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Lagun hori:
Memoria hau zure eskuetara iristen denerako, IK4k azken urtean bizi izan dituen
aldaketen jakitun izango zara erabat.
Konturatuko zinen markaren adierazpen
grafiko berriaren ezartzeak aurrera egiten
segitzen duela, Aliantzaren beraren
zentroetan nahiz kanpora begira egiten
den proiekzioan.
Ikusizko identitate berri horren helburu nagusia da hobeto
islatzea gure izana eta gure ustez izan behar genukeena;
IK4 den proiektu partekatuarekiko konpromisoaren ikurra
da, hain zuzen.
Hori da errazen ikus daitekeen aldaketa, baina ez da
aipagarriena, inondik ere, IK4 Aliantzari ireki zaion aro
berria islatu besterik ez baitu nahi. Aro horren identitate-ezaugarriak, baina, orain prestaketa-fasean dagoen
eta aurten osatuko den 2013-2016 Plan Estrategikoak
finkatuko ditu. Horren helburua da gaur egungo egoera
ekonomikoaren ur nahasietan norabide irmo bat ezartzea,
eta, hala, ekaitza pasatzean, kokapen bikain batean
egotea.
Zalantzarik gabe, IK4rentzat une garrantzitsua da hau.
Guztiok dakigu jakin ziurgabetasunarekin bizitzea izango
dela, segur aski, etorkizunean, gauzen egoera naturala.
Ezinbestekoa da, beraz, egoera horrek gure funtzioa zalantzan jarri beharrean, aurrerabiderako duen garrantzia
azpimarratzen duela sinetsita jardutea guk.
Erronka kitzikagarriak dauzkagu aurrean. Hasteko, gero
eta erabakigarriago lagundu behar dugu berrikuntza izan
eta sendotu dadin enpresa-ehunaren lehiakortasuna
hobetzeko tresna gisa, jakintza sortuz, bereganatuz eta
transferituz. Bigarrenik, etorkizun hori ingurune globalago
batean irabazi behar dugu, halabeharrez. Alegia, hobeak
izateko, onenekin lehiatu behar dugu.

Erronka horiek bultzatuta, plan estrategiko berria lantzera
eramango gaituen gogoeta-prozesu bati ekin diogu.
2011n bertan asko aurreratu dugu Aliantzaren esparruan
gure lankidetzaren emaitzak optimizatzeko mekanismo
eraginkorrak bilatzen. Horretan elkartuta baikaude
IK4ko zentrook, hobetzeko eta gizarteari zerbitzu hobea
emateko aukera gehiago izatearren. Datorren laurtekorako plan estrategiko berriak Aliantzaren eta esparru
estrategikoen espezializazioa, nazioartekotzea, gobernantza eta etorkizuna izango ditu hizpide. Erronka horiei
modu eraginkorrean heltzeko plan partikularrekiko eta
helburu komunekiko are konpromiso-maila handiagoa
eskatuko du.
Hortxe antzematen zaio, dimentsio osoan, IK4 Aliantzaren
ikusizko identitate berrituari bere balio sinbolikoa. Izan ere,
2011n egindako lan handiarekiko eta 2013-2016 IK4 Plan
Estrategikoak ezarriko dituen helburuekiko konpromisoaren isla dugu ikur hori, IK4 Europa mailan enpresei
aplikatutako teknologiaren alorrean erreferentzia moduan
sendotuko duen ‘bide-orria’.

Jesús María Iriondo
IK4 Aliantzako Presidentea

Ziurgabetasun ekonomiko handian bizi
garen une hauetan, tentuz erabili behar
ditugu zenbait hitz, hala nola arrakasta
eta gogobetetzea.

José Miguel Erdozain
IK4 Aliantzako Zuzendari Nagusia

Ez dagokigu, halaber, IK4ri eta antzeko erakundeei, poz 2011. urtea garrantzitsua izan da, halaber, Aliantzaren
xaloz jokatzea, ez eta lorpenak arrandiaz erakustea ere, hazkundearen aldetik. LORTEK eta AZTERLAN eskubide
kezka eta etsikortasuna nagusi diren egoera honetan.
osoko kideak dira dagoeneko, eta IK4ren eskaintza
teknologikoa nabarmen osatu dute.
Baina hala da: IK4k 2011ko ekitaldian lortu dituen
emaitzak positibotzat hartu behar dira, eta, beraz, onartu Bildu zaizkigun horiekin, dagoeneko 1.405 pertsona
behar dugu Aliantzaren posizioa, oro har, pribilegiatutzat gara Aliantzaren kide, eta % 21,5, gainera, doktoreak.
jo dezakegula.
Hala, talde handia eta oso prestatua da IK4k osatzen duen
familia.
103 milioi euro inguruko diru-sarrerak izan zituen 2011n
IK4k, eta horietatik 96 I+G+Bren jarduerei dagozkie. Kopuru horiek une hauetan oso positiboak direla aitortu
Kopuru horren % 63 inguru enpresek zuzenean egindako behar dut, aukera ematen baitigute mehatxuetan ez, baizik
kontratuetatik dator; kopuru esanguratsu horrek gidari- aukeretan pentsatzen dutenek bezala begiratzeko etorkipostuetan ipini gaitu Europako korporazio teknologiko zunari. Nahiago baitugu, izan ere, zenbaki horietan biharko
pribatu nagusien artean.
erronkei heltzeko abiapuntua ikusi. Horrexegatik ari gara
Plan Estrategiko berrian lanean, datozen urteetan izango
Administrazioetatik datozen diru-sarrerei dagokienez, dugun bidaiaren zidorra erakutsiko digun bide-orria
berriz, nabarmentzekoa da Europar Batasuneko programa izango delako.
lehiakorretako funtsen gorakada, beste alor batzuetako
gutxitze txikiak berdindu dituena; uste osoa dugu horiek Hasieran nioen ez dela IK4ren ohiko jokabidea poz xaloz
datozen urteetan bideratuko direla.
jokatzea. Bai, ordea —hala pentsatu nahi dut—, erantzukizuna eta konpromiso-espiritua; geure buruarekiko
Bestalde, garrantzitsua da azpimarratzea IK4k 41 milioi konpromisoa, geure zentroekikoa, IK4 Aliantzarekikoa, lan
euro jaso dituela, hainbat urtetako, Europar Batasuneko egiten dugun enpresekikoa eta gizartearekikoa, oro har.
VII. Esparru Programan parte hartu izanagatik. Izan ere,
104 ikerketa-proiektutan hartu du parte, eta horietako Bakarka zein kolektiboki geure gain hartu beharreko kon18tan buru izan da. 2011. urtean, guztira, 1.500 bat promisoa da. Izan ere, konpromisoa hartzeko, elkarrekin
proiektu izan ditugu martxan, eta 833 bezero aktibo.
lan egiteko, egunetik egunera hobeak izateko gaitasun
horren araberakoa izango daetorkizuneko erronkak
Azpimarratzekoa da, halaber, IK4 Aliantza osatzen duten gainditzeko gure gaitasuna.
zentroek gizarteari egiten dioten know how teknologikoaren ekarpena. Hala, 2011n, 32 patente eskatu ziren,
eta 23 eman zizkiguten. Horiekin, 152 patente ditugu
guztira indarrean. Bestalde, 21 milioi euroko inbertsioak
egin genituen iaz.
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Lehendakariaren mezua

“Aukeren garaia”

Aurkezten dizuedan IK4-IKERLANen urteko txosten honek, ohore handiz aurkeztu
ere, erakutsi egiten du krisitik harantzago
aukera garai bat ere bizitzen ari garela.
Horrenbestez, gure Zentroak Eusko
Jaurlaritzak teknologiaren alde egiten
duen apustu sendoa aprobetxatu du,
enpresentzat baliagarriak izango diren
ezagutza berriak garatzeko. Ezagutza
horiek lortzeko, halaber, Gipuzkoako Foru
Aldundiak,
Estatuko
Administrazio
Orokorrak eta Europar Batasunak deitzen
dituzten programa lehiakorretara ere jo
dugu. Horrez gain, lankidetzen sare
garrantzitsua osatzen jarraitu dugu, bertako ikerketa zentroekin zein zentro globalekin.
Txostenean egiaztatzen da bertan, gure
Herrian, besteetan bezalako korrelazioa
gertatzen dela: “I+Gan modu jarraituan
inbertitzen duten enpresak dira kanpoan
presentziarik handiena lortzen dutenak eta
zailtasunetatik onik ateratzen direnak”.
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Iñaki Aranburu
Kontseilu Errektoreko Lehendakaria

LEHENDAKARIAREN MEZUA

Bertan gure ekonomian arrakasta lortu
duten enpresa traktoreen eta enpresa txiki
eta ertainen kasuak deskribatzen dira, teknologia enpresa txikientzat ere aukera
baliagarria dela erakusten dutenak. 2011n
zehar, IK4-IKERLAN enpresa ertain eta txiki
askorengana hurbildu da, I+Gan elkarlanean aritzeko aukerak identifikatzeko helburuarekin. Landutako aukeren kopuru handiak jarduera horiei jarraipena eman behar
zaiela berresten du.
Txostenak ikerketa irekiaren errealitatea
deskribatzen
du,
enpresen,
IK4IKERLANen eta ikerketa zentroen sare
lokalen eta globalen artean lankidetza
iraunkorrak ezartzeko aukeren multzo gisa
ulertuta, betiere gure enpresa sarean lehiakortasun maila handiagoa lortzeko azken
helburuarekin.

2011. urtean zehar, IK4-IKERLANek bere
kalitate politikarekin jarraitu du, bezeroa
asebetetzera zuzenduta. Patenteen balio
ekonomikoa agerian jartzeko atalean hazkunde bereziki handia izan dugu.
Mikroteknologien arloan oinarri teknologikoko enpresa berri bat sortu da, eta energiaren biltegiratze elektrikorako ikerketa
aplikatuko azpiegitura berri bat egiteko
oinarriak ezarri dira. Enpresetara profesional onak transferitu dira, eta gure
Zentroan lan bazkide berri ugari sartu dira,
IK4-IKERLAN ikerlari eta teknologo gazteen garapen profesionalerako aukera ona
dela egiaztatuz.
Horrez gain, 2011. urtea IK4-IKERLANen
irudi berriaren urtea izan da, IK4 Aliantza
osatzen duten Zentroen arteko sinergietatik abiatuta enpresei balio erantsi handiagoa emateko duen konpromisoa gizarteari
helarazteko.

Eskerrik asko IK4-IKERLANen zuen berrikuntza teknologikoko planak garatzeko
aukera aurkitzen duzuen enpresa guztiei.
Eskerrik asko Administrazioei, gure enpresak lehiakor bihurtzeko ezagutza berria
sortzeko aukera ematen diguzuelako. Mila
esker IK4-IKERLANen lan egiten duten
pertsona guztiei, zuen ahalegin eta ilusioarekin gure Zentroaren izena hobetzen
laguntzen duzuelako. Eskerrik asko IK4IKERLANen beren ibilbide profesionala
garatzeko aukera ikusten duten gazte
guztiei.
Ondoren datozen orrietan 2011n lortutako
emaitzen multzoa aurkezten da, zuentzat
interesgarria izango delakoan.
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02
2011ko jarduerak

Proiektuak enpresekin garatzeko IK4IKERLANen dagoen tradizio handia izan
da 2011n zehar ekitaldia onik amaitzea
ahalbidetu duen gako nagusia.
Ekitaldi honetan, gure market pull estrategiarekin jarraituz, bezeroak gure arretaren
erdian egon dira, gure transferentzia jardueren, Ikerketa Propioaren eta lankidetzen norabidea markatuz.
Eusko Jaurlaritzak “2015eko Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntza Plana” onartu
du, eta bertan IK4 Aliantzaren aldeko
apustu sendoa adierazi du. Plan horrek
fokalizaziorako merkatu gisa hauek identifikatzen ditu: Energia, Garraioa eta
Mugikortasuna, Zahartzea, Mundu Digitala
eta Zientziaren Industria. Eta Biozientziak,
Nanoteknologiak eta Fabrikazio Aurreratua,
berriz, zeharkako gaitasun gisa. Merkatu
eta gaitasun multzo horrek garapen eremu
zabala eskaintzen du gure Zentroaren gaitasunetarako.
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2011ko ekitaldian egindako inbertsioen
artean, Berrikuntzako Estatuko idazkaria
den Juan Tomas Hernani jaunak Miñaoko
instalazioetan energia elektrikoa biltegiratzeko sistemen laborategia inauguratu
izana nabarmen daiteke; bertan izan zirelarik Estatuko Administrazio Orokorreko,
Eusko Jaurlaritzako, Arabako Foru
Aldundiko eta Mondragon Korporazioko
goi mailako agintariak, enpresa munduko
ordezkaritza zabal batekin batera. Nire esker
ona horiei guztiei, eremu honetan dugun
espezializazioa sustatzen duen Laborategi
hau errealitate egiten laguntzeagatik.
2011n 21,8 milioi euroko diru sarrerak lortu
ziren. Horietatik, 14,5 milioi, enpresekin
egindako Kontratupeko I+G proiektuei
dagokie, eta 5,8 milioi, berriz, gure Ikerketa
Propioari lotutako proiektuei; proiektu
horietan, Eusko Jaurlaritzaren, Europar
Batasunaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
eta Estatuko Administrazio Orokorraren
laguntza izan da (EAO).

Javier Mendigutxia
Zuzendari Nagusia

2011KO JARDUERAK

Transferentziako jarduerak

Ikerketa Propioa

Lankidetzak

Enpresa traktoreekin eta txiki eta ertainekin
egindako transferentzia jarduerak Gestio
Planean aurreikusitakoaren gainetik hazi
dira. Nabarmentzekoa da Cenit, Innpacto
eta Etorgai programetako parte hartze handia, hurrenez hurren zazpi, zortzi eta sei
proiekturekin.

2011n zehar 21 artikulu argitaratu dira
SCIEko aldizkari indexatuetan. Horrez gain,
63 biltzarretan aritu gara hizlari.

Azterlan sartu eta gero, IK4 Aliantzako kideak
diren zentroak bederatzi dira dagoeneko.
2011n zehar aurrera egin da bere Zentro guztiak Ikerketan, Merkatuan eta Irudian koordinatzen. Irudi grafiko berria diseinatu da, integratzaileagoa, gure sinergietatik abiatuta
balio erantsi handiagoa emateko dugun konpromisoa transmititu nahi duena.

2011. urtean 79 enpresa txiki eta ertainekin
egin dira harremanak, eta horietatik 20 diagnostikatu dira eta garapen teknologikorako
46 proiektu identifikatu dira. Urte horretan
egindako diagnostikoak egiteko SPRIIndustriaren Sustapen eta Eraldaketarako
Baltzuaren lankidetza izan dugu.
Osasunaren sektorean oinarri teknologikoko
“POC MicroSolutions” enpresa berriaren
sorrera nabarmendu behar da. Enpresa hori
2011ko uztailean sortu zen, IK4-IKERLANen
ekimen gisa, eta helburua da mikroteknologietan, elektronikan eta mekanikan ditugun
indarguneez baliatzea, in vitro diagnostiko
molekularrerako sistema pertsonalizatuak
diseinatu, fabrikatu eta nazioarteko merkatuetan saltzeko.

IK4-IKERLANek sortutako ezagutza babesteari dagokionez, bi patente berri tramitatu dira.
2011ko ekitaldian ikerketa proiektuetarako 16
proposamen prestatu ditugu, Europar
Batasuneko 7. Esparru Programaren (7EP)
barruan, eta hiru proiektu berri onartu dira.
Proiektu berri horiekin 5,2 M€-ko itzulkin zifra
lortu da.
Guztira 13 ikertzailek parte hartu dute bertako zein nazioarteko Zentro eta Unibertsitate
ospetsuekin egindako iraupen luzeko trukeetan.

Mondragon Goi Eskola Politeknikoarekin
elkarlanean jarraitu dugu komunikazioetan,
elektronika digitalean, potentzia elektronikan,
makina elektrikoetan, energia elektrikoa biltegiratzeko sistemetan eta doktore tesien garapenean.
Azkenik aipatu behar da, ikerketarako gure
gaitasunak osatzeko helburuarekin, aurreko
urteetan EPFL, IMEC, ISEA, CIGIP-EHU,
TU-Viena, Edinburgoko Unibertsitate eta
Lovainako KUrekin ezarritako lankidetzez gain,
urte honetan lankidetza hitzarmen berriak izenpetu direla Oviedoko Unibertsitatearekin,
Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko
Codolab
Taldearekin
eta
Gironako
Unibertsitateko Amade Taldearekin.
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Ikerketa Propioko ildoak

IK4-IKERLANen 2010-2013ko Espezializazio Planaren garapenaren bigarren
urtea izan da 2011. Bigarren urte horretan ere, planaren ezaugarri nagusiak
mantendu dira. IK4-IKERLANen ikerketa-ahalmen propioen zentroaren sei ikerketa-ildoak izan ditu ardatz, merkatuaren
gaur egungo eta etorkizuneko eskaerei
erantzuten saiatuz. Bestalde, lankidetzan
aritzeko zentroen sarea indartu egin da,
gaitasun teknologikoen osagarri eta zentroaren masa kritikoaren indargarri bezala.
IK4-IKERLANek laborategietako ikerketagaitasuna mantentzeko inbertsio handiak
egiten jarraitzen du. Alde horretatik, nabarmentzekoa da 2011n energia elektrikoa biltegiratzeko sistemen laborategia inauguratu
zela Miñaoko (Araba) instalazioetan.
Ikerketa-proiektuetarako finantzazio publikorako deialdietan, krisia eta murrizketak
dira nagusi. Hala eta guztiz ere, 2011n, zentroak ikerketa-proiektu berriak onartzea eta
martxan jartzea lortu du, adibidez:
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• 7. Esparru Programako hiru europar proiektu, bat IK4-IKERLANen gidaritzapekoa.
• EAOren (Estatutuko Administrazio orokorra)
oinarrizko ikerketako deialdiko lau proiektu.
• EAOren INNPACTO deialdiko zazpi proiektu.
• Eusko Jaurlaritzaren ETORTEK deialdiko
hiru proiektu.
• Gipuzkoako Foru Aldundiaren Teknologia
Planeko proiektu bat.
Gainera, 7. Esparru Programaren deialdietarako 16 proposamen egin dira. Alor ugaritakoak dira, esate baterako, ARTEMIS, Fuel
Cells and Hydrogen Joint Undertaking,
Nanosciences, Nanotechnologies, Materials
and new Production Technologies, EnergyEfficient Buildings, Green Car, Factories of
the Future eta Information and communication Technologies.

Ana Martínez Esnaola
Ikerketa eta Jakintza Zuzendaria

IKERKETA PROPIOKO ILDOAK

Europan, IK4-IKERLANek europar foroetan
parte hartzen jarraitu du JTI ARTEMISen
Steering Board-eko eta EPOSS (The
European Technology Platform on Smart
Systems Integration) plataformako kide
moduan. Urteko gertaera garrantzitsu gisa,
nabarmentzekoa da IK4-IKERLANek eta
Europako Batzordeak MNBS 2011 antolatu
zutela (5th Workshop on Micro-Nano-Bio
Convergence Systems) zentroaren instalazioetan.

2011ko ekitaldian, ikertzaileen egonaldi
gurutzatuak egiten jarraitu zen IK4-IKERLAN
eta zenbait erreferentziako zentroren artean.
Hala, IK4-IKERLANEKO 13 ikertzailek egonaldiak egin dituzte zentro eta unibertsitate
hauetan: Bostongo MIT, Edinburgoko
Unibertsitatea, Siegengo Unibertsitatea,
Kantabriako Unibertsitatea, Suitzako EPFL,
Aachengo
ISEA
RWTH,
Gironako
Unibertsitatea, Stuttgarteko Unibertsitatea,

FEMTO-ST, Kataluniako ICIQ eta Lovainako
IMEC. Bestalde, IKERLAN-IK4k leku hauetako ikertzaileak jaso ditu: Vienako TU,
Oviedoko Unibertsitatea, Castellóko Jaime I.a
Unibertsitatea, Santiagoko Unibertsitatea,
Hidrogenoaren eta Erregai Pilaren Zentro
Nazionala eta Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.

IK4-IKERLANen ikerketa-taldeak egindako
lanari esker, aurrerapen teknologiko handiak
lortu dira (hurrengo orrietan deskribatzen
dira). Aurrerapen horien ondorioz:
• SCIE aldizkarietan 21 artikulu argitaratu
dira.
• Nazioko eta nazioarteko kongresuetan 63
txosten aurkeztu dira.
• Hamar doktoretza-tesi defendatu dira, eta
beste sei tesi jarri dira martxan.
• Beste bi patente eskatu dira mikrosistemen
alorrean.
2011n, hiru lankidetza-hitzarmen berri sinatu
dira: bat Oviedoko Unibertsitatearekin sinatu
da, eta energiaren biltegiratze elektrikoko sistemen ikerketa-ildoaren barrukoa da. Beste
biak, berriz, Kataluniako Unibertsitate
Politeknikoarekin eta Gironakoarekin sinatu
dira, egitura mekatronikoen diseinu, monitorizazio eta kontroleko ikerketa-ildoaren
barruan. CIC microGUNE eta energiGUNEkin
lankidetza ere mantendu da, bai eta IK4
aliantza barruko eta MGEP-MUrekiko ikerketa-jardueren koordinazioa ere.

2010-2013 Espezializazio
Planaren ikerketa-ildoak
L1: Sistema txertatuak

●
●
●

L2: Potentzia elektronikako
sistemen bihurketa
eta kontrola

●

L3: Egitura mekatronikoen
diseinua, monitorizazioa
eta kontrola

●

L4: In vitro diagnostikoa
egiteko mikroteknologiak

●

●

●
●

●
●
●
●

L5: Produktu eta zerbitzuaren
masako pertsonalizazioa

●

L6: Energia sortzeko
eta elektrikoki
biltegiratzeko sistemak

●

●

Fidagarritasuna eta metodologia
Erreferentziazko arkitekturak eta plataformak
Konektibitatea eta middlewarea
Potentzia handiko bihurgailuak
Bihurgailuen eta makinen kontrola
Konposite materialeko egituren diseinua
Monitorizazio estrukturala
Sistema mekatronikoen kontrola
DIV arkitekturen diseinua
Mikrofluidoen manipulazioa
Biodetekzio-moduluak
Elektronika organikoko osagaiak
Mikrofabrikazio prozesuak
Zerbitzuen pertsonalizazioa
Produktu-zerbitzu hornikuntza-sarea

Euskarri metalikoko stack SOFC baten garapena
Modelatze elektrokimikoa
● Modelatze termikoa. Hozte-soluzio aurreratuen diseinua
● Moduluen kudeaketa-energetikorako sistemak
● Energia biltegiratzeko aplikazioetan potentzia bihurtzeko sistemak
●

Ikerketa Propioa kofinantzatzen duten entitateak
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PRODUKTU ETA ZERBITZUEN
MASAKO PERTSONALIZAZIOA

Oraingo zein etorkizuneko testuinguruan lehiatzeak esan nahi du merkatu aukera ezberdinei heldu behar zaiela, negozio eredu berritzaileen eta produktuei lotutako zerbitzuen balio
proposamen berrien bitartez. Ikerketa ildo hau hainbat tresna, metodologia eta egikera berri
garatzen eta balioztatzen ari da, eta guztiz pertsonaliza daitezkeenak. Horien erabilerak,
balio kateko eragileen lankidetzarekin, enpresari merkatuari erantzuten lagunduko dio,
balio berria gehitzen duten zerbitzuen eskaintza berritu batekin, negozio estrategia
berritzaile batekin eta balio katea etengabe optimizatzeko eredu batekin.
2011n aurrerapen hauek egitea lortu da:

• PRODUKTU-ZERBITZU NEGOZIO
EREDUAK
Negozio eredu berriak aztertu, diseinatu
eta abiarazteko teknikak garatu dira.
Pertsonaliza daitezkeen zerbitzuak berritzeko, ereduen diseinuan ere aurrera egin
da, erabiltzaile, bezero eta erakundeekiko
lankidetza irekiko testuinguruetan.
• ZERBITZU PERTSONALIZATUEN
DISEINUA
Arlo honetan lan egin da pertsonaliza daitezkeen zerbitzuak diseinatu eta modelatzeko metodoa eta produktu eta zerbitzuak hornikuntza sareen diseinu estrategikoko eredua integratzeko.
• PRODUKTU-ZERBITZU
HORNIKUNTZA SAREAK
Garraioko logistikaren arazoak, energia
kostuen aldaketa, arantzelak, truke tasak,
etab. modelatzeko eta analizatzeko ahalmen berriak garatzen egindako lana nabarmendu behar da; horiek IK4-IKERLANen
hornikuntza sarearen diseinu estrategikoaren ereduan sartu dira, eta simulazio plataforman balioztatu dira.

Hornikuntza sarearen
diseinu estrategikoa
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• ZERBITZUEN INGENIARITZA
Bereziki landu dira: zerbitzuen prozesaketa
automatikorako ahalmenen garapena, optimizazioko tekniken hibridazioa, erabiltzailearen interfazeen erabilgarritasuna eta zerbitzura bideratutako arkitekturen definizioa.
Garapen horiek industriaren eta zerbitzuen
eremuan duten erabilgarritasuna azpimarratzen da (batez ere osasunean eta energian), eskainitako zerbitzu bakoitzaren
pertsonalizazio optimizatua eta eraginkorra ahalbidetzen baitute, erabiltzailearen
ezaugarri bakoitzaren arabera.
IK4-IKERLANek nazioartean erreferentziazkoak diren erakundeekin duen lankidetza
sendoan oinarritzen du bere gaitasuna: MIT
(pertsonaliza daitezkeen zerbitzu ereduak);
CAMBRIDGE University (negozio ereduen
berrikuntza); RWTH Aachen University
(open innovation); MIK (berrikuntza irekia);
MATIA-INGEMA Fundazioaren Institutu
Gerontologikoa (etxean laguntza emateko
eredu berrien pertsonalizazioa); CIGIP-UPV
(hornikuntza sareen diseinu estrategikoa)
eta EHU (produktuen/zerbitzuen diseinuan
software produktu linearen kontzeptua
sartzea).

Pertsonaliza daitekeen mantentze-zerbitzu
mailakatu baten arkitektura

IKERKETA PROPIOKO ILDOAK

Ikerketa ildo honek teknologiak garatzen ditu, produktuei “adimen”, konektibitate, ingurunearen sentsorizazio eta fidagarritasunezko gaitasun handiagoak emateko.

SISTEMA TXERTATUAK

2011n sortu diren emaitzarik garrantzitsuenak izan dira SIL3 IEC-61508 metodologia aberastea, sistema fidagarriak eta birtualizazioko soluzioak garatzeko, eta hainbat kontzeptutan egin diren aurrerapenak, horien artean, M2M, FPGArako IP jabeak, REST liburutegia
IEC-61850 euskarriarekin, eta ondoren deskribatzen diren honako hauek:

• FIDAGARRITASUNA ETA
METODOLOGIA
SIL3 metodologia jabea aberasten aurrera
egin da, modelaketa lengoaia anitzekin (sistema, hardwarea eta softwarea), kodearen
sorkuntza automatikoarekin eta PiL exekuzioarekin (Processor in the Loop). Sistemak
produktu familia gisa hartzeari dagokionez,
SysML modeloen aldakortasunaren gestioan eta diseinu fidagarrietan lan egin da,
softwarea sortzen duten editore bisualekin.
• TXIP BATEAN TXERTATUTAKO
SISTEMAK
Birkonfigurazio partzial dinamiko fidagarrirako soluzio bat eta FPGAko falten injekziorako ingurune bat (Field Programable Gate
Array) lortu dira. Egindako aplikazioetako
bat FPGAn erabat inplementatutako RF
transmisore kognitibo baten garapena izan
da; dinamikoki autobirkonfiguratzen da,
transmisioaren frekuentzia kanalaren okupazioaren arabera egokitzeko (SDR –
Software Defined Radio).
• ERREFERENTZIAZKO ARKITEKTURAK

Garraio-erakuslea SIL3 plataforma
hirukoiztuarekin

SIL3 plataforma jabearen bertsio berrian,
zeina INTELen ATOMen oinarrituta dagoen
FPGAekin (spartan®-6), honako soluzio
hauek integratu dira: Hypervisor birtualizazioa partizio seguruekin eta ez seguruekin,

FPGAn integratutako IP switch Ethernet, denbora errealeko middlewarea, eta askotariko
softwarea, SysML diseinu beretik hainbat
modelaketa lengoaia eta tresnarekin sortua.
• KONEKTIBITATEA
Komunikazio-industria soluzioen multzoari –
wireless (WirelessHART), eta kableatuak
(EtherCat eta TTthemet-) oinarrizko transceiver kognitiboarena gehitu zaio. M2M topologiak ere landu dira, sistema txertatuak (milaka nodotara eskalagarria) urruneko sistemekin konektatuz, informazioa kudeatzeko.
• MIDDLEWARE
(Sistema eragilearen eta aplikazioaren arteko
software geruza).

DDSrekin lanean jarraitu da (Data Distribution
Service), eta denbora errealeko sistema
banatuen arkitekturaren diseinua optimizatzeko teknikak landu dira, errendimenduari eta kostuari dagokienez, industriari
onura interesgarriak ekartzeko.
IK4-IKERLANek TU Vienarekin, Edinburgoko
Unibertsitatearekin, IK4ko zentroekin, MGEPMUrekin eta Kantabriako Unibertsitatearekin
lan egiten du, eta MITekin (USA) lankidetza
berri bat definitzen ari da.

Multicore erakusle-plataforma
hypervisorarekin
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POTENTZIA-ELEKTRONIKAKO
SISTEMEN BIHURKETA
ETA KONTROLA

Potentzia-elektronikako sistemen bihurketa eta kontroleko ildoan, energia elektrikoa
bihurtzeko eta kontrolatzeko sistemak garatzeko behar diren jakintza eta teknologiak
ikertzen dihardugu. Sistema horiek potentzia handikoak, eraginkorrak eta etorkizunean
erabilgarriak izatea da helburua. Halaber, garraioa, energia berriztagarrien sektorea eta
sistema elektrikoa beraren bilakaeraren oinarrian daude sistema horiek. 2011n, potentzia
handiko bihurgailuak eta makina elektrikoen eta bihurgailuen kontrola izan dira ikerketaeremu nagusiak.
• POTENTZIA HANDIKO BIHURGAILUAK
Potentzia handiko bihurgailuen jarduerarik
nabarmenena izan da eraginkortasun handiko
aplikazioetarako egin den topologia eta kommutazio-teknika aurreratuei buruzko ikerketa.
Azterketa horren balioztatze esperimentalaren fasean, hiru bihurtze-plataforma erabili
dira: NPC (Neutral Point Clamp) topologiadun
IGCTs-ren (Integrated Gate Commutated
Thyristor) 8 MVAko plataforma, IK4IKERLANena, eta 400 kVA-ko bi DC/DC platafoma, SRC (Series Resonant Converter) eta
DAB (Dual Active Bridge) topologietan oinarrituak. Halaber, galera txikiko material magnetikoetan (material amorfoak edo nanokristalinoak) oinarritutako potentzia handiko eta
maiztasun ertaineko transformadoreak diseinatzeko laguntza-tresna bat garatu da, IK4IKERLANen metodologian oinarrituta.

400 kVA-ko Serie Resonate Bihurgailua (SRC),
eraginkortasun handiko kommutazioarekin (Soft Switching)

• MAKINA ELEKTRIKOEN ETA
BIHURGAILUEN KONTROLA
Energia berriztagarriak.
Eremu horretan, modu esperimentalean
balioztatu dira instalazio fotovoltaikoen kontrol-teknikak. Horretarako, prototipo birtual
bat egin da lehen fasean, eta gero in situ
balioztatu da.
Makina elektrikoak:
Arlo horretan, esperimentalki balioztatu dira
indukzio-motorrentzako sensorless estrategia eta tren-trakziorako aplikazioak. Horretaz
gain, era konparatiboan aztertu dira, aplikazio eolikoetarako DFIG (Doubly Fed
Induction Generator) elikadura bikoitzeko
konfigurazioak eta bihurketa bikoitzekoak
PMSG (Permanent Magnet Synchronous
Machine) iman iraunkorrak dituen makinarekin. Azkenik, diseinu-metodologia bat definitu da fluxu erradiala duten iman iraunkorreko
makina sinkronoentzat. Metodologia hori
aplikatu eta balioztatu egin da Line-Start
makina baten diseinuaren bidez.
Ildo horren bidez, ikerketa-proiektuetan eta
ikertzaileak prestatzeko ekintzetan kolaboratzen da erreferentziako unibertsitateekin,
besteak beste, MGEP-MU, Lausanako EPFL,
Grenobleko G2ELab, Kataluniako UPC,
Aalborgeko IET eta Aacheneko ISEA.

Line Start makina sinkrono baten diseinua, elementu finituen
analisi elektromagnetikoa egiteko tresnetan oinarritua
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EGITURA MEKATRONIKOEN
DISEINUA, MONITORIZAZIOA
ETA KONTROLA

Egituraren fidagarritasuna da merkatuaren eskakizun nagusietakoa. Egitura mekatronikoak
urte askotan funtziona dezaten diseinatzen dira, lan baldintza gero eta zorrotzagoak jasanez. Horretarako, uneoro horien osasunaren egoera eta funtzionamendua zein den jakin
behar da.
Eskari hori erantzuna emateko, IK4-IKERLAN konposite materialeko egituren diseinua
ikertzen ari da: monitorizazio estrukturala eta modelaketa dinamikoa, eta sistema konplexuen eta kontroleko teknika aurrerak. Hona hemen 2011n landutako jarduera:
• KONPOSITE MATERIALEKO EGITUREN
DISEINUA
Zuntzez indartutako hainbat material konposatuak nekearekiko dituzten propietate
mekanikoak karakterizatu dira. Halaber,
nekearekiko kaltearen eredu progresiboa
inplementatu da, eta geruza arteko beste
bat: bertan kaltea lokalizatzen da, akatserako irizpiderik ohikoenak aplikatuz (LaRC03
eta LaRC04). Lotura itsaskor estrukturaletan itsasgarriaren propietate mekanikoak
karakterizatu dira, baita gainjarritako lotura
bakun baten konfigurazioarenak ere.
• MONITORIZAZIO ESTRUKTURALA
Datuak eskuratzeko urruneko plataforma
bat egin da azelerazio seinaleak atzitzeko, eskalako aerosorgailu dorre baten
gainean. Seinale horietatik abiatuta, bi
algoritmo alderatu dira, akats estrukturalak detektatzeko.

Eskalako aerosorgailu dorreari aplikatutako
doikuntza estokastikoa eta kalte estrukturala
monitorizatzeko teknikak

Algoritmoen arloan, halaber, sentsoreetan
akatsa detektatzeko bat garatu da, mutual
information metodoan oinarrituta, eta beste
bat ere garatzen ari da akats estrukturala
antzemateko eta aurkitzeko. Horrez gain,
torrearen estruktura oinarritzat hartuz, hori
egiaztatzeko eta balioztatzeko metodo bat
ezarri da.

• SISTEMA KONPLEXUEN MODELATZE
DINAMIKOA ETA KONTROL-TEKNIKA
AURRERATUAK ON-SHORE ETA
OFF-SHORE AEROSORGAILUETARAKO
Helburu anitzeko kontrolagailu sendoak
diseinatu, inplementatu, balioztatu eta ebaluatzeko metodologia bat garatu da.
Hainbat software tresna inplementatu dira,
kontrolagailu klasikoak eta sendoak diseinatu eta sintonizatzeko prozesuan laguntzeko
eta automatizatzeko. Halaber, prototipo
birtual bat garatu da, PC industrial batean
ontziratutako kontrolagailu bat duena,
aerosorgailuaren eredu sinplifikatu baten
denbora errealeko simulazioarekin komunikatzen dena. Kontrolagailuen prestazioak gaur egun aerosorgailuei aplika dakiekeen araudian zehaztutako kasuen simulazioen bitartez ebaluatzen dira.
IK4-IKERLANek honako hauekin dihardu lankidetzan: IK4, MGEP-MU, Katholieke
Universiteit Leuven, Université de FrancheComté, UPV-EHU, Stuttgarteko Unibertsitatea
eta ESTIA (Ècole Supérieure des Technologies
Industrielles Avancées). 2011n lankidetza
hitzarmenak formalizatu dira Gironako Unibertsitatearekin eta UPCrekin.

Karbono zuntzez indartutako konposite
materialaren karakterizazioa
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Osasunaren eremuan, gizarteak dagoeneko eskatu du diagnostiko azkarra, eta horrek
inpaktu handia izango du merkatuan. Ildo honek eskaera horrentzako irtenbideak ikertzen
ditu, diziplina anitzeko ikuspuntu integratzaile batetik; jakin badakigu ezaugarri horiek direla benetako aplikazioetan arrakasta izateko gakoak.

IN VITRO
DIAGNOSTIKOA EGITEKO
MIKROTEKNOLOGIAK

2011n, kostu txikiko arkitekturak diseinatzera bideratu da ikerketa. Arkitektura horien bidez,
diagnostiko-sisteman parte hartzen duten elementu guztiak integratu daitezke, eta ziurtatu
egiten dute neurtu beharreko erreakzio biologikoekin bateragarritasuna dagoela.
Hauek dira emaitza nagusiak:

• POC (POINT OF CARE)
PLATAFORMETARAKO ARKITEKTURAK
Arkitektura mikrofluidikoak garatzeko,
diseinu-metodologia bat garatu da.
Metodologia horrek barnean hartzen du
osagai nagusien (mikrobalbulak, ganberak…) eta fluidoen kontrolerako protokoloen estandarizazioa. Metodologia horrekin
bat eginez, plataforma integratu bat eta
kamera anitzeko txip mikrofluidiko bat
garatu dira. Horiei esker, analisi independenteak egin daitezke. Izan ere, fluido-zirkuitu bakoitza elementu hauek osatzen
dute: bi sarrera, biltegi bat eta balbula bat,
lagina kontzentratzeko aurreganbera bat,
PCR ganbera bat eta irteera-balbula bat.
• MIKROORRATZ FLUIDIKOAK
Elektrodoak eta mikrokanal fluidikoak dituzten mikroorratzak garatzea lorpen handia
izan da. Mikroorratz horien bidez, botikak
ematen diren unean bertan erregistratzen da
neuronen jarduera, eta ez da oso prozesu
inbasiboa. Probak egin dira botikak hipokanpoan eman eta, aldi berean, erantzun neuronala erregistratuta.
Kartutxo mikrofluidikoen proba,
laginen prestaketan

• BIOSENTSOREAK
Giza DNAren laginen kontzentrazioa hautemateko, sentsore elektrokimikoak erabiltzen dituen saiakuntza-plataforma bat
garatu da. Detekzioan, metileno-urdina
erabili da gai tartekatzaile gisa. Neurriak
hartzeko, uhin karratuko voltametria diferentziala (SWV) aplikatu da.
• OLED PANTAILA TXIKIAK
Aurrerakuntza handia egin da informaziopantailatxoetan OLED teknologia sartzen.
Laborategian, OLED teknologia duten pantaila txikiak fabrikatu dira. Horretarako,
substratuak egituratzeko teknikak erabili
dira. Fotolitografian eta material aktiboaren
kokatze kontrolatuko tekniketan (ink-jet
printing, adibidez) oinarrituta daude teknika
horiek.
IK4-IKERLAN CIC microGUNE-ko eta IK4-ko
kidea da, eta bere ikerkuntza-jarduera haiekin
koordinatzen du. Gainera, erreferentziako erakundeekin lan egiten du, hala nola hauekin:
IMEC (Belgika), IMTEK (Alemania), ICIQ
(Espainia) eta CNM (Espainia).
LABONFOIL izeneko europar proiektuaren
buru da IK4- IKERLAN.
Kontrol fluidikorako mikrobalbulen
karakterizazioa
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ELEKTRIKOKI
BILTEGIRATZEKO
SISTEMAK

Energia elektrikoa biltegiratzeko sistema berriak errealitate dira dagoeneko, eta negozio
aukerak ekartzen dituzte gure industria ehunaren bi sektore garrantzitsuetara, hots, garraiora eta energiara. Aurreko urtean IK4-IKERLANek energia elektrikoa biltegiratzeko sistemen
laborategi berria inauguratu du, eta ikerketa ildo horrek aurrerapen garrantzitsuak lortu ditu
biltegiratzeko sistema osoak diseinatu eta garatzeko teknologien garapenean eta metodologien lanketan, baterietan eta ultrakapazitateetan oinarrituz, jarraian agertzen direnak
azpimarratuz:

• GELAXKAK ETA MODULUAK
HAUTATZEKO METODOLOGIA
Amaierako aplikazio motari erreparatuta,
litio-ioi eta NiMH-zko gelaxketan biltegiratzeko teknologia hautatzeko metodologia
estatistikoaren lehenengo bertsio bat egin
da, beste teknologia batzuetara ere zabal
daitekena. Metodologia horrek hautaketan
parametro kritikoak iragartzea ahalbidetzen
du, eta gainera analisirako denborak erdira
murrizten dira.
• LITIO-IOIZKO BATERIEN PORTAERA
ELEKTRIKO ETA TERMIKOEN EREDU
BERRIAK
Atal honetan fosfato teknologietarako histeresi eredu berriak nabarmentzen dira.
Gainera, eredu termiko berriek espektro
zabal batean gelaxken portaera termikoa
iragartzea ahalbidetzen dute.
Eredu termiko berrietan oinarrituta, modulu
eta battery packetako (airean eta urean
oinarrituak) hozkuntzarako soluzioak diseinatzeko metodologia optimizatu eta arindu
egin da.

Litio-iozko teknologia berrien azterketa,
biltegiratzeko laborategi berrian

Kontrol- algoritmo berrien eta BMS
hardwarearen garapena, garraio eta
energiaren sektorera zuzendutako
litio-ioizko moduluak lantzeko

• BATERIAK KUDEATZEKO SISTEMA
(BMS)
Bateriak kudeatzeko (BMS) berariazko
hardware/software-garapenean aurrera egin
da. Kontrol algoritmoak nabarmentzen dira
(histeresi eredu elektriko aurreratuekin)
funtzionamenduaren parametro kritikoak
zehaztu ahal izateko, esaterako, kargaren
egoera (SOC). Halaber, potentzia eta kontrolerako ekipamenduen topologia berriak
garatu eta hautatu dira, energiaren gestiorako berariazko estrategiarekin batera.
• KUDEAKETA TERMIKOA
Garraioaren eta energiaren sektoreetarako
kudeaketa termiko eraginkorrerako metodologia bereziak garatu dira, hainbat sistema
motaren diseinu globalaren prozesua optimizatzeko eta azkartzeko, garapenaren denbora nabarmen murriztuz. Metodologiak alderdi kritikoak optimizatzen ditu, hala nola kostua, eraginkortasun globala, mantentze
lanak eta horien integrazioaren hobekuntza.
Ikerketa ildo hori erreferentziazko erakundeekin dabil lankidetzan, hala nola: CIC
energiGUNE, Tecnun, MU-MGEP, Oviedoko
Unibertsitatea, Ècole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suitza) eta Aachengo
ISEA (Alemania).
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Kontratupeko I+G
Enpresekin lankidetza

2011ko ekitaldiak IK4-IKERLANen lanaren balioa berretsi du berriro ere, enpresen I+Gko beharrak asetzeari dagokionez. Geldialdi egoera eta krisi ekonomikoa egon arren, hainbat enpresarekin
sinatutako kontratuak gehitu egin dira
aurreko urtearekin alderatuz gero, dirusarrerak 14,5 milioi eurora iritsi direlarik,
eta sektore eskatzaile nagusiak Garraioa
eta Ekipo Ondasunak izan dira.
Horrenbestez, enpresa sektoreak gure
Zentroan jarri duen konfiantza nabarmen
daiteke.

Bezero-mapa
IK4-IKERLANek I+Garen estrategian laguntza
bila etorri diren enpresen beharrei erantzun die.
Zentroaren jakintzan eta egikeran dagoen konfiantza horrek enpresa liderrekin dagoen lankidetza sendo eta jarraitua mantentzea ahalbidetu du, horien artean egonik CAF Taldea,
ORONA Taldea, FAGOR GROUP, ALSTOM
Wind, ULMA, AMPO, ORMAZABAL, COPRECI, etab. Baina egia da baita ere, urtetik urtera,
gero eta enpresa txiki eta ertain gehiago ari
direla I+G+b-ko proiektuetan aurrera egiten.
Joera positibo hori IK4-IKERLANek enpresaren inguruan jokatzen duen rol estrategikoa
eta lidergoa indartzera dator, ikerketa eta
garapen proiektuak kudeatuz eta abiaraziz,
horiek gipuzkoar enpresa txiki eta ertainen
lehiakortasuna bermatzeko funtsezkoak direla agerian geratu baita.
Azkenik, halaber nabarmentzekoa da IK4IKERLANek urtez urte gero eta indar handiagoz oinarri teknologikoko produktuak merkaturatzen protagonistaren rola jokatzen duela,
Zentroaren babesean sortutako spin-offetako
bezeroen oinarrian bere presentzia areagotuz.
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KONTRATUPEKO I+G ENPRESEKIN LANKIDETZA

Produktu-prozesuzerbitzuan duen eragina

Kontratupeko I+Ga
sektoreka

IK4-IKERLANen ezaugarria da garapen ekonomikoari bultzada emateko duen konpromisoa, enpresa ehunarekin produktu berritzaileak garatzeko lankidetza sendo gisa ulertuta.
Nortasun ikur hori denboran zehar mantendu
da, Zentro Teknologikoa inguruko enpresekin
elkarlanean produktuaren garapenean lider
bihurtzeraino.

IK4-IKERLANek enpresekin lankidetzan aritzeko apustuan lortutako emaitza onek ekarri dute
Kontratupeko ikerketak lortutako sarrerak handitu egin direla, egoera ekonomikoa larria bada
ere.

Enpresa ehunarekin lankidetzan aritzearen
aldeko apustuak bereiztu du 2011ko ekitaldia
ere, denbora tarte horretan IK4-IKERLAN
hainbat etxerekin elkarlanean aritu baita,
beraien produktuei balio erantsia emateak
ingurune lehiakorrean kokapen estrategikoetan jartzen dituelako konbentzituta, eta teknologia bere produktu/zerbitzuaren eskaintza
hobetzeko oinarrizko faktorea delako. 2011ko
egite aipagarria izan da ORONA taldeko G3A
proiektuaren roadmaparen garapena. Honi
gehitu behar zaio ORONA Taldeko IDEO
Berrikuntza-gunerako energia elektrikoa biltegiratzeko azpiegiturak definitzeko eginiko
lana.
Jarduera horiek proiektu kopuru on batekin
osatzen dira. Bertan, berrikuntza enpresen
kudeaketa-prozesuei balioa ematera bideratzen da, enpresen lehiarako beste giltzarri
batzuetan eragitea bilatuz.

Zentroak lankidetza gehien landu duen sektorea Garraioa izan da, Kontratupeko I+Gko
proiektuen sarreren %20 izan baita. Oso hurbil daude Energia eta Industriakoak ez diren
Ekipo Ondasunak, sarreren %17 izanik,
hurrenez hurren.
Sektoreen inpaktuaren mapa osatzeko daude
Industriako Ekipo Ondasunak, sarreren
%14rekin; Osasuna, %12rekin; Etxetresna
Elektrikoak, %10ekin; Zerbitzuak, %5ekin, eta
Elektronika-informatika, %4rekin. Indarrean
dagoen Plan Estrategikoan, Zentroak lehentasunezkotzat jotzen ditu Osasunaren eta
Energiaren sektoreak, eta horietan izandako
eragina sendotuz doa urte batetik bestera,
horietara zuzendutako ekintza komertzialen
fruitu.

Parte hartzea bezero
anitzeko proiektu
estrategikoetan
Aitzitik, IK4-IKERLANen ildo estrategikoak,
enpresekin lankidetza sendoan aritzeari
dagokionez, ez du eragozten Zentroak
errendimendu maila handia izatea administrazio publikoek bultzatzen dituzten programa estrategikoetan, beharrezkotzat jotzen
baititu etorkizuneko ikerketa teknologikoan
aurrera egiteko. Halere, proiektu horietan
parte hartzeko gehien baloratzen den baldintzetakoa bat da enpresen eta ikerketaerakundeen arteko lankidetza bultzatu beharra, Zentro Teknologikoaren konpromiso
nagusiarekin bat datorrena.
CENIT eta ETORGAI programa estrategikoetan izandako parte hartzea oso positiboa
izan da. 2011n zehar, Zentroak zazpi CENIT
proiektutan eta sei ETORGAI proiektutan lan
egin du, erreferentziazko enpresekin lankidetzan, horien artean daude: CAF Taldea,
ORONA Taldea, FAGOR GROUP, ULMA,
ALSTOM WIND, AMPO, FAGOR AUTOMATION, ORMAZABAL, etab. Enpresa horietan
IK4-IKERLANek erreferentziazko kide teknologikoaren rola jokatzen du, eta I+G+b-aren
arloan urte askoko lankidetza estrategikoak
eratzen ditu.
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PRODUKTUAREN
GARAPENERAKO
Unitatea

Marcelino Caballero
Produktuaren Garapenerako
Unitateko Zuzendaria

Erakundeen benetako indarra hura osatzen
duten pertsonengan dago. Izan ere,
pertsona horiek dute gaitasuna arazo bat
aukera bihurtzeko eta hobetzeko eta
gainditzeko espirituari eusteko. Enpresek
I+G+Bko lan handia beharko dute etorkizun hurbilean, merkatu globalean beren
kokapenari eta lehiakortasunari eusteko.
Gaur egun, inork ez du hori zalantzan
jartzen.
IK4-IKERLANen Produktuaren Garapenerako Unitatea, EAEko industria-talde
nagusi batzuekin batera (Ampo Valves,
Fagor Group, CAF taldea, Ormazabal eta
Orona taldea), erreferente da teknologia
sortzen, erakartzen eta transferitzen
(I+G+B), eta 2011n indartu egin da posizionamendu hori.
Produktuen garapenerako teknologien
eskariak gorakada txiki bat izan du. Hala,
transferentzia teknologikoko jardueraren
hazkundea dela eta, ikerketa-taldea
hobetzen eta indartzen jarraitu du
Unitateak. Horretarako, hamar ikertzaile
berri sartu dira taldean, laneko bazkide
gisa.
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Ikerketa Propioa
2010-2013ko Espezializazio Planaren bigarren
urtean, Produktuaren Garapenerako Unitateak
berretsi egin du lau ikerketa-ildo hauetan espezializazio teknologikoaren alde egingo dela:
1.I-Sistema txertatuak; 2.I-Potentzia-elektronikako sistemen bihurketa eta kontrola; 3.I-Egitura
mekatronikoen diseinua, monitorizazioa eta
kontrola; 4.I-In vitro diagnostikoa egiteko mikroteknologiak. Gainera, teknologia sortzearen eta
eskuratzearen arteko orekaren alde egiten
jarraitu du. Horretarako, langile seniorren eta
doktoretza-tesia edo masterraren amaierako
proiektua egiten ari direnen ekarpenak batzen
dituen lan-eredu bat erabili du ikerketan. Eta,
hori guztia, ikerketa-ildo bakoitzeko erreferentzia-zentro nagusiekin lankidetzan arituz.
Espezializazio Planaren emaitzak IK4IKERLANen enpresa traktore eta kolaboratzaileen artean zabaldu dira. Zabaltze-lan horri
esker, ikusi da IK4-IKERLAN bat datorrela
enpresa horien gaur egungo eta etorkizuneko
beharrekin (espezializazio-mailan eta masa kritikoan). Ikusi da, halaber, erreferente diren zentroekin sarean lan egiteak onura ugari izan
ditzakeela Ikerketa Propioaren eta enpresekin
I+G+B arloan egiten den lankidetzaren sustapenean.

Kontratupeko I+G
Nabarmentzekoa da zenbait enpresa traktore
eta kolaboratzailerekin (Alstom Wind, Ampo
Valves, CAF taldea, Fagor Group eta Orona
taldearekin) proiektuen lidergo-taldeak finkatu
egin direla. Lantalde horiek lagungarri izan
dira gure bezeroei ematen zaien erantzuna
hobetzeko, egituratzeko eta dinamizatzeko.
Gainera, bezeroen arazoei hurbiletik erantzuten zaie, kolaborazioen bilakaeraren segimendu xehatua egiten da, eta zehazki ezagutzen
dira enpresen beharrak eta beren jarduerasektorearen bilakaera.
Bezeroekiko lankidetza-proiektuek 2011n
tamaina eta asmo handia hartu dute. Hori
horrela, askotan, zentroak egokitu egin behar
izan du trakzio-enpresen proiektuen garapenera. Prozesu horietan, ezinbesteko da ikertzailearen taldean lan egiteko espiritua, gure bezeroen proiektu-taldeekin eta instalazioekin integraziorik onena lortzeko. Ahalegin eta konpromiso
horren balorazio oso positiboa egin dute gure
bezeroek.
Azkenik, 2011ren itxieran, egoera onean geratu
da Produktuaren Garapenerako Unitatearen
proiektu-zorroa, bai kalitateari eta bai kantitateari dagokionez. Gainera, gora egin dute enpresa traktoreen eta kolaboratzaileen kopuruak eta
zenbait programatako parte-hartzeak, esate
baterako: CENIT, INNPACTO eta ETORGAI.

PRODUKTUAREN GARAPENERAKO UNITATEA

ARROPA- ETA
ONTZI-GARBIGAILUEN
GAMA BERRI
ERAGINKORRAGOA

Fagor Group, IK4-IKERLANekin batera, arropa- eta ontzi-garbigailuen gama berri eraginkorragoa garatzen ari da. Garbigailu berriek
ur, xaboi eta energia gutxiago kontsumitzen
dute, eta garbiketa-denbora motzagoa dute.

Arropa-garbigailuak bi sentsore-sistema
ditu: batek erabiltzaileak sartutako arropakantitatea neurtzen du; besteak, berriz, arropa danborrean uniformeki banatua dagoen
edo ez hautematen du, eta kontrolean eragiten du, zentrifugatzean dauden desorekak
txikiagotzeko.
Ontzi-garbigailuen kontzeptu berri bat ere
lantzen ari dira, ontzi-kantitate txikiak bizkor
garbituko dituena. Horretarako, garbiketen
saiakuntza-banku bat eraiki dute. Banku
horretan, garbiketaren aldagaiak aldatu daitezke (tenperatura, presioa, ur-zorrotadaren
geometria...), eta, hala, ziklo motzeko garbiketa-metodo desberdinen eraginkortasuna
neurtu.

Sentsore berriaren ebaluazioa,
zentrifugatzean

PERTSONEN BIZI-ZEINUEN
TELEMONITORIZAZIOZERBITZUA DUEN KITA

Etxean bertan pertsonen bizi-zeinuen telemonitorizazio-zerbitzua emateko kit bat garatzen
ari da Fagor Group, IK4-IKERLANekin batera.

Kit horren bidez, adin guztietako pertsonek
bizitza osasungarriagoa izatea lortu nahi da.
Kitak osasun-parametroak telemonitorizatzen
ditu, bizi-konstanteen segimendua egiten du,
alarma bidezko abisua dauka, egindako neurketak bistaratzen ditu, eta laguntza gidatua
ematen du krisi-uneetarako.
Sistema plataforma ugaritan erabil daiteke.
Diagnostikoak egiteko, aholkuak emateko eta
ohitura-aldaketak planifikatzeko eta haien
jarraipena egiteko balio du.
Nabarmentzekoa da zerbitzu medikoen osagarria dela, eta baliagarria dela norberak edo
zerbitzu medikoak (hala dagokionean) osasunaren kontrol hobea egiteko.

Etxean bertan erabiltzeko
telemonitorizazio- eta
laguntza-kita, osasun-arlorako
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PLATAFORMA BIRTUALA,
IGOGAILUEN DISEINU
BERRIAK EBALUATZEKO

ORONA da Europan I+Gn gehien inbertitzen duen taldeetako bat. Mugikortasun-irtenbideei eta garraio bertikalari dagokionez, ORONA taldea liderra da europar merkatuan, eta presentzia handia du nazioartean. Nabarmentzekoa da, halaber, haren hazteko indarra berrikuntzarekiko duen konpromisoan oinarrituta dagoela. Konpromiso horren buru Orona eic
ikerketa-zentroa da. Haren kolaborazio-sarearen ereduan unibertsitatea eta I+G zentroak
txertatzen ditu, eta hemen IK4-IKERLANek duen presentzia handia da.
Orona, IK4-IKERLANekin lankidetzan, simulazio-ereduak garatzen ari da. Eredu horien
bidez, igogailuen funtzionamendu-zikloan
igogailuan eta eraikinean sortzen diren bibrazioak eta esfortzuak ebaluatu ahal izango
dira. Ekintza honen helburua da erabiltzailearen erosotasuna eta sendotasuna hobetzea.

Garatutako ereduek, besteak beste, funtzionalitate hauek ematen dituzte:
• Edozein instalazio-motan igogailuaren
erantzun dinamikoa simulatzea. Bidaiarimultzoak, kontrapisuak, kableek eta trakzio-makinak osatzen dute igogailua.
• Hauek aztertzeko aukera: igogailuak
jasatzen dituen bibrazioetan zer eragin
duten giden deflexioek, muntaketak izan
ditzakeen lasaierek, esekidura-sistema
eta elementu motelgailuen lerrokatze
ezak.
Plataforma birtual horren abantaila nagusia
da diseinuak hasiera-hasieratik ebaluatu daitezkeela. Hala, azkartu egiten da garapenprozesua.

Eredu birtuala eta, arauaren
arabera, kabinaren erdigunean
lortutako azelerazioak

SOFTWAREAREN
BIZI-ZIKLOA ETA
BALIOZKOTZE-INGURUNEAK

ORONA, MUrekin eta IK4-IKERLANekin batera, software-ingeniaritzako prozesuak ezartzen ari da, eragile batzuen sareko lankidetza
teknologikoa errazteko (hasiera - hasieratik)

ereduetan oinarritutakoak, jakintza babesteko
eta merkaturatu bitarteko denbora murrizteko.
2011n hiru garapen hauek egin dira:
• Trafiko-kontrolak garaiz baliozkotzeko kosimulagailuak, igogailu-multzoen eraginkortasun energetikoa optimizatzeko, erabilgarritasuna hobetzeko eta dei-esleipen bereziak konfiguratzeko aukera izateko.
• Igogailu hidraulikoen simulagailua. Gailu
honek balioztatuko du igogailuaren maniobra-moldaketak segurtasun-arau berrien
baldintzak betetzen dituela.
• Kokapen-funtzioak baliozkotzeko azpiegiturak, kabinaren mugimendua eta erabiltzaileen erosotasuna optimizatzeko.

Birtualizazioen erabilera, garraio
bertikaleko azpisistemak baterako
simulazioa erabiliz garaiz baliozkotzeko
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GSM/GPRS KOMUNIKAZIOKANALA IGOGAILUKO
KABINAREN ETA
CALL-CENTRE-AREN ARTEAN

ORONA produktu berri bat ari da garatzen,
kabinaren eta call centre-aren artean
GSM/GPRS komunikazio-kanal bat ezartzeko. Sistema txertatu berriari M2M (Machine to
Machine) lotura deritzo. Sistema horren
bidez, komunikazioak digitalizatu egiten dira,
eta igogailuen sektoreko segurtasun-arau
berriak betetzen dira.

IK4-IKERLANekin elkarlanean garatzen ari
dira M2M lotura. Hardware-a definitu eta
diseinatuko dute, eta, gainera, software-a
diseinatu eta ezarri egingo dute, sistema txertatuen diseinurako erabiltzen den Pragma
metodologia erabilita. Metodologia hori UMLn
oinarrituta dago, eta objektuei bideratuta.
Produktu berria ORONAren Instalazio
Arkitektura atalean txertatuko da. Diseinu mailakatua du. Horri esker, 3G eta 3,5G sare
berrietara aldatzeko aukera izango du. Gainera,
potentzialitate-eremu berri bat irekitzen da
eKontserbazioaren esparruan, eta zerbitzu
berriak sartzeko aukera ere emango du.

Komunikazio-sistema txertatu berria
(Machine to Machine), igogailuen
sektorerako

IGOGAILUETARAKO ENERGIA
KUDEATZEKO NODOA

ORONAk energia kudeatzeko nodo bat garatu
du, igogailuen kalifikazio energetikoa hobetzen
duena.
Sistema hori IK4-IKERLANekin batera garatu
dute, eta igogailuaren elementuak era egokian

ibiltzeko beharrezkoak diren energia-elikadurak
sortzen ditu. Halaber, energia horren kudeaketa optimizatzen du, stanby egoeraren kontsumoa ahalik eta txikiena izan dadin.
Bestalde, energia kudeatzeko nodoak bateria batzuk ditu. Bateria horiei esker, igogailuaren kabinatik bidaiariak erreskatatzeko
besteko autonomia lortzen da, argindar-sarearen hutsegite baten aurrean. Kudeatzenodoan dagoen bateria-sortaren gestioari
esker, bateriaren bizia luzatzea lortzen da
eta, batez ere, bere osasun-egoera monitoriza daiteke; horrela, beti bermatuko da erreskate baterako autonomia.

Energia kudeatzeko nodoaren prototipoa
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SIL2 / SIL4 PLATAFORMA
FIDAGARRI TXERTATUA,
TRAKZIO-KONTROLEKO ETA
TRENBIDE-SEINALEZTAPENEKO
APLIKAZIOETARAKO

CAF Taldea, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril, S.A., asmo handiko Plan Teknologiko
bat garatzen ari da garraioa hobetzeko helburuarekin, eraginkorragoa, seguragoa eta erosoagoa izan dadin abidura ertain eta handiko trenetan garraiatzeko orduan. Plan teknologiko honek ikerketa bultzatzen du, ekintza-teknologikoak korridinatzen ditu eta sustatzen
du eragileen, enpresen, unibertsitateen eta zentru teknologiko (IK4-Ikerlan barne delarik)
ezberdinen arteko elkarlana.
CAF Taldea, IK4-IKERLANekin lankidetzan,
SIL2 / SIL4 plataforma txertatu bat ari da
garatzen. Plataforma hori EN-5012X trenbideetako segurtasun-arauekin bat dator.
Gainera,TÜV Rheinlandek ziurtatzeko prozesuan dago.
VEGA (Vehicle Electronics for Generic
Applications) izena du plataformak, eta fidagarritasun-, modularitate- eta unibertsaltasun-baldintzak betetzeko sortu da.
• Fidagarritasuna: bateragarria da SIL2/SIL4
segurtasun-maila duten aplikazioen exekuzioarekin. SIL4 bizi-zikloarekin garatu da.
Hartara, SIL4 osotasun-maila ere eskatzen
duten aplikazioetan errepikatua izateko
aukera egongo da.
• Modularitatea: plataforma modularra, prozesadore anitzekoa eta eskalagarria da.
Hainbat txartel rack berean integratzeko
aukera ematen du. Horrela, aplikazio-mota
bakoitzaren beharretara egokitu daiteke.

Plataforma aurten egongo da eskura, trakziokontroleko eta trenbide-seinaleztapeneko
aplikazioak garatzeko.
• Hainbat potentzia-azpisistema aldi berean
eta denbora errealean kontrolatu behar izaten dira. VEGAk hori egiteko gaitasuna
ematen die trakzio-kontroleko aplikazioei.
Horri esker, egokitu egiten da eskatzen
zaizkion konputatzeko, sarrera / irteerako
eta komunikazioko beharretara.
• Trenbide-seinaleztapeneko
aplikazioei,
berriz (esaterako, ERTMS/ETCS European
Railway Traffic Management System /
European Train Control System delako SIL4
sistemari), hirukoizteko eta EVC (European
Vital Computer) izeneko SIL4 segurtasunmailako konputagailu bihurtzeko gaitasuna
ematen die VEGAk.

• Unibertsaltasuna: plataformari esker, trenbide-plataforma unibertsal bakar batean
exekutatu daitezke ontziratutako trenbideaplikazio ugari (fidagarriak nahiz fidagarriak
ez direnak); esaterako, trakzio-kontrola eta
trenbide-seinaleztapena.

SIL2 / SIL4 CPU txartel fidagarria

Trakzio-kontroleko eta trenbide-seinaleztapeneko
aplikazioetarako SIL2 / SIL4 plataforma
txertatuaren prototipoa
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ERDI-MAIZTASUNEKO
TRANSFORMADOREDUN
DC/DC BIHURGAILU BERRIA

Trainelec, IK4-IKERLANekin batera, pisu eta
bolumen txikiko DC/DC bihurgailuen garapena ikertzen ari da, trenen trakzioan aplikatzeko.
Proiektuaren hasieran, 400 kW-eko bihurgailu bat garatu da tren-tram ibilgailu baterako

(bi elikadura-motarekin ibil daitekeen tranbiarako), 600 Hz-eko eta 500 kg-ko transformadorean oinarrituta.
Sistema horren tamaina eta bolumena txikiagotzeko, oso eraginkortasun handiko bihurgailu bat diseinatu eta garatu dute, bai eta 5
kHz-etan lan egiten duen 400 kVA-ko transformadore berri bat ere. Laneko maiztasun
hori lortu da, alde batetik, transformadoreetan
material magnetiko aurreratuak erabili direlako
eta, bestetik, konmutazio leuneko teknikak
erdieroaleetan. Transformadore berria IK4IKERLANen metodologia batean oinarrituta
diseinatu da. Horri esker, bolumena eta pisua
(% 84) nabarmenki gutxitu dira.

Hasierako transformadorea eta
pisu eta bolumen txikiko
erdi-maiztasuneko transformadore berria

BIDAIARIEN GARRAIOAREN
KUDEAKETA-SISTEMA
JASANGARRIA

Traintic, IK4-IKERLANekin lankidetzan, tranbien bidezko bidaiarien garraioa era jasangarrian ustiatzeko modua ikertzen ari da.

“Ecotrans” Cenit proiektuaren barruan egin da
ikerketa. Besteak beste, modulu hauek garatu
ditu:
• Energia-kudeatzailea tranbiaren gidatze
eraginkorrerako. Kudeatzaileak biltegiratzesistemak eta karga osagarriak ikuskatzen
eta kudeatzen ditu.
• Ustiapen-ingurune logistiko integrala. Haren
barnean sartzen da tranbia-multzoaren optimizazio energetikoa.
• Tranbien (zerbitzari mugikorra) eta kontrolzentroen arteko komunikazio-sistema baten
diseinua. Horrez gain, ibilgailua/kontrolzentroa sistemaren datu-eredu bat garatu
da, eta datuak trukatzeko beste eredu bat
zerbitzuen mugikortasuna kontuan hartzen
duena. Halaber, bi ereduak komunikazioprotokolo estandarrerako mapeatu dira.

Energia-kudeatzailearen baliozkotzea
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ALSTOM Wind mundu mailako erreferentzia da energia eolikoa energia-iturri lehiakor gisa
sortzeko alorrean. Orain, buru-belarri murgilduta dago bere katalogoko offshore aerosorgailu handienaren garapenean. 6 MWeko lehen bi prototipoak 2012an eraikitzea aurreikusi
du, bata lehorrean eta bestea itsasoan. IK4-IKERLAN ALSTOM Windekin batera ari da lanean itsasoko energia eolikoaren inguruko teknologiak ikertzen eta garatzen. Hona hemen
horren zenbait adibide.

OFFSHORE ITSASOKO
AEROSORGAILUAK
KONTROLATZEKO ETA
IKUSKATZEKO SISTEMA

ALSTOM Wind-ek, IK4-IKERLANekin batera,
Galileo izeneko kontrol- eta ikuskatze-sistemaren ezaugarri berriak garatu ditu offshore aerosorgailuetarako, sistemaren fidagarritasuna hobetzeko. Lan-ildo garrantzitsuenak hiru hauek izan dira: komunikazioa
aerosorgailuaren azpisistema ezberdinekin,
ikusizko ereduen bitartez kodea sortzea eta
garapenerako metodologia fidagarri bat
definitzea.
Estetika berriztua duen kontrol- eta ikuskatze- sistema berriak lan-denbora areagotzen du sarbide-mugatuko ingurunetan,
eta abantaila hauek ditu:

Galileo, itsasoko aerosorgailuetarako
kontrol- eta ikuskatze-sistema
txertatu berria

ALSTOM Winden Haliade
aeresorgailua 6 MWekoa,
150 metroko errotorearekin
eta iman iraunkordun direct drive
sorgailuarekin
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• Modelatzea. Aerosorgailu berriaren kontrol-logika modelatu da, softwarearen produktu-linean definitutako metodologian
oinarrituta. Halaber, kodea automatikoki
sortu da, eredu horiek kontutan izanik.

• Komunikazioak. EtherCAT teknologian,
funtzio berriak sartu dira. Garrantzitsuena
izan da eraztun-topologia ezarri dela makinaren barne-komunikaziorako. Horrek
nabarmen hobetzen du makinaren segurtasuna, lana modu erredundantean egiten
baitu.
• Plataforma. Hardware plataforma berriaren
eta sistema eragilearen diseinu berria eta
optimizazioa burutu dira, aurreko puntuan
azaldutako topologia erredundantea ezarri
ahal izateko.
Bestalde, itsasoko aerosorgailuen funtzionaltasun kritikoa ezarri da, hau da, errotorearen
blokeatze-sistemaren kontrola (Locking Device).
Funtzionaltasun hau beharrezkoa da itsasoan
jarritako aerosorgailura sartu eta bertan mantentze-lanak egin ahal izateko.

PRODUKTUAREN GARAPENERAKO UNITATEA

OFFSHORE ITSASOKO
AEROSORGAILUEN DISEINU
ESTRUKTURALA

ALSTOM Windek, IK4-IKERLANekin batera,
software-ko tresna parametriko bat garatu
du. Tresna horrek lagundu egingo du aerosorgailua eta haren itsaspeko egitura hautatzen
eta diseinatzen.
Aplikazioak aukera ematen du elementu finituetako ereduak automatikoki sortzeko.

Horretarako, erabiltzaileak adierazten dituen
sarrera-datuetatik abiatzen da. Erabiltzaileak
hautatu dezake ur gaineko ala itsaspeko egituraren gainean dauden aerosorgailuen artean. Ondoren, horietako bakoitzaren aldaera
ere hautatu dezake (jacket, tripod, monopile,
strabag, gravity). Azkenik, beste parametroak
gehitu behar dira, azpiegitura, aerosorgailua
bera, tenkagarriak eta zimendatzeak definitzeko.
Aerosorgailua sortu ondoren kalkulu hauek
egiteko aukera du: muturreko kargen eta
neke-kargen aurrean ematen duen erantzun
estrukturala eta sistemaren ezaugarri dinamikoak (modalak). Horretaz gain, programak
aintzat hartzen ditu offshore azpiegiturak
diseinatzeko erabiltzen diren arauak (DNV).

ALSTOM Winden itsasoko aerosorgailuen
egitura diseinatzen laguntzeko software
bidezko tresna parametrikoa

EGITURAREN OSASUNA
MONITORIZATZEA

Garatu den monitorizazio-sistemaren helburua da akats estrukturalak hautematea, gerora, aurreikusitako mantentze-lan prebentiboetan, konpontzeko. Leku urrun eta iristeko zailetan ezarritako aerosorgailuak gerarazteak
berekin dakarren kostu handia saihestuko da
horrela.

Beste proiektu batean garatutako algoritmoak
erabili dira sisteman; sentsore-sareak bidalitako datuak tratatuta, aerosorgailuaren egituran
eta urpeko egituran izan litezkeen akatsak hauteman eta lokalizatu egiten dituzte algoritmo
horiek.

Osasun estrukturalaren azterketa-algoritmoen
balioztatzea, itsasoko aerosorgailu baten jacket
motako azpiegituraren maketa gainean
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BALBULA KRIOGENIKOAK
OPTIMIZATZEN

AMPO VALVES enpresa liderretako bat da muturreko kondizioetan jarduten duten balbulak
fabrikatzen. Honelako balbulak diseinatzen eta garatzen nabarmentzen da AMPO VALVES:
presio eta tenperatura handian diharduten tamaina handiko balbulak, balbula kriogenikoak,
offshore jardueretarako balbulak eta kondizio zorrotzetarako balbulak. IK4-IKERLANek
AMPO VALVESen erronka teknologikoetan laguntzen du, eta, joan den urtean, lantaldea
osatu dute biek, eremu hauetan aurrera egiteko:
Zerbitzu kriogenikoetarako balbulen gama
optimizatzeko ikerketak egin ditu AMPO
VALVESek. Bi ekintza nagusitan gauzatu da
IK4-IKERLANek emandako laguntza. Lehen

fasean, eredu birtualak garatu dira. Eredu horiek
balbularen portaera (estrukturala, termikoa
eta fluidoena) aztertzeko aukera eman dute.
Bigarrenean, berriz, aurreko ereduak konbinatu egin dira optimizatzeko metodologiekin.
Haien bidez, balbularen diseinua arrazionalizatu egin da. Hala, balbularen kostua murriztu
egin da, eta bezeroek definitutako betekizunak atxiki dira.
Tresna horien bidez, osagai nagusietako
materialaren % 15 aurreztea lortu da, balbularen fidagarritasunean eragin gabe. Materialmurrizketa horri esker, nabarmen hobetu da
produktuaren kostua eta lehiakortasuna.

AMPO VALVESen balbula kriogeniko
baten egituraren analisia

SWING-CHECK EUSTE-BALBULAK
PERTSONALIZATZEN

AMPO VALVESek, IK4-IKERLANekin batera,
aplikazio informatiko bat garatu du. Aplikazio
horren bidez, swing-check edo atzeraezeko
motako balbulen portaera aztertzea da helbu-

rua. Garatu den softwareak elkarrekin akoplatuta dauden fluido-mekanikako eredu multifisiko batzuk biltzen ditu bere barruan. Eredu
horiei esker, birtualki estimatu daitezke mota
horretako balbulen itxiera-eragiketa eta
karga-galera.
Interfaze lagunkoi baten bidez, aplikazioak
automatikoki ematen dio AMPO VALVESeko
ingeniaritza-sailari swing-check balbulak
diseinatzeko eta optimizatzeko behar den
informazioa, bezeroek eskatu bezala.
Software horri esker, gainera, erraztu egin da
diseinu-lana, eta laburtu egin da bezeroari
erantzuteko denbora.

Swing-check motako atzeraezeko balbulen sorta
pertsonalizatzeko softwarea
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SARE ADIMENDUNETARAKO
ENERGIA ELEKTRIKOA
BILTEGIRATZEKO SISTEMAK

Elektrizitatea sortzeko eta banatzeko sistemetan (sare adimendunak) erabiltzeko
energia elektrikoa biltegiratzeko sistemen
inguruan ari da ikertzen ORMAZABAL.

ETORGAI ALIA2 proiektuaren esparruan eta
IK4-IKERLANekin lankidetzan, litio-ioien teknologian oinarritutako energia biltegiratzeko sistemen erabilera ikertzen ari da. Aplikazio-eremuak bi dira: banaketa-sare elektrikoari eusteko, eta elektrizitatea sortzeko zentralak era
autonomoan abiarazteko (black-start).
2011. urtean zehar bi alderditan egin da gogor
lan: alde batetik, potentzia-elektronikako bihurgailuak diseinatu eta garatu dira — biltegiratzeelektrikoko sistemen karga eta deskargaren
arduradunak—; bestetik, eskuartean ditugun
aplikazioek eskatzen dituzten kondizioen arabera energiaren erabilera optimoan aurrera
egin da.

Garatu beharreko energia elektrikoa biltegiratzeko
sistemen erabilera sare elektrikoan
Iturria: Ormazabal.

PRESIO BIDEZKO ALFONBRA
SENTSORE MALGUA

Alfonbra malgu berritzailea garatu du
PRESSENSOR, S.L.-k. Alfonbrak presioa
hautematen du, eta aplikazio jakinetan
erabil daiteke. Hain zuzen, aplikazio
horietan elementu nahiz pertsonen presentzia hauteman daitezke, haiek gainazal batean egiten duten presioaren bidez.

Alfonbra IK4-CIDETEC eta IK4-IKERLANekin
batera garatua da, polimeroen teknologia du
oinarri eta edozein gainazaletan ezar daiteke,
estaldura plastiko moduan. Bereziki nabarmena da ezaugarri hauengatik: prezioan oso
lehiakorra da, elektronika-sektorearen fabrikazio-teknikekiko bateragarria da, eskatzen
diren dimentsio eta geometriekiko moldagarritasuna du, instalatzeko erraza da eta sistema
konplexuetan sartzeko aukera ematen du.
Aplikazioei dagokienez, erabilera aipagarri
hauek ditu: makina, esparru eta igogailuetako
segurtasun-alfonbra moduan, eserlekuetan
bidaiariak hautemateko, hipermerkatu eta biltegietako apaletan (stocka berritzeko abisuak
emateko)...

Presioa hautematen duen alfonbraren
aplikazio-adibideak
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LAULAGUN BEARINGS, S.A. orientazio-koroen eta errodamendu berezien eta tamaina handikoen fabrikatzailea da. Gainera, eraikuntza-makinen eta aerosorgailuen sektoreetan
nazioartean ospe handia duten enpresen hornitzailea da.
Azken 20 urteetan, IK4-IKERLANekin lankidetzan, kalkulu-tresnak eta saiakuntza-bankuak
garatu ditu. Hala, bere produktuen inguruko jakintzan sakondu du eta diseinuak bermatu ditu.

SEKTORE EOLIKORAKO
ERRODAMENDUEN
SAIAKUNTZA-BANKUAK

LAULAGUN TEST CENTERek, Laulagun
Bearings-en I+G zentroak, sektore eolikorako
errodamenduen saiakuntza-bankua garatu
du. IK4-IKERLANek modu aktiboan lagundu
du bankua eta haren kontrol- eta sentsorizazio-sistema diseinatzen.

Bankuaren diseinua berezia da. Izan ere, errodamenduari aerosorgailuaren lan-kondizio
ezin gogorragoak ezartzeko gaitasuna du.
Errodamenduari muturreko indar dinamikoak
aplikatzeko, aerosorgailuaren besoen antzeko
egitura bat erabiltzen du. Errodamenduaren
posizioa estatikoa nahiz dinamikoa izan daiteke, pitch mugimendua aplikatzeari esker.
Saiakuntza-banku honi esker, Laulagun Test
Center-ek sakondu egin du errodamenduen
neke-portaeraren jakintzan. Aldi berean,
bezeroei eskaintzen dien kalitatea bermatzen
ari da.

LAULAGUN BEARINGS, S.A.- ren
katalogoko errodamendu bat

ERRODAMENDUAK
BALIOZKOTZEKO
ETA ZIURTATZEKO
KALKULU-PROZEDURAK

LAULAGUN BEARINGS, S.A. IK4-IKERLANekin
lankidetzan, bere errodamenduak bezeroen
eta ziurtatze-erakundeen aurrean baliozkotzeko eta ziurtatzeko, berariazko kalkulu-prozedurak ikertzen, garatzen eta aplikatzen
jarraitu du. Prozedura horiek elementu finituen bidezko kalkuluak eta koroaX® software
jabeduna dituzte oinarri, batez ere.

Azken garapen berritzaileenak errodaduraarrastoen kalkulu zehatzak izan dira. Bola
bakoitzaren eta arrastoaren arteko kontaktueremuan diren presio, deformazio eta azalpeko tentsioak, hainbat karga-egoeratan kalkulatzeko, materiala zenbait eredutan oinarrituta
karakterizatu da. Kalkuluaren emaitzek aukera
ematen dute arrastoen karga-gaitasuna aurresateko eta, hartara, haien geometria modu
bizkor eta errazean optimizatzeko.

Bola-errenkada bakarreko errodamendu biren
elementu errodagarrien tentsioen xehetasuna
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PUNTU KUANTIKOEKIN
(QUANTUM DOTS) KODETUTAKO
MIKROESFERAK, IN VITRO
DIAGNOSTIKOA EGITEKO

PROGENIKA, IK4-IKERLANekin batera,
in vitro diagnostikoa egiteko sistemak
diseinatzeko teknologia berri bat ikertzen
ari da.

Ikerketa horretan, aztertzen ari dira eskala
manometrikoko partikula fluoreszenteak
(quantum dots edo puntu kuantikoak) eta 5-10
μm bitarteko diametroa duten mikroesfera
polimerikoak elkartzeko aukera, etiketa optikoak egiteko. Ondoren, etiketa horiei funtzio
bat esleitzen zaie zunda biologikoarekin
elkartzeko (antigorputza, DNA-zatia, e.a.), eta
hori gai da berariazko biomarkatzaile bat
(proteina, oligonukleotidoa) ezagutzeko.
Teknologia honen bidez, parametroko anitzeko analisi bat egiteko aukera lortzen da. Hala,
in vitro diagnostikoa egiteko produktuak diseinatu daitezke, biomarkatzaile bat baino gehiago aldi berean, erraz, merke eta modu eraginkor baten hautemateko.

Gorrian igortzen duten puntu kuantikoekin
kodetutako mikroesferen adibidea.
Esfera horiek etiketa gisa erabiltzen dira,
in vitro diagnostikoko aplikazioetan gai
biologikoak identifikatzeko

FLUXU-ZITOMETROA
PARTIKULA BIOLOGIKOEN
PARAMETRO ANIZKOITZEKO
DIAGNOSTIKOA EGITEKO

Ingenet, IK4-IKERLANekin batera, fluxuzitometriak egiteko tresna bat garatzen ari
da, in vitro diagnostikoetan aplikatzeko,
Progenika buru duen Etorgai BIODETEC
proiektuaren barruan.

Tresnak bost - hamar mikrako mikroesferak
erabiltzen ditu in vitro analisi multiparametrikoa egiteko. Mikroesfera hauek barnean kolorearen eta intentsitatearen arabera kodetuak
daude, quantum dots edo ohiko fluorokromoekin. Kitzikapen bi laserren eta fluoreszentzia
igortzeko bi kanalen erabileraren esker, mikroesfera bakoitza indibidualki ezagutu eta partaide den taldea hauteman daitezke,baita
bere itua antzeman duen egiaztatu ere (taldearen ohiko bioadierazle).
Garapenaren berrikuntza oinarritzen da anodo
anitzeko ekipo fotobiderkatzaile bat erabiltzean; eta, ekipo horri esker, fluoreszentzia detektatzeko azpisistema oso ondo integratzen da.

Fluxu-zitometroaren banku optikoa
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DISEINU- eta
PRODUKZIO-PROZESUEN
Unitatea
Juan Carlos

Beitialarrangoitia
Diseinu eta Produkzio Prozesuen
Unitateko Zuzendaria

Enpresak, krisitik haratago, baikor ari dira
lanean eta etorkizunari aurre egiten, bere
bereizgarri lehiakorrean (salmenten hazkundean oinarrituta (erantzuteko epeak
murriztuz behar besteko eskari zorroa
lortzeko) eta errentagarritasun handiagoan oinarrituta (kostuak kontrolatzea eta
finantza gastuak murriztea), produktuen
pertsonalizazioan eraginkorrenak izateko
(produktu estandarretan ematen den
kalitate maila bera) eta produktibitatea
handitzeko (produktu/zerbitzu berrien
eskaintza, dibertsifikazio prozesuak,
sareko eredu produktiboak, ekoizpeneko
sistema aurreratuak, sareko prozesu produktiboak, merkatu berrien bilaketa…).
Unitateak ematen duen lankidetza enpresarentzako erreferentzia izaten ari da,
bereizgarri lehiakorra mantentzeari eta
produktibitatea handitzeari dagokionez.
2011n zehar, enpresaren munduarekin
izandako elkarlana honako hau definitzera zuzendu da: negozio eredu berriak;
berrikuntzaren antolamendua eta sareko
berrikuntza prozesuak; zerbitzuetan oinarritutako balio proposamen berriak;
ekoizpen prozesuen produktibitatea optimizatzea eta hobetzea, eta enpresak bere
bezeroei zerbitzu globala emateko sarearen konfigurazioa.
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Balio proposamen berrien eta
negozio eredu berrien garapena
Balio proposamen pertsonalizatuen dibertsifikazioa eta eskaintza garatzen ari dira (bai produktuan, bai zerbitzuan), negozio eredu berriak
karakterizatzeko eta berritzeko metodoak eta
pertsonaliza daitezkeen zerbitzu-plataformak
definitzeko metodologiak erabiliz. FAGOR
GROUPekin elkarlanean etxearen zein osasunaren arloan garatutako bateko eta besteko
soluzioak azpimarratu behar dira.

Enpresaren sareko berrikuntzaren
eraginkortasuna
Hainbat metodologia eta teknika propiotan
oinarrituta, enpresak, IK4-IKERLANekin lankidetzan, beren berrikuntza prozesuak sistematizatzen ari dira, epe luzerako estrategiak
definituz; beren produktuak eta zerbitzuak
garatzeko ibili beharreko bideak marraztuz,
eta proiektuen eta jardueren katalogoa ezarriz, beren enpresa helburuak lortzera bideratuta. Orkli / Ceramat eta Jose Matia Calvo
Fundazioa / MATIA Innova etxeetan lankidetza
bidez egindako aplikazioak nabarmendu behar
dira. Ekintzara bideratutako berrikuntzako

estrategiak definitzeko gida erreferentzia bat
da, Innobasqueren bitartez enpresa guztiek
eskura dezaketena.

Produktibitatea eta bereizgarri
lehiakorra handitzea
Enpresek honako onura hauek lortu dituzte:
prozesuak sinplifikatzea; bezeroari emandako
erantzuna malgutzea; ezagutzak berrerabiltzea
eta formalizatzea; zerbitzua hobetzea eta bermatzea; hornidura sarea birkonfiguratzea;
muntaketak sinkronizatzea eta prest jartzea;
mantentze lanetako jarduerak murriztea, eta
prozesuen produktibitatea hobetzea. Fagor
Arrasate, ABC Compressors, Copreci eta
Amporekin lankidetzan egindako aplikazioak
azpimarratu behar dira.
2011n Unitateak hainbat proiektutan parte
hartzen jarraitu du: “REMPLANET - Resilient MultiPlant Networks”, 7. Esparru Programan; “OPENBASQUE – Hacia un modelo de innovación abierta basado en la cocreación”, ETORTEKen, eta
“HOUSGAI – Adecuación escalable y personalizada de viviendas y domicilios para la promoción
de un envejecimiento activo en un nuevo modelo de servicios de atención, ETORGAIn.

DISEINU- ETA PRODUKZIO-PROZESUEN UNITATEA

ROADMAPPING-TEKNIKAK
APLIKATZEA,
BERRIKUNTZA-ESTRATEGIAK
DEFINITZEKO

IK4-IKERLANek hainbat metodologia eta tresna ditu enpresei beren berrikuntza antolatzen
eta sistematizatzen laguntzeko. Bezeroei maila handiko balio gehigarria emateko helburua
lortzeko berrikuntza sistematizatzeak oinarri batzuk finkatzea eskatzen du. Hauek dira
oinarri horiek: epe luzeko berrikuntza-estrategia diseinatzea, produktuaren garapena
trebakuntza teknologikoen amaierarekin sinkronizatzea, eta estrategia ekintza bihurtzea
proiektuen bidez.
Roadmap-aren ikuspuntu kontzeptualetik
abiatuta (irudian ikus daiteke), roadmap edo
errepide-mapak epe luzeko berrikuntza
estrategia azaltzen du, eta nahi den helburua
lortzeko bideak islatzen ditu, ekintza-esparruen bitartez.
Ekintza-esparruak dira berrikuntzako bide
estrategikoak. Bide horien bidez, garapen
teknologikoa merkatuaren helburuetara bideratu daiteke. Esparru horiek ematen diote ibilbide-orriari zentzua, roadmapping-prozesuan
sortzen diren aktibo hauekin konbinatzen
direnean:
• Produktu eta zerbitzu kontzeptuek (etorkizuneko eskaintza-motek) finkatzen dituzte
azken helburuak.
• Erakusle teknologikoek (erronka teknologikoek) bidegurutze kritikoak identifikatzen
dituzte; horietarantz egin behar da aurrera
trebakuntza teknologikoan.

IK4-IKERLANek roadmapping-tekniketan oinarritutako metodo bat garatu du, ekintzara
bideratutako berrikuntza-estrategia definitzeko. Metodoaren bidez, bi osagai gako sor daitezke:
• Plan teknologikoa: driver edo merkatuko
joera nagusiak (etorkizuneko eskaintza),
produktu eta zerbitzuen mapako funtzio
gakoak, eta ildo teknologikoak eta horiek
garatzeko erronkak (erakusle gisa) sartzen
dira barnean.
• Proiektuen zorroa: plan teknologikotik abiatuta hedatzen da, eta garapen teknologikoko
proiektuak dira elementu gakoak. Horien
bidez, berritzeko beharrezkoak diren gaitasunak sortzen dira.
Metodo hori hainbat sektore eta errealitateri
aplikagarria zaie, eta iaz, IK4-IKERLANek ibilbide-orriak egiten lagundu zien enpresa hauei:
Orkli, Fagor Automation (atzitze sistemak),
Informática 68 eta Ojmar.

• Proiektuak dira bidean aurrera egiteko tresnak (hau da, teknologiak eta gaitasunak
garatzea).
Roadmap-aren (ibilbide-orriaren)
eredu kontzeptuala
Berrikuntza-estrategia definitzeko
roadmapping-tekniketan oinarritutako
metodologiaren faseak
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BERRIKUNTZA-PROZESUAK
SAREAN DEFINIZIOA
ETA HEDAPENA

Orkli eta Ceramat-ek, IK4-IKERLANekin
lankidetzan, berrikuntza kudeatzeko sistema bat diseinatu dute produktuaren eta
negozioaren ikuspuntutik. Sistemak definizioa eta horren balioztatzea kontuan
hartzen ditu, prozesuan benetan esku
hartuta, eta emaitza hauek lortu dira.

• Produktuen eta negozioaren esparruan
berrikuntza-estrategiak definitzeko prozesuak.
• Tresnak eta irizpideak, urteko berrikuntzazorroak finkatzeko.
• Berrikuntza-prozesuaren emaitzak aztertzeko irizpideak, bai zorroaren mailan, bai maila
estrategikoan.

Orkli, Ceramat eta IK4-IKERLANeko
lan-taldeko langileak,
berrikuntzaren ibilbide-orria
definitzeko lanetan”

• Batzordetan oinarritutako antolakuntza,
berrikuntza-prozesuak antolatzeko.
• Informazio-sistema laguntzailearen oinarrizko
egituraketa.
• Parte hartzeko kultura eta berrikuntzakoa
garatzeko mekanismoak, bai erakunde
barnean, ba horien artean.

I+G+B ANTOLATZEA
PRODUKTU ETA ZERBITZUEN
EUSKARRI MODUAN

José Matía Calvo Fundazioak eta MATIA
Innovak beren I+G+B antolamendua
berriz diseinatu dute, MATIA Taldearen
dinamika berritzaileari erantzuteko.
Aukerak identifikatzen eta sormena eta
berrikuntza sustatzen gauzatzen da
dinamika berritzaile hori.

Matia Gerontologia Institutua (Ingema)
Fundazioak eta IK4-IKERLANek garatu dituzte ereduaren hiru ardatzak:
• I+G+B formalizatzea, espezializazio-planetan eta ikerkuntza eta garapeneko errepidemapetan.
• Prozesua diseinatzea eta ikerkuntza-ildo
estrategikoen zerbitzuari dagokion antolamendu-egitura definitzea.
• Aginte-koadroa diseinatzea.

Negoziora
bideratutako I+G+B
antolakuntza-eredua
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Jakintzaren sorkuntza-prozesuaren antolakuntzari eragin dio batez ere proiektuak.
Alegia, zaintza zientifikoko eta jakintza-bilketaren lidergoko faseei eragin die, eta, batez
ere, berrikuntzaren zerbitzura egongo den I+G
antolamenduaren diseinuari.
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ETXERAKO IRTENBIDE
BERRIETARAKO
NEGOZIO-EREDUA

FAGOR GROUP aintzindaria da pertsonei beren etxeko bizi-kalitatea hobetzeko produktuak
eta zerbitzuak eskaintzen. Hala, irtenbide berriak garatzen ari da hainbat alorretan: osasuna, ariketa fisikoa, segurtasuna, zahartze aktiboa, energia-baliabideen kudeaketa eta beste
zenbait. Helburu horrekin, IK4-IKERLANekin eta beste kide estrategiko batzuekin batera,
zenbait proiektu garatzen ari da; besteak beste, 17. orrialdean azaldutako osasun-parametroen telemonitorizazioa eta jarraian azaltzen diren proiektuak.
FAGOR GROUPek, IK4-IKERLANekin eta
beste kide estrategiko batzuekin batera,
negozio-eredu berri bat diseinatu du.
Negozio-eredu horrek hiru helburu ditu etorkizunerako: errentagarritasuna, iraunkortasuna

eta inguruko ekonomiarako trakzio-lana egitea. Eredu berriak irtenbide pertsonalizatuak
ditu oinarri. Irtenbide horien ardatzak dira,
batetik, pertsonak ezagutzea eta, bestetik,
Fagor Groupek edo hirugarrenek garatutako
produktu eta zerbitzuak egoki integratzea,
etxeko beharretara egokitzeko.
Irtenbide berritzaile horiek pertsonalizatuak
dira. Laguntza ona dira etxetik bertatik beren
zein ingurukoen osasuna, ongizatea eta
segurtasuna kudeatu nahi dituztenentzat eta
portaera jasangarriagoa bilatzen dutenentzat.
Pertsona horiek sentituko dute behar dutenean laguntza egokia jasotzen dutela.

Etxetik kudeatutako bizitza
osasungarrirako ereduaren
ikuspegi kontzeptuala

OSASUNAREN KUDEAKETARAKO
IRTENBIDEAK,
ELIKADURA-OHITURA ETA ARIKETA
FISIKOA EGITEKO OHITURA
OSASUNGARRIAK PLANIFIKATZEKO
SISTEMA BATEAN OINARRITUAK

FAGOR GROUP, IK4-IKERLANekin lankidetzan,
elikagaiak eta ariketa fisikoa planifikatzeko
sistemarako aplikazio berriak garatzen ari da.
Planifikatzaileak kontuan hartzen ditu pertsona bakoitzaren ezaugarri fisiologikoak, eta
nutrizionistek eta ariketa fisikoko adituek
gomendatutako elikadura-jarraibideak eta
ariketa fisikoa.

Planifikatzailearen aplikazio berriek aldagaimultzo berri bat hartzen dute kontuan: zenbait
alergia/intolerantzia (laktosa, arrautza, itsaskiak, arraina, glutena…) eta patologia (diabetesa, hipertentsioa, hipertriglizeridemia, hiperkolesterolemia…).
Elikadura-plan berri batzuk ere kontuan
hartzen ditu (pisua mantentzea, galtzea eta
irabaztea), bai eta ariketa fisikokoak ere (hastea, hobetzea eta mantentzea), erabiltzaileak
berak nahi duena aukeratu dezan.

Eguneroko menua konfiguratzeko
laguntza-leihoa
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06
BURUEN
MEKANIZATZE-PROZESUEN
PRODUKTIBITATEAREN
HOBEKUNTZA

ABC Compressors etxeak 120 herrialdetan
baino gehiagotan saltzen ditu konpresoreak, eta mekanizazio-lantegiaren produktibitatea hobetzeko plan bat egin berri du.
Plan honek enpresa-estrategiari erantzuten dio, Txinan eta Brasilen konpresoreak

muntatzeko irekitako bi lantegi berriei
enpresak egin behar dien buru-hornikuntza
bermatuz.
Mekanizazioaren hobekuntza-prozesua IK4IKERLANekin batera egin du, eta, prozesu
horretan, hainbat gauza hartu dira kontuan;
besteak beste: mekanizatzeko estrategia
berriak, aldaketa bizkorra, produktuak eta
osagaiak birdiseinatzea eta erreminta-fabrikatzaileen parte-hartzea.
Aurreikusitako emaitzek nabarmen handituko
dute egoitza nagusiko mekanizazio-instalazioaren ahalmena, eta enpresaren hazkundeestrategiari erantzutea bermatuko dute, makina berrietan inbertsiorik egin behar izan gabe.

ABC Compressors-en egoitza
nagusiko mekanizazio-instalazioan
egindako konpresore-burua

BALBULA-GORPUTZEN
MEKANIZAZIO-PROZESUA
OPTIMIZATZEA

Bereziki balbula-familia jakin batzuetan
gertatu den salmenta-igoerari erantzunez, AMPO/POYAM VALVESek mekanizazio-prozesua optimizatu du balbula-gorputzen hornidura ziurtatzeko muntaketalinearen beharren arabera.

IK4-IKERLANekin lankidetzan garatutako
mekanizazio-prozesu berriaren diseinuan,
identifikatu, ebaluatu eta hautatu dira enpresaren beste makina osagarri batzuetara bideratu beharreko mekanizazio-operazioak.
Horrela, eskatutako kalitatea, kostua eta epea
ziurtatu ahal izango dira.

Balbula-gorputzak mekanizatzeko,
oso makina espezializatuak behar
dira; eta horrek zaildu egiten du gaitasuna areagotzea, inbertsio handia
behar baita.

Mekanizazio-prozesu berriak aurreikusitako
eskaerarako hornikuntza ziurtatzen du, azpikontrataziorik egin beharrik izan gabe.

Split body motako balbula
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DISEINU- ETA PRODUKZIO-PROZESUEN UNITATEA

ALUMINIOZKO BALBULEN
HORNIKUNTZA-KATEAREN
KONFIGURAZIO GLOBAL
BERRIA

Coprecik, IK4-IKERLANekin lankidetzan,
bere egungo Hornikuntza Katearen (HK)
egitura aztertu du, merkatuan aluminiozko balbulen hornikuntzaren eraginkortasun osoa hobetzen lagunduko duen konfigurazio berri bat definitzeko.

Azterketan, egoera posibleak aztertu dira:
ustezko eskaera ezberdinak, bidalketen finkatze-kokapenak, ekoizpen-instalazioen kokapenak, entrega-erak (INCOTERMS), garraioerak, interes-tasak eta moneta-aldaketak,
muga-zergen kostuak, eta abar.
Simulazio-tekniken bidez, kostu- eta entrega-epearen adierazleen balioak lortu dira, eta
haiek informazio osagarria eman dute
Coprecik bere Hornikuntza Katearen (HK)
egitura berriari buruzko erabakiak hartzen
laguntzeko.

Copreciren HK konfiguratzeko aukerak
sortzeko eta ebaluatzeko prozesua

EKIPO-ONDASUNEN
MUNTAKETA SINKRONIZATUA

Fagor Arrasatek, IK4-IKERLANekin batera,
antolaketa-aldaketa bat landu du, estanpazioan muntaketa sinkronizatuak egiteko. Aldaketa horrek azpikontratazioei ere
eragiten die. Antolaketa-aldaketa horrekin,
entrega-epea bermatzen da, doikuntzak

hobeto egiten dira, eta muntaketa-kostuak
txikiagotzen dira. Horiez gain, enpresaren
lantokietako prozesuak eta jardunbide
egokiak zabaltzen eta berdintzen laguntzen
du, eta kudeaketa erraztu ere bai.
Muntaketa sinkronizatua ekipo-ondasunen
industrian aplika daitekeen kudeaketa-eredu
bat da. Industria horretan garatzen diren
proiektuek ezaugarri hauek dituzte: konplexutasun tekniko handia, kostu handia, oso
pertsonalizatuak eta estandarizatzen oso zailak diren diseinu- eta eraikuntza-prozesuak.
Antolaketa-aldaketa hau arrakastaz probatu
da Fagor Arrasatek Volkswagen etxearentzat
egindako prentsa-lerro baten garapenean.

Fagor Arrasatek Volkswagen etxearentzat
diseinatu eta eraiki duen estanpazio-lerroaren
ikuspegi partziala
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07
ENERGIA
unitatea
Francisco Javier
Blanco
Energia Unitateko
Zuzendaria

Energiaren sektorea iraultza betean dabil
mundu osoan; energia berriztagarriak eta
sorkuntza sistema banatuagoak gero eta
portzentaje handiagoetan sartzen ari
dira. Garraioaren sektorerako produktu
energetiko berrietara jotzeko trantsizio
bat ere hasi dela ikus daiteke, erregai
fosilekiko menpekotasun txikiagoarekin
eta eraginkortasun handiagoarekin. Aldi
berean, gero eta gehiago, energia produktu eta zerbitzu berriak garatzeko
aldagai estrategiko gisa agertzen da,
enpresen lehiakortasuna handitzeko.
Energiaren Unitatea osatzen duten pertsonen
taldea gure industriarekin lankidetzan ari da,
energiaren sektorearen garapen iraunkorrerako eremu estrategikoetan. Unitatearen
eskaintzaren barruan finkatzen ari diren arloen artean daude: energiaren biltegiratze elektrikoa bezain sektore lehiakorretan garatzen
ari diren teknologiak, hainbat produkturen
kudeaketa termikoa, eta energia elektrikoa
eta termikoa sortzeko sistemen garapena,
teknologia eraginkorragoetan edo berriztagarrietan oinarrituta, eta dagoeneko gure bezeroen eskari teknologikoaren parte dira, merkatuari ematen dioten balio bereizgarriagatik.
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Gure ezagutza eta soluzioen eskaintza zabaltzen jarraitzeko, eta enpresen etorkizuneko
behar teknologikoak jarraitasunez bermatu
ahal izateko, Unitateak teknologia sortzen lan
egin du, ezagutza lortzeko eta ikertzaile
berriak prestatzeko ereduari eutsiz, eta langile ikerlari aditu berriak bereganatuz. Aldi berean, industriari balio erantsi handia ematen
dioten produktu berriak garatu ahal izateko,
inbertsio berriak egin dira; esaterako, energia
elektrikoa biltegiratzeko sistemen laborategi
berriaren inauguraketa eta kudeaketa termikoko laborategiaren edukieraren zabalkuntza.

Ikerketa Propioa
2010-2013 Espezializazio Planaren erdian
gaudelarik, ikerketa lana sendotu egin da, eta
dagoeneko emaitza bistaratzen hasi da, merkatuari epe labur eta ertainera ematen dion
balio teknologiko bereizgarriari dagokionez.
Ikerketa lanak aurrerapen handiak egitea ahalbidetu du ezagutza eta teknologia lortzeari
zein sortzeari dagokionez, Energia Sortzeko
eta elektrikoki biltegiratzeko sistemak ildoan.
Kudeaketa Termikorako eta Energia Elektrikoa
Biltegiratzeko Teknologietan egindako aurrerapausoak nabarmendu behar dira, Unitateak
sektore energetikoan eskaintzen duen balio
globalaren berme gisa.

Kontratupeko I+G
2011. urtean hazi egin da Kontratupeko
I+Gko proiektuen eskaera. Azpimarratzekoa
da lanerako bost gai berri abiarazi direla biltegiratze elektrikoaren eta kudeaketa termikoaren eremuan, eta horiek erronka handiak
dakartzate industria garapenari dagokionez;
halaber, bezeroen kopurua ere nabarmen
zabaldu da. Industria sektorearen apustuaren
hazkunde horretan eragin handia izan du IK4IKERLANeko arlo guztien funtsezko ezagutzen
eta teknologien konbinazioari balioa eman
izana, energiaren aldagaia integratzen duten
produktuak eta zerbitzuak garatzeko orduan.
Kontratupeko I+Ga garatzeko jardueraren
hazkunde horrek ahalbidetzen du etorkizunari baikor begiratzea, epe ertain eta luzerako
Ikerketa Propioaren orekari esker- gure bezeroen etorkizuneko eskariekin lerrokatuta
daude-, baita ere energiaren sektorean eragin
handia izango duten teknologia, produktu eta
zerbitzu berriei buruzko kontratupeko
I+Garen eskaintza indartuak.

ENERGIA UNITATEA

IGOGAILUETARAKO
ENERGIA BILTEGIRATZEKO
ETA KUDEATZEKO SISTEMAK

ORONA, IK4-IKERLANekin lankidetzan,
energia biltegiratzeko sistema bat garatzen
ari da. Sistema hori litio-ioizko gelaxketan
dago oinarrituta, eta etxeetako igogailuetarako da.

Gelaxka optimoaren hautaketa, lanean ari
dela duen portaeraren modelatzea eta degradazioa dira egin beharreko oinarrizko lanak,
energia biltegiratzeko sistema diseinatzeko
eta dimentsionatzeko orduan.

Lehenik eta behin, igogailuaren kontsumoezaugarriak definitu dira. Ondoren, energia
biltegiratzeko sistema dimentsionatu egin da.

Litio-ioizko gelaxka optimoa hautatzeko, zentroak garatutako metodologian oinarritu dira.
Horri esker, nabarmen laburtu da teknologia
egokia hautatzeko denbora.
Une honetan, degradazio-azterketa osoa eta
kudeaketa termikoko sistema diseinatzen ari
dira, balio-bizitzaren iraupen luzeena bermatzeko.

Tenperaturaren banaketa litio-ioizko
bateria-multzo batean

ENERGIA ELEKTRIKOA
METATZEKO MODULUA,
LITIO-IOIZKO
ZELULETAN OINARRITUA

Trainelec litio-ioizko baterietan oinarritutako metatze elektrikoko modulu bat
garatzen ari da trenen sektorerako, IK4IKERLANekin batera.

Proiektu honetan gestio-sistema bat (Battery
Managment System-BMS) garatu nahi da
bateriaren energia-maila kontrolatzeko. Horri
esker bateriaren erabilpen eraginkorrena eta
segurtasun-mailan lan egitea lortu nahi dira.
Iaz BMS bat sortzeko garrantzitsuenetarikoak
diren bi erronka hauek landu ziren: kargaegoeraren balioztapena (SOC) eta bateriaren
osasun-egoera (SOH). Horretarako kontrolalgoritmoak garatu dira. Kontrol hauek nahi
ez diren sistemaren etenaldiak saihestuko
dituzte; bateriak gainkargetatik / deskargetatik babesten dituzte eta baterien gestioelektriko egokia egiten dute, hauen baliobizitza luzatzeko.

BMS txartel elektronikoan eginiko
baliozatatze-entseguak litio-ion baterientzat
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07
PEDALEI ERAGITEKO
LAGUNTZA ELEKTRIKOA DUTEN
BIZIKLETETARAKO LITIO-IOIZKO
BATERIEN ANALISIA

Quipplan Mobility enpresa gazte bat da,
eta pedalei eragiteko laguntza duten bizikletak diseinatzen eta fabrikatzen ditu.
Quipplan Mobilityrekin lankidetzan aritu da
IK4-IKERLAN, hark bere bizikletak hornitzeko

erabiltzen dituen litio-ioizko bateriak analizatzen. Bezeroei ahalik eta berme handiena
eskaintzea izan da helburua. Izan ere, bateria
oinarrizko elementua da pedalei eragiteko
laguntza duten bizikletetan, haren funtzioa eta
kostua direla eta.
Proiektuan, fabrikatzaileak deskribatutako
zehaztapenak analizatu dira. Horretaz gain,
bateria bera erabilera-kondiziorik gogorrenetan nola zaharkitzen den ere aztertu da.
Emaitzek eta analisiek erakusten dutenez,
kondizio normaletan, bateriaren ahalmena
eta balio-bizitza erabilgarria fabrikatzaileak
adierazitakoaren antzekoa da. Oso tenperatura baxuetan ere bezeroen aurreikuspenei
erantzuten die.

Pedalei eragiteko laguntza elektrikoa duten
bizikletetarako litio-ioizko baterien
degradazio-saiakuntzak

IZOZTE BIZKORREKO SISTEMA
ETXEKO HOZKAILUETARAKO

Fagor Group, IK4-IKERLANekin batera,
elikagaiak izozteko denbora murrizten
duen sistema bat garatzen ari da. Hauek
dira izozte bizkorraren onurak: txikiagotu
egiten da bakteriak ugaltzeko arriskua,
eta gutxiago galtzen dira elikagaien likidoak eta ehundurak.

Sistemaren garapena oinarritzen da 3Dko
airjet zurrusten teknologia aplikatzen duen
tresna baten diseinuan, eta berariazko materialak erabiltzen ditu izozkailu barrurako izozte
bizkorreko tiradera bat egiteko.
Izozte bizkorreko lehen tiraderaren prototipoekin egindako probetan, izozteko behar den
denbora nabarmenki murrizten da. Gaur egun,
hozte-sistemetako osagaiak hobetzeko lanean ari dira, eta, ondorioz, are izozte-denbora
laburragoak lortzea espero da.

ULTRACOOL, izozte bizkorreko tiradera,
hozkailu baten izozkailuan integratua
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BIOMASA TRANSFORMATUZ
ERREGAI SINTETIKOAK
LORTZEA

Legoriza, IK4-IKERLANekin lankidetzan,
erregai sintetikoak ekoizteko prozesuan
pirolisi azkarreko etapa bat sartzea
ikertzen ari da.

Lehen etapan, hotzeko prototipo funtzional bat
diseinatu, eraiki eta baliozkotu zen E1:1 eskalan, orduko tona erdi biomasa elikatzeko.
Proiektuak, gero, pirolisi-instalazioa integratu
du enpresaren prozesuan. Aldez aurretik,
zenbait lan egin ziren enpresak erabiltzen
duen biomasa-motari berme handiena
eskaintzen zioten prozesuak eta ekipamenduak definitzeko.
Emaitzarik garrantzitsuenak hauek izan dira:
eskuratutako elikadura/fluidizazio-emariaren
ratioa (1/0,5), errauts-eduki handiko biomasak
tratatzeko gaitasuna eta errendimendu energetiko ona.

IK4-IKERLANeko pirolisi
azkarreko instalazio-pilotuko
kontrol-postua

ERREKUNTZA-KEEN BEROA
BERRESKURATZEKO SISTEMA

Sei enpresez osatutako partzuergo europear batekin lankidetzan sistema berritzaile
bat garatzen ari da, etxeko egurrezko suen
tximinietako beroa berreskuratzeko.
Sistemaren onarria da bero-trukagailu bat
etxeko beroketa-zirkuituari lotua, kearen eta
uraren artean beroa trukatzeko; eta baditu,

halaber, tiroa kontrolatzeko balbula monitorizatu bat eta tximiniarentzako korrosioaren
kontrako estaldura zeramikoa ere. Oso moldakorra denez, lantzen ari diren sistema hori
tximinia askotan aplikatu ahal izango da: bai
lehendik martxan dauden berogailuen retrofitting-etan, bai etxeko berogailu berrien
garapenean.
Proiektuaren fase honetan, IK4-IKERLANek
keen beroa berreskuratzeko sistema eta berogailuaren potentzia termikoa kontrolatzeko
sistema diseinatu eta garatu ditu.

Egur-berogailua, tximinian INTELLIFLUE
trukagailua duela
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Etorkizunera begira:
LEHIAKORRAK IZATEKO
ESTRATEGIA ETA LANKIDETZA
Gaur egun enpresak bizi izan dugun ingurunerik lehiakorrenetako bati egin behar dio aurre,
munduan herrialde gehin-gehienei eragiten ari zaien krisiaren eta atzeraldiaren ondorioz.
Testuinguru horretan, euskal enpresak bereiziko dituen balio lehiakorra da egoera zail horri
aurre egiteko eredu nagusia, eta hori sortzeko funtsezko zutabeetakoa berrikuntza da.

Berrikuntza,
lehiakortasunaren
motor gisa

Enpresen berrikuntza
estrategia, negozio
estrategiarekin lerrokatua

Aliantzak berrikuntza
teknologiko lehiakorra
garatzeko

Balio lehiakorra sortzeko aliatu nagusia
berrikuntza da, eta horrek garrantzia berezia
du teknologian produktua-prozesua-zerbitzua
oinarritzat duten enpresetan, EAEn gero eta
gehiago egiaztatzen ari garenez. Aitzitik, bistakoa denez, EAEko enpresak baino askoz
handiagoak diren beste batzuekin lehiatu
behar dugu, eta horrek esan nahi du gurean
enpresek berrikuntzan lehiatzeko dituzten
baliabideak ere erreferentziazko lehiakideenak baino txikiagoak direla. Negozio arrakastatsuen buru diren enpresariek badakite
negozioaren arrakasta horren funtsezko
zatia pertsonak eta egitura efizientea eta
eraginkorra direla, eta horrek berrikuntzarako ere balio du.

Orain, inoiz baino gehiago, lehiakorragoak
izatea ekarriko diguten berrikuntzen garapenera bidera ditzakegun baliabide urriak argitasunez administratu behar dira, eta funtsezkoa da enpresak eta Herrialdeak berrikuntzan
inbertitzen duen euro bakoitza aprobetxatzea.
Halere, aprobetxamendu ezin hobe horrek,
lehenik eta behin, Berrikuntzarako
Estrategia bat definitzeko exijitzen die
enpresei, sektoreetan, merkatuetan, hobietan eta abarretan Negozioaren Kokapen
Estrategikoa lortzeko. Berrikuntza-estrategia horrek ahalbidetzen du pertsonen ahalmen berritzailea balio lehiakorraren sorreran
jartzea, Negozioak bere lehentasuna helburu
diren merkatuentzat.

EAEk pribilegiozko kokapena du kontuan
hartzen baditugu bere jarduera abangoardiako ezagutza zientifiko-teknikoa eta horren
transferentzia enpresetara (beraien kokapen
lehiakorra indartzea) zuzentzen duten erakundeak. Horien artean, Ikerketa Zentro
Teknologikoak aktore garrantzitsuak direlarik.
Enpresek lehiakideen berrikuntza erritmoari
jarraitzeko dituzten zailtasunak beste estrategia desberdin bati jarraituta baino ezin dira
arindu, eta estrategia hori enpresen I+G+baren zati bat kanpora ateratzea da, berrikuntzako eragileekin egindako aliantzen
bitartez, enpresaren Berrikuntzaren Estrategia
gauzatu ahal izateko; eta IK4 estrategia horrekin konprometituta dago.

Azken finean, Negozio Estrategia eta Berrikuntza Estrategia, berrikuntzaren funtsezko
bultzatzaile izatea.
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ETORKIZUNERA BEGIRA

Administrazioen rola
dinamizatzaile gisa

IK4-IKERLANen eskaintza

Herrialdean ahalmen lehiakorra sortzen rol
garrantzitsua jokatzen duen beste eragile bat
ere badago: Administrazioa. 2015eko
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planak,
EAEko zientzia eta teknologiaren estrategiaren erakusle nagusi gisa, jada bere oinarrizko
printzipioetan zera dio: eragileen eta enpresen arteko lankidetza sendorako unea da,
baita ere jarduerak maila ezberdinetara
ardazteko, ahalmenak eta esfortzuak batuz
enpresa-ehunean egungo eta etorkizuneko
lehiakortasuna sortzeko.

IK4-IKERLANek teknologia aurreratuan egiten
duen ikerketari esker, euskal enpresek merkatu berrietan posizioak irabaz ditzakete edo
lehiakideei bezeroak irabazi, eta horrek, ondorioz, zinez laguntzen du Herrialdearen garapenean; haatik, ezagutza sortzeko inbertsioa ere
mantendu egin behar da, etorkizuneko lehiakortasuna bermatuko bada.

Laburbilduz, ororen gainetik, Gobernuen,
ZTBESeko Eragileen (Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntzaren Euskal Sarea) eta enpresen arteko lankidetza sustatzeko unea da,
epe labur, ertain eta luzera enpresen negozioetan argi eta garbi balio lehiakorra sortzera zuzendutako planteamendu estrategikoak
lehenetsiz, eta baliabide urriak optimizatzeko
lehentasunarekin; enpresen lehiakortasuna
dugu jokoan, hain beharrezkoak diren lanpostuak eta, azken finean, Herrialdearen
etorkizuna bera.

erakutsi ditu bere onurak, eta, hori dela eta,
gure nahia da enpresek IK4-IKERLANen sareko berrikuntzaren nodoa aurki dezaten, nazioarteko zentro eta unibertsitateen ezagutza
enpresa ehunaren apustuetan dinamizatzeko
eta integratzeko.

IK4-IKERLANek lehiakortasunaren bidean
enpresei laguntzeko konpromisoa dauka;
horregatik, enpresa ehunari teknologia transferitzea izan da eta izango da Zentroaren nortasun ikurretakoa.
IK4-IKERLANek esperientzia zabala du puntako enpresekin lankidetzan aritzeari dagokionez, Negozioaren Estrategia, Berrikuntzaren
Estrategia eta bere garapena lerrokatzeko,
Zentro Teknologikoekin eta Unibertsitateekin
lankidetza estrategikoak garatuz. Lankidetza
bidezko berrikuntzaren planteamendu horrek
Zentroaren bezeroak diren hainbat enpresatan
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2011ko albisteak

INAUGURAZIOA
Energia-elektrikoa
Biltegiratzeko Sistemen
Laborategia

ALBISTEAK

2011ko irailaren 26a
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Arabako Teknologia Parkean kokatutako
IK4-IKERLANeko eraikuntzako instalazioek
1,5 milioiko aurrekontua izan dute, eta Zientzia
eta Berrikuntza Ministerioak finantzatu ditu.

IK4-IKERLANen SPIN-OFF
berria

Marcin Pacek,
POC MicroSolutions-eko zuzendaria
“POC MicroSolutions konpainia sortu
berriak Point of Care soluzioak eskaintzen
ditu in vitro diagnostiko molekularra egiteko,
erabili eta botatzeko Lab On a Chip plastikoetan oinarrituta, eta patologia zehatzetarako
pertsonalizatuta”.
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Giza baliabideak, finantziazioa
eta ekintzen-laburpena

GIZA BALIABIDEAK
Langile kopurua

215

Formakuntza jasotzen duten pertsonak

43

43

SARRERAK

21,8 Milioi euro

Kontratupeko I+G

14,5

Ikerketa Propioa

5,8

Beste sarreak

1,5

1,5

KONTRATUPEKO I+G
DIRUSARRERAK SEKTOREKA

20%

Ekipo-ondasun ez-industrialak

17%

Energia

17%

Ekipo-ondasun industrialak.

14%

Osasuna

12%

Etxetresna elektrikoak.

10%

Zerbitzuak

5%

Elektronika - Informatika

4%

Besteak

1%

Baliabide propioak
Milioi euro

5,8

14,5

14,5 Milioi euro

Garraioa

INBERTSIOAK

215

1%

4%

5%

10% 12% 14% 17% 17%

20%

0,6 Milioi euro TEKNOLOGIAREN HEDAPENA
0,6

Artikuluak eta ponentziak

84

Karrera-amaierako proiektuen zuzend.

43

Doktoregaiak

48
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Antolaketa orokorra

JAKINTZA ALORRAK
PRODUKTUAREN
GARAPENA

DISEINU ETA
PRODUKZIO PROZESUAK

Ingeniaritza mekanikoa

Berrikuntza estrategikoa

Diseinu mekanikoa

Diseinu- eta
produkzio-teknologiak

Automatika eta
potentzia elektronika

Informazio-teknologiak

ENERGIA
Errekuntza-teknologiak
eta prozesu termikoak
Sorkuntzarako
sistema alternatiboak

Elektronika
Komunikazioak
Sentsoreak
Mikrosistemak

Software-teknologiak
Mikro-nanoteknologien laborategia
(Polo Garaia, Arrasate-Mondragón)

Egoitza Nagusia
(Arrasate-Mondragón)
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Energia-laborategia (Arabako Teknologia Parkea)

10

2

Organo sozialak eta
zuzendariak

KONTSEILU ERREKTOREA
Lehendakaria

Iñaki Aranburu

Lehendakariordea

Aron Pujana

Idazkaria

Roberto Pacios

Kontseilukideak

Vicente Acha
Javier Aranceta
Igor Armendariz
José Miguel Arregui
Iñaki Arriola
Xabier Eguibar
María Elejoste
Xabier Gorritxategi
Fernando Ipiña
Juan M.ª Palencia
Iban Retolaza
Pedro Ruiz de Aguirre

ZUZENDARITZA KONTSEILUA
Zuzendari Nagusia

Javier Mendigutxia

Marketing Zuzendaria

Guillermo Irazoki

Produktuaren Garapenerako Unitateko Zuzendaria

Marcelino Caballero

Diseinu eta Produkzio-prozesuen Unitateko Zuzendaria

Juan Carlos Beitialarrangoitia

Energia Unitateko Zuzendaria

Francisco Javier Blanco

Energia Unitateko Alboko Zuzendaria

Ander Laresgoiti

Antolamendua eta Baliabideen Zuzendaria

Juan Manuel Pagalday

Ikerketa eta Jakintza Zuzendaria

Ana Isabel Martínez Esnaola

Produktuaren Garapenerako eta Energia Unitateetako Proiektuen Zuzendaria

Finantza Zuzendaria

José Luis Larrañaga

.

Agurtzane Garai

ZAINTZA BATZORDEA
Juan Carlos Astiazarán
Mari Carmen Ayastuy
Iñigo Aranburu
José Javier Sáenz de Buruaga
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Enpresa-bazkideak

BAZKIDEAK
Abantail, S. Coop.
ABC, S. A.
Alecop, S. Coop.
Ampo, S. Coop.
Ceramat, S. Coop.
Conatec, S. A. L.
Copreci, S. Coop.
Dikar, S. Coop.
Embega, S. Coop.
Fagor Arrasate, S. Coop.
Fagor Automation, S. Coop.
Fagor Ederlan, S. Coop.
Fagor Electrodomésticos, S. Coop.
Fagor Electrónica, S. Coop.
Fagor Industrial, S. Coop.
Ingeteam Technology, S.L.
Irizar, S. Coop.
Laulagun Bearings, S.A.
Mondragón Sistemas de Información, S. Coop.
Orkli, S. Coop.
Orona, S. Coop.
Osatu, S. Coop.
Transcalor, S. L.
Ulma Packaging, S. Coop.
Ulma Servicios de Manutención, S. Coop.
Ulma Manutención, S. Coop.
Wingroup, S. Coop.
ZIV Aplicaciones y Tecnología, S. A.
Zubiola, S. Coop.

BAZKIDE LAGUNTZAILEAK
Caja Laboral. Euskadiko Kutxa
MONDRAGÓN, S. Coop.
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa

17. eta 40. orrialdeen artean
dauden amaierako produktuen
argazkiak aipatutako
enpresek utzitakoak dira
• Itzulpenaren laguntzaileak:
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URTEKO
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Pº. J. Mª Arizmendiarrieta, 2
20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 712400
Fax +34 943 796944
www.ikerlan.es

