuraketa 

− Zenbat pertsona behar den planifikatzea (txandakako banaketa) 

− Biltegien egoera eta tamainua 

− Bolumen eta nahaste aldaketak ebaluatzea 

− Inbertsio-ebaluazioa 

• Adierazleak aztertzea 

− Ekoizpen maila 

− Fabrikazio-abiadura 

− Prozesuko produktua 

− Botila-lepoak aztertzea 

− Langile eta makinen erabilpenak ebaluatzea 

• Prozesuak zehaztea 

− Ekoizpena planifikatzea. Aginduak kudeatzea 

− Prebentziozko mantenimenduen ondorea 

− Kalitatea kontrolatzeko politikak 

• Prozesu logistikoak 

• Materialak erosteko eta planifikatzeko parametroak aztertzeko eredua 
zehaztua: 

− Eskaeren arteko denbora 

− Eskatu beharreko kopuruak 

• Inbentarioen bolumenetako eragina 
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• Kontsigna-prozesuak zehaztea 

• Botila-lepoak identifikatzea 

− Emate-aldi altuak dituen hornitzailea 

− Harreran galdutako denborak 

− Paketatzea 

− Eskaerak prestatzea 

• Biltegiak. Material-fluxua hobetzea. Prozesuak eta kokaerak hobetzea 

• Eskaria onartzea 

4.3. Simulazioaren abantailak 

Aurretik adierazi bezala, asko eta askotarikoak dira simulazioari loturik dauden 
abantailak. Orokorrean, honakook aipa daitezke: 

• Sistema eraiki edo aldarazi gabe ulertzeko gaitasuna. Horrela, denbora eta dirua 
aurreztuko da. 

• Hainbat aukera azkar eta erraz probatzeko aukera, “…zer pasatzen da baldin 
eta…?” motako galderei berehala erantzutekoa. 

• Erakundeko besteei ideiak jakinaraztea hobetzea. 

Zehatzagotzearren, simulazio-tresnak erantsita dituzten ETEek sarrienik azaldutako 
abantailen artean honakook nabamen daitezke: 

• Aldaketa potentzialak identifikatzea. 

• Kapital-inbertsioak justifikatzea. 

• Helburuak prozesuen arabera doitzea (ekoizkortasuna, emate-epealdia, 
stockak…). 

• Kostuak urritzea. 

• Prozesuaren mugak identifikatu eta hobetzea: 

− Plantan diseinatzea aztertzea. 

− Botila-lepoak identifikatzea. 

− Ziklo-denborak urritzea. 
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− Bideak zehaztea. 

− Txandaka ibiltzeko plantilak zehaztea. 

5. ONDORIOAK 

Laburpen gisa, kapitulu honetan aipatu diren ideietako batzuk jasota, ondoriozta 
daiteke ezen ikusitako simulazio-tresna guztiak, prototipatz azkarra eta birtuala, 
fidagarritasun-probak eta ekoizpen-prozesuen simulazioa, oso errentagarriak direla. 
Gainera, tresnotan emandako denbora azkar berreskuratzen da, abian jartzeko 
denbora oso laburtzen baita oker guztiak goiz detektatuta. Oker horiek azkar 
konpontzen dira diseinatze-etapan. 

Abantailak argiak dira enpresentzat, baita ETEentzat ere. Alabaina, askotan oztopo 
izaten da tresnen kostua edo tresnok erabiltzeko beharrezko prestakuntzaren eta 
mantenimenduaren kostua. Horrelakoetan, konponbidea horrelako zerbitzuak 
eskaintzen dituzten enpresetara jotzea da. Enpresok beharrezko direnean bakarrik 
kontratatu behar dira. 

Azken batean, simulazioa eguneroko errealitatea da. Baina, bai produktuak bai 
prozesuak hobetzeko eskaera goranzkoa dela eta, simulazioa ezinbesteko tresna 
izango da aurki. 
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