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Lehendakariaren mezua
EKONOMIA ERALDATZEKO,
BERRIKUNTZA

Memoria honetako edukiek erakusten dutenez,
zailtasun itzelen erdian gauden arren, oinarri irmoen
gainean jorratutako ildoei jarraitzen diegu eta, horri
esker, erreferentziazko entitatea izaten jarraitzen
dugu inguratzen gaituen enpresa ehunaren lehiakortasuna bultzatzeko ahaleginean.

Poztekoa da, benetan, gure inguruko 100 enpresa
baino gehiagok IK4-IKERLANekin batera proiektuak
egitea erabaki izana krisi ekonomikoaren bosgarren
urte honetan. Enpresa horiek askotariko sektoreetan
dihardute, esaterako, garraioan, ekipo ondasunetan,
energian eta zerbitzuetan. Horien artean, enpresa
traktoreak eta enpresa txiki eta ertainak daude.
Enpresa horietako askok beren DNAn grabatuta
daramate produktuetan, zerbitzuetan nahiz prozesuetan etengabe berritu beharra, horixe baita desberdintzeko modu bakarra maila globalean lehiakorrak
izateko. Zalantzarik gabe, horiek dira gure ekonomiaren beharrezko eraldaketa markatzen duten lerroak.
Eta pozgarria da ikustea, beste behin ere, 250 profesional baino gehiagok osatzen duten IK4IKERLANeko gizataldeak, administrazioetako ikerketa programetan parte hartuta, ikerketa teknologiko
propioa garatzeko aprobetxatu duela ikustea, betiere
enpresentzako balio proposamen bilaka daitezkeen
bereizgarri teknologikoen bilaketari erabat bideratuta.
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LEHENDAKARIAREN MEZUA

Iñaki Aranburu
Kontseilu Errektoreko Lehendakaria

Denboran zehar garatutako ikerketa lanen ondorioz
eta aliatuen sare sendo bat eratu izanaren ondorioz,
IK4-IKERLANek eskaintza integral bat dauka, enpresekin lankidetzan aritzeko aukera ematen diona,
aukera berri baten edo helburu estrategiko baten
identifikaziotik hasita merkatuan balio proposamen
bat ezartzeraino.
Aipatutako guztia administrazioen, enpresen eta teknologia zentroen arteko lankidetza publiko-pribatuaren
emaitza izan da, izan ere, lankidetza horrek, zorionez,
bere fruituak ematen jarraitu du 2012an zehar. Eta
orain, inoiz baino gehiago, ahalegina egin behar dugu
denon artean lankidetza horrek berdin jarrai dezan.
2012. urtea, gainera, Kooperatiben Nazioarteko Urtea
izan da eta, ospakizun horrekin bat eginez, IK4IKERLANetik “humanity at work”, "elkartasuna” eta
halako balioak indarrean daudela nabarmendu nahi
dugu, balio horiek ezinbestekoak izango dira-eta edozelako giza- eta enpresa-garapen iraunkorra izan
dadin.

Amaitzeko, aipatu nahi nuke bukatu berri den aldi
estrategikoaren gaineko balantzea positiboa izan
dela, izan ere, hazkundea iraunkorra izan da
Zentroaren jarduera globalean, ikerlarien kopuruan
eta transferentziaren bolumenean. Gure herrialdeko
enpresa traktoreekiko lankidetzan arrakasta nabarmena izan dugu, OTEB (oinarri teknologikoko enpresa berriak) garrantzitsuak sortu dira eta tokiko eta
maila globaleko lankidetza-sare sendoak ezarri dira.
Eskerrik asko hain beharrezkoak diren jarduera ildoak
zuen eskuekin trazatu dituzuen guztioi.
Ondoren datozen orrietan, 2012an lortutako emaitzak
aurkezten dira, zuentzat interesgarriak izango direlakoan.
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2012ko jarduerak
ESTRATEGIA BERRI BAT
ETORKIZUNERA BEGIRA

2012. urtearekin, krisi iraunkor eta sakonaren aurka
eginez igaro behar izan dugun aldi estrategiko bat
amaitu dugu. Eta egin beharreko lehenengo egiaztapena da, arazoak gorabehera, pertsona talde
handi baten ahaleginari esker ibilbidea oro har
positiboa izan dela.

2012ko jarduerak
2012ko gertaera berezien artean, aipatu behar da
Kooperatiben Nazioarteko Urtea, IK4-IKERLANen
bereizgarritasuna; eta aipatzekoa da, baita ere, euskararen erabilera nabarmena gure Zentroan, zilarrezko kategorian Bikain ziurtagiri ofiziala lortzera eraman
gaituena.
Egun, inoiz baino gehiago behar dugu gure enpresen
oraina ez ezik etorkizuna ere kontuan hartuko duen
estrategia bat. Hala, IK4-IKERLANen Plan Estrategiko
berriak enpresei ezagutza teknologikoak transferitzeari buruzko lau atal biltzen ditu; gainera, bosgarrena
gure pertsonen lidergo, parte hartze eta garapen profesionalera bideratuta dago, eta seigarrena, berriz,
Ikerketa Propioaren eraginkortasunari buruzkoa da.
2012an egindako inbertsioen artean, nabarmentzekoak dira biltegiratze elektrikoko sistemetarako kamera
klimatikoa eta zikleatzailea.
2012an diru sarrerak 20,6 milioi eurokoak izan dira.
Horietatik, 13,2 milioi, enpresekin egindako kontratupeko I+G proiektuei dagokie, eta 6,0 milioi, berriz,
gure Ikerketa Propioari lotutako proiektuei; proiektu
horietan, Eusko Jaurlaritzaren, Europar Batasunaren,
Estatuko Administrazio Orokorraren eta Gipuzkoako
Foru Aldundiaren laguntza izan dugu.
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2012KO JARDUERAK

Javier Mendigutxia
Zuzendari Nagusia

Kontratupeko I+G
Enpresekin egindako kontratupeko proiektuek Gestio
Planean ezarritako aurreikuspenei jarraitu diete.
Nabarmentzekoa da Eusko Jaurlaritzaren Etorgai
programako 12 proiektutan parte hartu dugula; baita
Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren Innpacto
programako 8 proiektutan ere.

Nazioartean
IK4-IKERLANek ikerketa proiektuetarako 31 proposamen aurkeztu du Europar Batasuneko 7. Esparru
Programaren barruan. Oraindik proposamen gehienon emaitzarik ez badugu ere, badakigu lau onartu
egin direla, eta horietako batean lidergoa lortu dugula.
Europar itzulkinen zifra metatua 7 M€-tik gorakoa da.

Ikerketa Propioa
Produkzio zientifikoaren atalean emaitza bikainak
lortu dira, izan ere, Gestio Planean aurreikusitako helburuak gainditu egin dira, bai 22 SCIE argitalpenei bai
kongresuetan izandako 60 parte hartzeei esker.

Lankidetzak zientzia- eta teknologiamunduarekin
IK4 Aliantzaren testuinguruan, aipatu behar da
2012an suspertze ekonomikora bideratutako Plan
Estrategiko bat zehaztu dela gure enpresen etengabeko eguneratze teknologikotik abiatuz.
IK4-IKERLANek Mondragon Goi Eskola Politeknikoarekin lankidetzan jarduteko lerroei eutsi die
Elektronika eta komunikazioen alorrean eta
Potentzia-elektronikaren eta makina elektrikoen alorrean. Doktore tesiak lantzen ere jarraitu dugu.
Gure kolaboratzaileen sarea garatzeko politikarekin
bat eginez, IK4-IKERLANeko 18 ikerlarik iraupen
luzeko egonaldietan parte hartu zuten iaz, nazioko
eta nazioarteko hainbat zentro eta unibertsitate
entzutetsuetan.
Lankidetza globalen atal honetan, aipatu behar da lau
lankidetza hitzarmen berri ezarri direla Parisko École
Centralerekin, Siegengo unibertsitatearekin, Patrasko
unibertsitatearekin eta Kataluniako IRECrekin.

IK4-IKERLANek sortutako ezagutza babesteari dagokionez, Mikrosistemak eta Egitura mekatronikoen
diseinua jarduerekin lotutako lau patente berri izapidetu dira.
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Ikerketa Propioko ildoak
EZAGUTZA BERRIAK
GURE BEZEROEN ZERBITZURA

IK4-IKERLANeko Ikerketa Propioko jarduerak aurrera
egin du 2012an, 2010-2013 aldirako Espezializazio
Planean ezarritako jarraibideen arabera. Jarduera,
beraz, Zentroaren ezagutza eta balio bereizgarria areagotzera bideratu da, horrek aukera emango baitigu
gure bezeroentzako produktu eta zerbitzu berriak
garatzeko, baita prozesu operatiboak hobetzeko ere.

Ikerketa proiektuen proposamenak (ikerketa ildoetako
helburu teknologikoekin lerrokatuak egonik) egiteko
prestatze-lanari esker, lorpena hau izan da:

Horretarako, IK4-IKERLANeko egungo sei ikerketa
ildoetan lan egin dugu, eta horietako bakoitza baloratu
eta aztertu dugu indarreko Espezializazio Plana bi urtean martxan izan ondoren, bere roadmap-a lehen aipatu dugun helburuarekin ondo lerrokaturik dagoela ziurtatzeko.

• Europar ikerkuntzako 7EP-rako 31 proposamen
prestaketa; horietako lau onartuta daude dagoeneko
Green Car (IK4-IKERLANek gidatuta), Smart Cities,
Factories of the Future eta ARTEMIS alorretan.

2012an zehar egindako ikerketaren emaitza xeheki azaldu
dugu hurrengo orrialdeetan. Hona hemen ikerketa horrek
ekarritakoa:

• EAOren Orientatu gabeko Oinarrizko Ikerketa
proiektu bat onartzea.

• Aldizkari indexatuetan 22 artikulu argitaratzea.
• Nazioko eta nazioarteko kongresuetan 60 txosten argitaratzea.
• Lau patente berri eskatzea Mikrosistemen alorrean eta
Egitura mekatronikoen diseinuaren alorrean.
• Hiru doktore tesi defendatzea eta hamar tesi berri
abian jartzea.
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• 7. Esparru Programako (7EP) bi proiektu berriren
hasiera –horietako bat IK4-IKERLANek gidatzen
du– Marie Curie programako Information and
Communication Technologies eta International
Training Networks alorretan.

• Estatuko Administrazio Orokorraren (EAO) hiru
INNPACTO proiektu berri hastea.

• Eusko Jaurlaritzaren hiru ETORTEK proiektu abiaraztea.
• Gipuzkoako Foru Aldundiaren Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntzaren Sarea programako proiektu bat
abian jartzea.
IK4-IKERLANen Ikerketa Propioaren alderdi garrantzitsu
bat Zentroko teknologiak indartzen eta osatzen dituzten
zentro eta unibertsitateekin egindako lankidetza-sarea
da. Zentzu horretan, egungo sarea osatzen dutenekiko
lankidetzaz gain (horien artean nabarmentzen dira IK4

IKERKETA PROPIOKO ILDOAK

2010-2013 Espezializazio
Planaren ikerketa-ildoak

L1: Sistema txertatuak
L2: Potentzia elektronikako
sistemen bihurketa
eta kontrola

L3: Egitura mekatronikoen
diseinua, monitorizazioa
eta kontrola

Ana Martínez Esnaola

L4: In vitro diagnostikoa
egiteko
mikroteknologiak

Ikerketa eta Jakintza Zuzendaria

L5: Produktu eta zerbitzuaren
masako pertsonalizazioa

Aliantza, CIC microGUNE eta MU-MGEP), lau lankidetza
hitzarmen berri izenpetu dira Parisko École Centralekin,
Siegengo unibertsitatearekin, Patrasko unibertsitatearekin eta Kataluniako IRECrekin, Egitura Mekatronikoen
Diseinua, Monitorizazioa eta Kontrolaren ildoan. Gainera,
EERAren (European Energy Research Alliance) bi Joint
Programming-etan parte hartzea lortu da, JP Wind eta
Energy Storage Systems-en JPan, hain zuzen.
2012an zehar, ikerlarien mugikortasuna lantzen jarraitu
dugu; horren erakusgarri, eragile kolaboratzaileen sare
barruan egindako egonaldiak. Iaz, IK4-IKERLANeko 18
ikerlarik egonaldiak egin zituzten honako leku hauetan:
TU-Wien zentroan (Austria), eta Edinburgo (Eskozia),
Pisa (Italia) eta Kantabriako unibertsitateetan, Sistema
txertatuen ildoan. Potentzia elektronikaren eta Makina
elektrikoen arloan, berriz, egonaldiak egin dira G2Elab
zentroan (Frantzia), eta baita Sheffieldeko (Erresuma
Batua) eta Santiagoko unibertsitateetan ere. Material
konposatuen egitura mekatronikoen diseinua, monitorizazioa eta kontrolaren arloari dagokionez, IK4IKERLANek ikerlariak bidali ditu Gironako unibertsitateko
Amade zentrora, Katholieke Universiteit Leuvenera
(Belgika), Université Franche-Comtéra (Frantzia), Parisko

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

École Centralera, Kataluniako Universitat Politécnicara,
Siegengo unibertsitatera (Alemania) eta Patrasko unibertsitatera (Grezia).
Azkenik, Mikroteknologien ildoan, IK4-IKERLANeko ikerlariak Belgikako IMEC eta Bartzelonako CNM zentroetan
egon dira, eta Energia elektrikoa biltegiratzeko ikerketa
ildoari dagokionez, berriz, egonaldiak Aachengo ISEA
erakundean (Alemania) eta Lausanneko École
Polytechnique Fédéralen (Suitza) egin dira.
Era berean, IK4-IKERLANek TU-Wieneko eta FrancheComté unibertsitateko ikerlariak hartu ditu.

Ikerketa Propioa kofinantzatzen duten erakundeak:
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SISTEMA
TXERTATUAK
IK4-IKERLANen ikerketa ildo honek teknologiak garatzen ditu, produktuei “adimen”, konektibitate, ingurunearekiko interakzio eta fidagarritasun gaitasun handiagoak emateko. 2012an garatu diren emaitzarik
garrantzitsuenak Wireless Industrialean, fidagarritasunean eta Mixed Criticalityan lortutako aurrerapenak
izan dira, ondoren deskribatzen diren beste batzuekin batera:

FIDAGARRITASUNA ETA METODOLOGIA

KONEKTIBITATEA ETA MIDDLEWAREA

Teknologia hauetako bilakaera eta espezializazioarekin
jarraituz, sektore anitzeko sistema seguruak (SIL1..SIL4)
eta software produktu lerroak garatzeko ahalmena handitu da. Dagoeneko 12 dira TÜV Rheinland egiaztagiria
dutenak IEC-61508 sistema fidagarriak garatzeko, eta
batek ISO-26262 ziurtagiria dauka.

IK4-IKERLANek konektibitatean duen ahalmena handitu
du, esaterako, erronka hauetan:

Sistema txertatuak egiaztatzeko eta balioztatzeko estrategia eraginkorrak hedatzen ere jarraitu da, kostuak
murrizteko helburuarekin.

ERREFERENTZIAZKO ARKITEKTURAK
Plataforma bakar batean kritikotasun maila desberdinak
dituzten hainbat aplikazio integratu nahi dira (Mixed
Criticality): segurtasun funtzioak, security, denbora erreala,
denbora ez-erreala, etab. Azken helburua sistema txertatu
lehiakorragoak garatzea da: merkeagoak, bolumen eta
pisu txikiagokoak, eta integratzeko ahalmen handiagokoak. Multicore eta hypervisor plataformen gaineko aplikazioen hedapena landu da.

Fidagarritasun eta metodologiari
buruzko lan-saioa
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• Erabilgarritasun eta sendotasun handiko haririk gabeko soluzioak aurkako inguruneetarako (Wireless
Industriala). Lan metodologia eta teknologia bat garatu
da, dagoeneko industria proiektuetan arrakastaz aplikatzen ari dena.
• Baldintza ez funtzional komunak betetzeko behar
diren mekanismoak plataformetan integratzea, horien
artean zerbitzuaren kalitatea (QoS) edo birkonfigurazio
partziala, eta, ondorioz, garatzaileari alderdi funtzionaletan zentratzeko aukera ematea.
• Plataformetan beharrezko azpiegiturak integratzea,
exekuzio denboran plataformak exekuzio, monitorizazio eta kontrolerako beharrezko zerbitzuak eman
ditzan, bai aplikazio banatuetan bai sistemaren baliabideetan.
IK4-IKERLANek TU Vienarekin, Edinburgoko Unibertsitatearekin, IK4ko zentroekin, MGEP-MUrekin, Kantabriako Unibertsitatearekin eta Siegengo Unibertsitatearekin lan egiten du.

Wireless industrial garapenerako
plataforma

IKERKETA PROPIOKO ILDOAK

POTENTZIA ELEKTRONIKAKO SISTEMEN
BIHURKETA ETA KONTROLA
Energia elektrikoaren bihurketa eta kontrola egiteko sistemak –potentzia, eraginkortasun eta erabilgarritasun handikoak– oinarrizkoak izango dira energiaren (berriztagarriak barne), garraioaren eta halako sektore
funtsezkoen modernizaziorako. 2012an, IK4-IKERLANek potentzia handiko bihurgailuak, potentziako makina elektriko eta gailu elektromagnetikoak eta sistema elektrikoen integrazioa ikertu ditu batez ere.

POTENTZIA HANDIKO BIHURGAILUAK
Jarduera nagusietako bat erdieroale aurreratuen azterketa izan da. Jarduera berri bat abiarazi da zilizio karburozko (SiC) erdieroaleen inguruan. Saiakuntza plataforma
bat diseinatu da SiC teknologiak eraginkortasunean eta
bolumen murrizketan dituen abantailak ebaluatzeko;
baita inplementatzeko baldintzak zehazteko ere. Halaber,
IGBT Press Pack erdieroaleen karakterizazioa egin da eta
horien prestazioak IGCT teknologiarenekin konparatu
dira. Gainera, hainbat kommutazio topologia eta teknika
aurreratu aztertzeko aukera ematen duen erakusgailu
bat garatu eta prest jarri da, eraginkortasun eta dentsitate energetiko oso handiko aplikazioetarako.

POTENTZIAKO MAKINA ELEKTRIKO ETA GAILU
ELEKTROMAGNETIKOAK
Kontrolari dagokionez, saiakuntza bidez balioztatu da
tren trakzioan aplikatzeko diseinatutako iman iraunkorreko motor baten gaineko zuzeneko kontrol estrategia
(PMSM). Gainera, halako makinetako imanen fluxua online kalkulatzeko bi teknika aztertu dira: lehena, potentzia
erreaktiboaren itzuleran oinarritua, eta, bigarrena, Kalman
iragazki batean. Makina elektrikoen diseinuari dagokionez, 2012an aurrerapen garrantzitsuak izan dira; horren
oinarrian, iman iraunkorreko makina elektrikoak diseinatzeko metodologia baten lehen bertsioa garatu izana
dago, zeinak diseinu kode optimizatu bat daraman.

SISTEMA ELEKTRIKOEN INTEGRAZIOA
Planta fotovoltaikoen konexioari buruzko araudien gaur
egungo egoera aztertu da (PV), bihurgailuen topologiak
berrikusi dira eta potentzia arkitekturen eta planten
kontrolaren gaineko analisia egin da.
Ildo hau lankidetzan ari da erreferentziazko unibertsitate hauekin: MGEP-MU, Lausanneko EPFL, Grenobleko
G2ELab, Kataluniako UPC, Santiagoko unibertsitatea
eta Aachengo ISEArekin.

Eraginkortasun eta dentsitate energetiko
oso handiko kommutazio topologia eta teknikak
aztertzeko erakusgailua

Iman iraunkorreko makina elektrikoak
diseinatzeko tresnak
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EGITURA MEKATRONIKOEN DISEINUA,
MONITORIZAZIOA ETA KONTROLA
Egitura eta sistema fidagarri eta iraupen luzekoak izatea garrantzia handiko erronka da, urteen joana eta lan
baldintza zorrotzak gorabehera. Erronka horri aurre egiteko, fidagarritasuna eta iraunkortasuna egituraren
diseinutik eta kontroletik ziurtatu behar dira, baina, era berean, egituren kontserbazio egoera eta funtzionamendua zein diren jakin beharra dago. Hona hemen IK4-IKERLANek 2012an alor honetan egindako jardueraren laburpena:

MATERIAL ANITZEKO EGITUREN DISEINUA
Woven motako material konposatuek I. moduan eta II.
moduan hausturarekiko duten zailtasuna karakterizatu
da habiaraketaren arabera. Kalte progresiboko modeloak garatu dira open-hole probeta bati aplikatuta, eta, termografia infragorriaren bidez, probetako akatsa karakterizatu da. Propietate mekanikoen nekearekiko karakterizazioa azeleratzen duen makina baten patentea eskatu
da. Lotura itsaskorretan, material konposatu zurrunduzko panel bat karakterizatu da T profil bat itsastearen
bidez, aeronautikan erabiltzen denaren antzeko konfigurazio batean.

MONITORIZAZIO ESTRUKTURALA
Egituretako akatsak detektatzeko algoritmo bat garatu
da. Algoritmo hori gai da azpiegituretako pitzadurak eta
akatsak detektatzeko, esaterako, aerosorgailuetan, tekniken konbinazioaren bitartez (mutual information,
proiekzioa osagai nagusietan eta algoritmo espezifikoak).
Era berean, azpiegiturako akatsak eta horiek dauden
leku zehatza aurkitzen dituen metodo bat garatzen ari
da, egituraren bibrazio moduetatik –jardunean ateratakoak– abiatuta.

Karbono zuntzez indartutako konposite materialeko
open-hole probeta baten karakterizazioa
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Halaber, aski gutxi ezagutzen diren kargen pean dauden
sistema dinamikoen modeloak sendo kalibratzeko metodologia bat proposatu da, aerosorgailu baten potentzia
tren baten modeloarekin azaldu dena.

SISTEMA KONPLEXUEN MODELATZE DINAMIKOA ETA
KONTROL-TEKNIKA AURRERATUAK
Aerosorgailuetarako helburu anitzeko kontrolagailu sendoak diseinatu, inplementatu, balioztatu eta ebaluatzeko metodologia hedatu da, modelaketa eta LPVrako
funtzioak txertatuz (Linear Parameter Varying).
Metodologia hori hainbat kontrol probari aplikatu zaio,
baita pitch kontrol indibidualari ere, eta emaitza onak
lortu dira osagai mekaniko nagusiek jasaten dituzten
kargak murriztean. Badaukagu FAST/Simulink-en oinarritutako prototipo birtual bat denbora errealeko balioztapena egiteko eta hardware plataforma generiko batean inplementatutako kontrol algoritmoen prestazioak
ebaluatzeko.
Material anitzeko egituretan, IK4-IKERLANek lankidetzan dihardu IK4, MGEP-MU, Gironako unibertsitatea
eta Katholieke Universiteit Leuvenekin; monitorizazio
estrukturalean, berriz, UPC, Siegengo unibertsitatea,
Patrasko unibertsitatea eta Franche-Comté unibertsitatearekin ari da lankidetzan; eta modelatze eta kontrol-teknika aurreratuetan, IREC, EHU eta ESTIArekin.

Pitzadurak detektatzea eta kokalekua zehaztea
laborategiko azpiegitura batean

IKERKETA PROPIOKO ILDOAK

IN VITRO DIAGNOSTIKOA EGITEKO
MIKROTEKNOLOGIAK
Bizitzaren zientzien arloan, bateko eta besteko parametroak azkar eta in situ diagnostikatzeko eta antzemateko gero eta behar handiagoa dagoela ikusten da. Ikerketa ildo honetan, jomuga mikroteknologietan oinarritutako plataformak garatzea da, diziplina ugari integratuko dituztenak, benetako aplikazioen arrakasta izateko funtsezko faktore gisa. 2012ko ikerketen emaitza nagusiak hauek izan dira:

ARKITEKTURA MIKROFLUIDIKOETARAKO METODOLOGIA

MIKROESFERA KODETUAK

Gailu mikrofluidikoen arkitekturak aztertu, diseinatu, garatu eta balioztatzeko metodologia bat dugu. Horri esker,
erreakzio biokimikoak gailu mikrofluidiko batera transferitu
daitezke, eta prototipoen diseinua sistematizatu, modulartasun eta portaera erreproduzigarria eta errepikagarria
segurtatuz.

Lan honek parametro anitz neurtzea ahalbidetzen du,
mikroesferak Quantum Dots populazioekin kodetuz, bata
bestearen ondoko geruzekin eta infiltrazio bidez, eta
ondoren azalera funtzionalizatuz.

POLIMERO GAINEKO MICROARRAY-AK
ERREAKTIBOAK BILTEGIRATZEA
Erreaktiboak txiparen barruan babesteko formulazioak eta
metodoak garatu dira. Erreaktiboen liofilizazioa eta gelifikazioa lehenetsi dira, horien artean oligonukleotidoak, entzimak edo bola magnetikoak egonik. Kartutxo mikrofluidikoaren barruan likidoei eusteko zein bultzatzeko metodo bat
diseinatu da.

BIOSENTSOREAK
Ikerketaren arretagunea izan dira DNA librea hautemateko
sentsorizazio elektrokimikoa, eta txipeko gelaxka elektrokimikoen kitzikapen, anplifikazio eta atzipeneko elektronikak
duen potentziostatoaren/galbanostatoaren garapena.

Detekzio elektrokimikorako
modulua

Film batean proteinak eta DNAa finkatzeko prozesua
optimizatu da, eta txipeko hibridaziorako kamera zigilatu
egin da, hori bultzatzen duten baldintzak aldatuz.
Deskribatutako jardueren ondorioz hiru patente erregistratu dira.
IK4-IKERLAN zentrua CIC microGUNEko eta IK4ko
kidea da, eta horiekin koordinatzen du bere ikerketa
jarduera. Gainera, erreferentziazko hainbat erakunderekin lankidetzan dihardu, horien artean, lMEC (Belgika),
IMTEK (Alemania), ICIQ (Espainia) eta CNM (Espainia),
besteak beste.
IK4-IKERLAN liderra da Europako LABONFOIL eta
ANGELAB proiektuetan.

Oligoen array-a hibridazio
mikrokameran
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PRODUKTU ETA ZERBITZUEN
MASAKO PERTSONALIZAZIOA
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko helburuarekin, ikerketa ildo honek tresna eta metodologia oso pertsonalizagarriak garatu eta balioztatzen ditu. Garapen horiek balio kateko eragile guztiekin lankidetzan aplikatzeak
aukera ematen dio enpresari balio handiagoko zerbitzuen eskaintza berritzaile bat egiteko, negozio estrategia desberdin bat garatzeko eta balio katea etengabe optimizatzeko eredu bat lortzeko. Ondoren, 2012ko
aurrerapenak laburtzen dira:

PRODUKTU-ZERBITZU NEGOZIO EREDUAK

ZERBITZUEN INGENIARITZA

Negozio ereduak berritzeko teknikak garatu dira, negozioak sustatzeko berrikuntza irekitik sortzen diren aukerei
arreta berezia jarriz, betiere erakundeen arteko lankidetzan
oinarrituta eta erabiltzailearentzat 'irekita'.

Zerbitzu automatikoen diseinuan eta garapenean eskalagarritasuna eta aldakortasuna sakondu da. Zerbitzu
baten osagai nagusien garapena optimizatzeko teknikak
ere aplikatu dira, 'optimizazioaren' kontzeptua inplikatzen
duen algoritmia batekin.

ZERBITZU PERTSONALIZATUEN DISEINUA

Garapen hauek industriaren arloan duten aplikagarritasunaren balioztatzea nabarmentzen da, mantentze lanak
aurrez iragartzeko urrutiko zerbitzu batez, eta eraginkortasun energetikoa zainduz.

Zerbitzu pertsonalizatuen arloan, zerbitzuak definitzeko
metodologia kontrastatu da, eta zerbitzuaren prozesuak
modelatzeko eta simulatzeko teknikak erabili dira, baliabideen dimentsionamendua balioztatzeko.

PRODUKTU-ZERBITZU HORNIKUNTZA-SAREAK
Hornikuntza-sareen diseinu estrategikorako, dagoen eredua birdefinitu egin da, produktuak eta zerbitzuak modelatu ahal izateko eta tresnarekin simulatzeko, proposatutako hornikuntza-sarearen diseinuaren portaera balioztatzeko.

Negozio eredu berriak aztertu
eta diseinatzeko teknikak
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IK4-IKERLAN hainbat erakunderekin dihardu lankidetzan, horien artean Cambridge University (negozio
ereduen berrikuntza); RWTH Aachen University
(berrikuntza irekia); MIK (berrikuntza irekia); MIT
(pertsonaliza daitezkeen zerbitzu-ereduak); EHU
(produktuen/zerbitzuen diseinuan software produktu
linearen kontzeptua sartzea); MATIA-INGEMA
Fundazioaren Institutu Gerontologikoa (etxean
laguntza emateko eredu berrien pertsonalizazioa) eta
CIGIP-UPV (hornikuntza-sareen diseinu estrategikoa).

Mantentze lanak aurrez iragartzeko
urrutiko zerbitzua

IKERKETA PROPIOKO ILDOAK

ENERGIA SORTZEKO ETA ELEKTRIKOKI
BILTEGIRATZEKO SISTEMAK
IK4-IKERLANek esperientzia handia dauka energia elektrikoki biltegiratzeko eta kudeaketa termikorako teknologien garapenean, bai garraioaren sektorean bai energiarenean. Esperientzia horri esker, IK4-IKERLANek
aurrerapenak lortu ditu teknologien eta prototipo propio berrien garapenean, izan ere, baterietan eta ultrakapazitateetan oinarritutako biltegiratze eta kudeaketa termikorako sistemak diseinatzeko eta garatzeko metodologiak landu eta hobetu baitira. Hona hemen 2012ko lorpenik aipagarrienak:

GELAXKA ETA MODULUAK HAUTATZEKO ETA HORIEN
FIDAGARRITASUNA AZTERTZEKO METODOLOGIA
Teknologia hautatu eta amaierako produktuan txertatzeko prozesua azeleratzeko teknikak garatu dira.
Degradazio azeleratuko estrategien bidez, teknologien
bizitza iragartzeko gaitasuna hobetu egin da. Gelaxken
eta moduluen fidagarritasunaren eta segurtasunaren
azterketan ere hobera egin da, eta horrek aukera eman
du egindako ikerketak 30 teknologia berri baino gehiagora hedatzeko, garraioaren eta energiaren sektorean.

LITIO-IOIZKO BATERIEN PORTAERA ELEKTRIKO ETA
TERMIKOEN EREDU BERRIAK
IK4-IKERLANek estandarizatu egin du bere diseinu prozesua hainbat teknologiatarako; horrek aukera emango du
etorkizuneko garapen kostuak aurrezteko eta etorkizunean garatu beharreko produktuen prestazioak hobetzeko.
Emaitzetako batzuk, zientzia aldizkari entzutetsuetan argitaratu direnak, nazioarteko onenen artean daude.

BATERIAK KUDEATZEKO SISTEMA (BMS)
Karga egoera zehazteko kontrol algoritmoak garatu dira,
eta osasun egoera zehazteko hobekuntzak txertatu, baita

Garatutako litio-ioizko modulu berria, kudeaketa termiko
eta elektrikorako teknika berriak txertatzen dituena

gelaxkak modulutan orekatzeko ere; denak ere, aplikazio
lehiakorrak garatzeko funtsezko teknologiak izaki. Hala,
IK4-IKERLANek litio-ioizko modulu berri bat garatu du,
etorkizunean garraioaren sektorean aplikatzeko.

KUDEAKETA TERMIKOA
Garraioaren eta energiaren sektoreetarako, kudeaketa
termikoko sistemen garapenaren balio kate osoa hartzen
duen metodologia bat finkatu da, osagaiak edo produktuak amaierako aplikazioetan txertatzeko behar diren
balioztatze prozesuak barne. Izan ere, gure industria ehunari kudeaketa termikoko soluzio osoak emateko gai den
zentro bakarra gara gure ingurunean, eta horrek aukera
ematen digu nazioarteko lehiakideei sartzeko hesi berriak
jartzeko. Garapenok gero eta garrantzitsuagoak dira
aipatutako produktuen eraginkortasun energetiko globala hobetzeko, eta baita kudeaketa termiko eraginkorra
eskatzen ari diren merkatu lerro berrietan sartzeko ere.
Ikerketa ildo hau erreferentziazko ikerketa erakundeekin
dabil lankidetzan; horien artean: CIC energiGUNE,
Tecnun, MU-MGEP, Oviedoko Unibertsitatea, École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suitza) eta
Aachengo ISEA (Alemania).

Aplikazio berrietarako kontrol
algoritmo berrien garapena
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Kontratupeko I+G
KONFIANTZAREN
BALIOA

2012ko ekitaldiak, IK4-IKERLANek bere bezeroekin
dituen harremanei dagokienez, egonkortasun handia
erakutsi du. Hori, halabeharrez, Zentroak enpresen
I+Gko eskaerei erantzunez ematen duen balioaren
fruitua da. Egungo egoeran, enpresa-ehunak bere jarduerarekin jarraitzeko arazo larriei aurre egin behar
dielarik, IK4-IKERLANek hainbat enpresarekin izenpetutako kontratuetatik datozen sarrerek ezarritako helburuak bete dituzte, eta 13,2 milioi eurora iritsi dira,
sektore eskatzaile nagusiak garraioa, ekipo-ondasun
ez-industrialak eta energia izanik.

Bezero-mapa
IK4-IKERLANek I+Gko soluzio aurreratuak eskaini dizkie
mota askotako enpresei, konpainia handiak zein enpresa
txiki edo ertainak izan. Zentroaren jakintzan dagoen konfiantza horrek enpresa liderrekin dagoen lankidetza
sendo eta jarraitua mantentzea ahalbidetu du, horien
artean egonik CAF Taldea, ORONA Taldea, FAGOR
Group, ALSTOM, AMPO, FAGOR ARRASATE, ULMA,
ORMAZABAL, COPRECI, etab. Aitzitik, nabarmentzekoa
da I+G+b zerbitzuak kontratatzen dituzten enpresa txiki
eta ertainen kolektiboa garrantzitsua dela, 2012an 96
enpresatara iritsi baita.
Joera positibo hori IK4-IKERLANek enpresa-munduan
jokatzen duen rol estrategikoa eta lidergoa indartzera
dator, ikerketa eta garapen proiektuak kudeatuz eta abiaraziz, horiek gipuzkoar enpresa handi zein txiki eta ertainen
lehiakortasuna bermatzeko funtsezkoak direla agerian
geratu baita, bereziki EAEko enpresei dagokienez.
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Azkenik, halaber nabarmentzekoa da IK4-IKERLANek
urtez urte gero eta indar handiagoz oinarri teknologikoko
produktuak merkaturatzen protagonistaren rola hartzen
doala, Zentroaren babesean sortutako spinoffetako bezeroen oinarrian bere presentzia areagotuz.

Produktu-prozesu-zerbitzuan duen
eragina
IK4-IKERLANen ezaugarri nagusia da enpresen lehiakortasuna bultzatzeko duen konpromisoa, eta erantzukizun
hori enpresa-ehunaren zerbitzurako lan gisa ulertzen da,
produktu, prozesu edo zerbitzu berritzaileak garatzeko.
Identitate ezaugarri hori denboran zehar mantendu da,
zentro teknologikoa, inguruneko enpresekin elkarlanean,
produktuen eta zerbitzuen garapen integralean lider
bihurtzeraino.
Enpresa-ehunarekin lankidetzan aritzeko apustua izan da,
berriro ere, 2012ko ekitaldiaren ezaugarria; urte horretan
IK4-IKERLAN enpresa askorekin aritu da elkarlanean produktuei eta zerbitzuei balio erantsia gehitzeko eta, horrekin, lehiakorragoak izateko eta bereizteko. Zentroak
emandako balioaren zati handi bat atal horretan izan da,
eta enpresek balioa sortzeko eta teknologiaren bidez besteetatik bereizteko aukerak identifikatu eta garatu dituzte,
IK4-IKERLANekin lankidetzan.

KONTRATUPEKO I+G

Guillermo Irazoki
Marketing Zuzendaria

Jarduera horiek osatuz proiektu ugari daude, eta horietan
berrikuntzak enpresa kudeatzeko prozesuei balioa emateko xedea du, enpresen lehiarako beste giltzarri batzuetan
eragitea bilatuz.

Kontratupeko I+Ga sektoreka
Ikuspegi sektorial batetik, Zentroak 2012an garatu duen
Kontratupeko I+Garen inpaktuaren mapak ez du alde
nabarmenik aurreko urteekin alderatuta, eta hori zentzuzkoa da, kontuan hartzen bada bezeroen kolektiboaren
leialtasuna eta egonkortasuna.
Zentroak lankidetza gehien landu duen sektorea Garraioa
izan da, 2011rekin alderatuta hazkunde handia izan
baita, Kontratupeko I+Gko proiektuen sarreren % 27 izatera iritsi delarik. Halaber, ekipo-ondasun ez-industrialen
eta energiaren sektoreen partaidetza ere nabarmentzeko
da, sarreren % 20 izan baitira, hurrenez hurren.
Sektoreen inpaktuaren mapa osatzeko ekipo-ondasun
industrialak eta osasuna daude, sarreren % 10ekin; etxetresna elektrikoak, % 5ekin; zerbitzuak, % 4rekin; eta
elektronika-informatika, % 3rekin. Indarrean dagoen Plan
Estrategikoan, Zentroak lehentasunezkotzat jotzen ditu
energiaren eta osasunaren 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, enpresetara orientatua. Izan ere, aipatutako
proiektuetan parte hartzeko gehien baloratzen den baldintzetako bat da enpresen eta ikerketa erakundeen
arteko lankidetza bultzatu behar dutela, zentro teknologikoaren konpromiso nagusiarekin bat eginda.
CENIT eta ETORGAI programa estrategikoetan izandako
parte hartzea oso positiboa izan da. 2012an zehar,
Zentroak hiru CENIT proiektutan eta hamahiru ETORGAI
proiektutan lan egin du, erreferentziazko enpresekin lankidetzan, horien artean CAF Taldea, ORONA Taldea,
FAGOR Group, ULMA, ALSTOM, AMPO, FAGOR AUTOMATION, CEGASA, ORMAZABAL, etab. Kasu 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
IRAUNKORTASUNERAKO,
I+G+b

Produktuaren Garapenerako unitatea, ALSTOM,
AMPO, CAF taldea, FAGOR Group, ORONA edo VELATIA Taldea bezalako industri talde liderrekin batera,
balio erantsi handiko produktuak eta zerbitzuak garatu ditu. Betiere estandarrak betez, kalitatea, kostua
eta epea hobetu dira, eta gure bezeroen lehiakortasuna bermatu da, zenbait kasutan mundu mailako liderrekin lehiatuz.
Kontziente izan behar dugu arazo bat aukera bihurtzeko dugun gaitasunaz, eta hobetzeko espirituari bizirik
eusteko gai garela. Egun inork ere ez du zalantzan
jartzen etorkizunean enpresek I+G+b dosi handiak
beharko dituztela iraunkortasunari eutsiko badiote.i

Pertsonak
2012an zehar Produktuaren Garapeneko taldea hobetzen
eta indartzen jarraitu dugu; horretarako, bost lan bazkide
berri hasi dira lanean: Josu Gabilondo Sentsoreetan, Jan
Heukamp eta Nerea Uriarte Elektronikan, Marcos Aguirre
Ingeniaritza Mekanikoan eta Aitor Urbieta Software
Teknologietan.

Ikerketa Propioa
2010-2013 Espezializazio Planaren hirugarren urtean
Unitatearen espezializazioa eta eremu nazionaleko lidergoa berretsi ditu arlo hauetan: sistema txertatuetan;
Potentzia- elektronikako sistemen bihurketa eta kontrolean; Egitura mekatronikoen diseinu, monitorizazio eta kontrolean eta in vitro diagnostikoa egiteko mikroteknologietan. Teknologia sortu eta atzitzearen alde egiten jarraitzen
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dugu, baita ere ikerketa ildo bakoitzeko erreferentziazko
zentro nagusiekin lankidetzan aritzearen alde.
Espezializazio Plana Unitatearekin lankidetzan diharduten
enpresen behar teknologikoekin sintonia egokian dela
berretsi dugu. Era berean, erreferentziazko beste zentro
batzuekin sarean egindako lanak enpresen I+G+b-ari
dakarzkion onurak ere hor daudela egiaztatu da.

Kontratupeko I+G
Produktuaren Garapenerako Unitatearen Kontratupeko
I+G jarduera 9,5 M€-koa izan da. Enpresa traktore eta
laguntzaileekin proiektuak gidatzeko taldeak finkatu egin
dira, eta horiek lagundu egin digute bezeroei ematen diegun erantzuna hobetu, egituratu eta dinamizatzen, balio
proposamenak eginez, bezeroen arazoak konponduz eta
haien oraingo eta etorkizuneko beharrak modu eraginkorrean kudeatuz, enpresa eta sektorea sakon ezagutzearen
ondorioz.
Pertsonen eta taldeen egonkortasunari esker eta enpresen beharretara egokitzeko duten gaitasunari esker,
berme sendoz heldu ahal izan diegu erronka teknologikoei eta konpromisoei, bai Kontratupeko I+G proiektuen
aurrekontuei bai epeei dagokienez.
Azkenik, 2012aren itxierak indartu egin du Produktuaren
Garapenerako Unitatearen proiektu zorroa hala kalitatean
nola kantitatean, izan ere, gora egin dute bai enpresa
bezeroen kopuruak bai CENIT (2), INNPACTO (9) eta
ETORGAI (9) programetako parte hartzeak.

PRODUKTUAREN GARAPENERAKO UNITATEA
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TXIMINIA ERAUZGAILU ADIMENDUNEN BELAUNALDI BERRIA
FOCUS INNPACTO proiektuko liderra den Fagor Electrodomésticos
enpresa, beste bazkide parte hartzaile batzuekin batera –tartean IK4IKERLAN–, tximinia erauzgailu adimendunen belaunaldi berria sortzera
bideraturiko proiektu hau egiten ari
da. Tximiniok erauzten eraginkorrak,
isilak eta erraz mantentzekoak izango dira.

Marcelino Caballero

FAGORen kanpai erauzgailua eta
bere modelaketa fluido-dinamikoa

Proiektuaren lehen fasean, modelaketa fluido-dinamikoari eta akustikoari heldu zaie, baita geroagoko
egiaztatzeari ere; ondoren, alternatiba kontzeptualen sorkuntza faseari
ekin zaio.
Alternatiba horiek modeloen bidez
ebaluatzen dira; beraz, diseinu
zehatzaren hurrengo etapara erauzketaren ikuspegitik eraginkorrenak
eta, aldi berean, isilenak diren alternatibak pasatuko dira.

Produktuaren Garapenerako
Unitateko Zuzendaria

PRICE PROIEKTUA (HENARESKO KORRIDOREKO SARE ADIMENDUNEN PROIEKTU
BATERATUA)

Proiektuan garatu beharreko
gailu adimendunen eskema

Fagor Electrodomésticos eta IK4IKERLAN asmo handiko PRICE
proiektuan parte hartzen duten
kideetako bi dira. Proiektua Gas
Natural Fenosak eta Iberdrola
Distribuciónek gidatzen dute, eta
Ekonomia
eta
Lehiakortasun
Ministerioak eta FEDER funtsek
finantzatzen. Hogeita bi kide parte
hartzailerekin eta 34 milioi euroko
aurrekontuarekin,
proiektuaren
helburua da Henaresko korridorean sare elektriko adimendunak
hedatzea, Madrilgo erkidegoaren
eta Guadalajara probintziaren artean. Energia elektrikoa banatzeko
sare adimendunek informazioaren
eta komunikazioaren teknologiak
baliatzen dituzte (IKT) energia elektrikoaren kontsumoa eta banaketa
optimizatzen laguntzeko.

Zehazki, Fagorrek eta IK4IKERLANek etxetresna adimendun
edo "smart appliances" direlakoetan dihardute, energia eskaeraren
gestioan aktiboki parte hartzeko.
Beraz, proiektuaren erronka nagusietakoa da sistemako operadorearen, banatzaileen eta merkaturatzeko eragileen artean interakzio egokia egotea, jarduera "adimenduna"
izan dadin eta amaierako erabiltzailearen kontsumo eta gastu elektrikoan hobekuntzak egon daitezen.
Proiektuan garatuko diren lanei
esker, Fagor Electrodomésticos eta
IK4-IKERLAN eragile liderren posizioan kokatuko dira, baliabide
energetikoen gestio optimizatua
eskaintzeko teknologien diseinuari
eta garapenari dagokienez.
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ORONA talde liderra da europar merkatuan, eta bere jarduera igogailuak, eskailera
mekanikoak, arrapalak eta pasabideak diseinatu, fabrikatu, instalatu, mantendu eta
modernizatzean oinarritzen da. I+G+b-aren alde egindako apustua eta konpromisoa
–horrek alor horretan inbertsiorik handiena egin duten europar enpresen artean
kokatzen du– ORONA EIC ikerketa zentroak gidatzen du eta bere sareko lankidetzaereduaren barruan unibertsitatea eta I+G-ko zentroak integratzen ditu, horien artean
aipagarri: IK4-IKERLAN.

ARCA III – IGOGAILUAK KONTROLATZEKO ARKITEKTURA
BERRI BATEN DISEINUA

DEIAK BIDERATZEKO NODOA

Hona hemen igogailurako kontrolaren belaunaldi berriaren
diseinua gidatu duten gakoak: kostuak murriztea, kontsumo energetikoa murriztu eta kudeatzea, prestazioak
gehitzea, produktua malgutzea eta igogailua mantentzeko prozesuak hobetzea.

ORONA, IK4-IKERLANekin lankidetzan, deiak bideratzeko
nodo bat garatzen ari da. Nodoak igogailuen instalazio
barruan trafikoarekin lotuta dauden aspektuak kudeatzen
ditu, esaterako, deiak erregistratu eta seinaleztatzea edo
deiok esleitzea irizpide jakin batzuen arabera, horixe baita,
azken finean, trafiko algoritmoa definitzen duena.

2012. urtean, IK4-IKERLANekin lankidetzan, ORONAk
igogailuen maniobra familia berria diseinatu du, ARCA III
izenekoa.
Maniobra berriak EN81-20 segurtasun araudi berria beteko
du, baita A Klaseko igogailuetarako ISO araudi berria ere.
Potentzia kontaktorerik gabeko eragingailu berri bat edukiko du, stand-by egoerak ahalbidetuko dituena, erreskateko maniobra operazioa errazteko. Eragingailua komunikatuta egongo da igogailuaren kontrolarekin funtzionaltasun berriak gehitzeko, hala nola bidaia bakoitzerako optimizatutako abiadura profilak eta solairurako zuzeneko hurbilpenak. Hala, bidaia denbora minimizatu egingo da.
Arkitektura berriaren barruan, bi garapen nabarmentzen
dira: energia kudeatzeko sistema berria, energia optimizatzen duena, eta M2M lotura, kontserbaziora orientatutako urruneko konexioa ahalbidetzen duena.

Zentzu horretan, trafiko master horretan bi algoritmo berri
txertatu dira, bi instalazio mota zehatz hauek planteatzen
dituzten arazoei erantzuteko: batetik, solairu itsuak dituzten instalazio asimetrikoak; eta bestetik, trafiko biziko premium instalazioak, normalean bulego eraikinak izaten direnak, non jende asko egoten den.
Azken kasu horretarako, solairuan helmuga hautatzeko
interfaze baten oinarrizko prototipoa garatu da, bidaiariari
aukera ematen diona bere helmuga kabinan sartu aurretik
adierazteko. Algoritmoak, hala, helmuga komuna duten
bidaiariak taldekatzeaz gain, igoera erpinetan itxaron denborak hobetu ditzake.
Garapen berriok ORONAren produktu berri bat osatuko
dute, GDD (Green Destination Dispatcher) izenekoa.
Produktu horrek bidaiarien trafikoa hobetuko du energia
kontsumoarekin lotutako aspektuak kontuan hartuz.

Bestalde, TFT batean oinarritutako bistaratze sistema
berri bat izango du, konektibitate eta seinaleztatze aurreratuarekin.
Kontroleko arkitektura berri honen bidez, ORONAk goi
gamako instalazioetarako soluzioak eskaini ahal izango
ditu, non talde berean zortzi igogailu eta 64 solairu ere
egon ahal izango diren, konfort maila eta mugikortasunerako zerbitzu maila handiko eraikinetan.

ARCA III CPU berria
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Helmuga solairuan aurrez hautatzeko aukera
ematen duen algoritmoa
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eKONTSERBAZIOA IGOGAILUETAN, IGOGAILUAREN
ERABILGARRITASUN ETA SEGURTASUN OSOA
BERMATUKO DUEN ZERBITZU OPTIMOA ESKAINTZEKO

LIFTION: IGOGAILURAKO LITIO-IOIZKO
BILTEGIRATZE SISTEMA

ORONA, igogailuaren osagai adimendunetan sentsorizatzeko eta software txertatua inplementatzeko gailuak
garatzetik abiatuz, bere instalazioen mantentze-lanetara
bideratutako soluzio optimoen ezarpena ahalbidetuko
duen metodologia prestatzen ari da. Metodologia horrek
aukera emango du matxurei aurrea hartzeko informazioa
izateko eta osagai kritikoen egoera zein den jakiteko, instalazioetan erabilgarritasun eta segurtasun osoa ziurtatuko duen mantentzea bermatzeko helburuz.

ORONAk, IK4-IKERLANekin lankidetzan, litio-ioizko baterietan oinarritutako energia biltegiratzeko sistema bat
garatu du, jasokuntza sistemen kontsumo energetikoa
murrizteko helburuarekin.

2012. urtean, IK4-IKERLAN eta CEIT-IK4rekin lankidetzan,
kablea sentsorizatzeko gailu bat garatu da. Gailu horrek
kablearen hasierako egoera zein den eta degradazioa
norainokoa den jakiteko aukera emango du, funtzionamendu zikloen arabera.
Era berean, hainbat eragingailuren seinaleak monitorizatuz, ORONAk, IK4-IKERLAN eta IK4-TEKNIKERekin lankidetzan, hainbat algoritmo garatu du igogailuaren ateetan eta hutsartean funtzionamendu arazoak identifikatzeko eta zereginak aurreratzeko.

Landutako prototipoa gearless (erreduktore gabea)
makina gelarik ez duten bizitegi igogailuei zuzenduta
dago batez ere. Litio-ioizko battery pack delakoa igogailuaren eragintzan txertatzeak aukera ematen du ultrakapazitateetan oinarritutako soluzio erabilgarriarekin baino
energia gehiago biltegiratzeko. Azken helburua, energia
biltegiratuz kontsumoa murriztea ez ezik, sare elektrikoaren akatsen aurrean erreskate autonomoko operaziorako energia eskuratu ahal izatea ere bada.
Garapena ORONA ESSen (Energy Storage System) Liftion
produktu berrirako oinarria izango da. Produktuak aukera
emango du sare monofasikotik elikatzeko, energia iturri
berriztagarriak erabiltzeko –esaterako, fotovoltaikoa– eta,
azken finean, kontsumitutako energia % 50etik gora
murrizteko.
Battery pack-a honakoek osatzen dute: seriean konektatutako litio-ioizko gelaxkek, BMS elektronikak (Battery
Management System) eta hozte-termikoko sistemak.
Garatutako BMSak monitorizatzeko, gelaxkak orekatzeko
eta babesteko funtzioak dauzka.

Kablea sentsorizatzeko gailua

Litio-ioizko baterien modulua
BMS elektronikarekin
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IK4-IKERLANen eta CAF Taldearen arteko lankidetza areagotu egin da 2012ko ekitaldian zehar, enpresaren asmo handiko Teknologia Planaren barruan. Plan horren helburu nagusia, hain zuzen ere, tren bidezko garraioa hobetzea da; horretarako, garraio hori
seguruagoa, eraginkorragoa eta erosoagoa bihurtu nahi da. Teknologia Plan horren
barruan, erreferenteetako bat SIL2 / SIL4 plataforma txertatua eta SIL4 seinaleztapensistema ontziratua da.

SIL2 / SIL4 PLATAFORMA TXERTATU FIDAGARRIA, TRAKZIO KONTROLEKO ETA SIL4
TRENBIDE-SEINALEZTAPEN SEGURUKO APLIKAZIOETARAKO
VEGA plataforma (Vehicle Electronics for Generic
Applications) errealitate bihurtu zen joan zen ekitaldian,
TÜV Rheinlandekin SIL2 / SIL4 egiaztatze prozesuaren
zati handi bat arrakastaz gainditu eta gero. Plataforma
hori fidagarritasun, modulartasun eta unibertsaltasun
eskakizunei erantzuteko pentsatu zen eta trenbideko
aplikazioetan erabiltzen ari da, esaterako, baskulazioan,
trakzioan eta trenbideetako seinaleztapenean.

ROSAE sistemak, VEGA plataforma seguruan oinarrituz,
hiru konputazio-kanal erredundante darabil trenbide-seinaleztapen aplikazioetan eskatzen den SIL4 integritatemailara iritsi ahal izateko.
Aurten, sistemak hainbat saiakuntza eta balioztatze-fase
pasatuko ditu, segurtasun eta elkarreragingarritasunaren
ikuspegitik, egiaztapenera iristeko aldez aurreko pauso
gisa.

ROSAE izeneko (Railway Operation and Safety – ETCS
ontziratua) SIL4 trenbide-seinaleztapen sistema ontziratua finkatze aldian dago, diseinu eta inplementazio faseak gainditu ondoren. Sistema honek EBean definitutako
ERTMS/ETCS estandarra betetzen du, tren bidezko trafikoaren segurtasuna, fidagarritasuna eta ahalmena handitzea ahalbidetuko duen kontrol bakarreko sistema bat
ezarri ahal izateko eta mantentze kostuak murriztu ahal
izateko.

ETCS sistema txertatuaren saiakuntza fasea
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WIRELESS INDUSTRIALA - HARIRIK GABEKO
MONITORIZAZIOA INDUSTRIA INGURUNEETAN

POTENTZIA OSAGAIAK HOMOLOGATZEKO
PLATAFORMA

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarrilesek (CAF), IK4IKERLANekin lankidetzan, asmo handiko jarduera bat
abiarazi du helburu honekin: sektorean aplikatzekoak
diren haririk gabeko konektibitateari loturiko teknologiak
ikertu, balioztatu eta garatzea, aplikazio berriak egiteko
eta produktuen prestazioak hobetzeko aukera izateko.

EUROCIVIS proiektuaren barruan, CAF Power &
Automationek, IK4-IKERLANekin lankidetzan, berak
garatzen dituen trakzio bihurgailuei dagozkien potentzia
osagaiak homologatzeko plataforma bat garatu du.
CompactRio kontrol batean oinarrituta, neke ziklatzeak
egiten zaizkie, hainbat tenperaturatan, bihurgailuen
potentzia osagai nagusiei, esaterako, kontaktoreei, driverrei, sentsoreei eta IGBT moduluei.

Kontuan hartutako aplikazio-eremuetan oso lan baldintza
zorrotzak eta denboran aldakorrak planteatzen dira gailu
elektronikoak erabiltzeko: tenperatura, murrizketa mekanikoak, eskuragarritasuna, zikinkeria, bizi denbora, bibrazioak, etab. Haririk gabeko komunikazioak bereziki nabarmendu behar dira. Proposatutako eremuak ikaragarri erasotzaileak dira hedapen elektromagnetikorako. Hona
hemen haririk gabeko komunikazioen eraginkortasuna
eta, beraz, konektibitate hori behar duten kasuan kasuko
aplikazioen eraginkortasuna txikitzen duten efektu suntsikorretako batzuk: oztopo metalikoen presentzia, ingurunearen denbora aldakortasuna eta noizbehinkako barnenahiz kanpo-interferentziak.

IGBTen potentzia moduluen analisia egiteko, zahartze
azeleratua bilatzen da estres termomekaniko handi baten
bitartez. Garatutako plataformak gailu erdieroaleen
zahartze azeleratua ahalbidetzen du 3600 Vdc-rainoko
karga baldintzetan; gainera, 1000 Arm-erainoko anplitudea duten korronte sinusoidalak eta 1 – 50 Hz bitarteko
frekuentziak ahalbidetzen ditu.

Homologazio
plataforma

2012an egindako lana hauxe izan da: haririk gabeko
sentsoreen aplikazioak hedatzea CAFeko tren kotxeen
hainbat eremuetan hainbat magnitude monitorizatzeko
(tenperatura, azelerazioa, bibrazioa, deformazioa, etab.).
Proiektuaren lehen fasea arrakastaz burutu da eta, planteatutako arazoak aztertu ondoren, hainbat estrategia
hautatu dira jarduerarekin jarraitzeko eta proposatutako
eremuetan erabilgarritasun handiko haririk gabeko
konektibitate azpiegiturak hedatzeko.

Aztertutako zenbait eremuetan, denboran, espazioan eta
hedapen elektromagnetikoaren frekuentzian egoten den
aldakortasunaren adibidea

IGBTren homologazioaren interfaze osoa
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ALSTOM munduko liderra da energia eolikoaren sorkuntzan. 2012an 6 MW-eko lehenengo offshore prototipoa altxatu zuen lurrean eta 2013an gauza bera egingo du itsasoan. Gainera, hogei makina instalatzea aurreikusten du, 2020. urterako itsas parke
eoliko bat sortzeko bidean. Jarraian, ALSTOMen eta IK4-IKERLANen arteko lankidetzaren adibide batzuk xehatuko ditugu.

AEROSORGAILUAK IKUSKATZEA ETA KONTROLATZEA

ALSTOM munduko itsasoko aerosorgailurik handienetako bat garatzen ari da; horretarako, IK4-IKERLANen lankidetza teknologikoa giltzarria ari da izaten. 2012an, IK4IKERLANek lehen prototipoko makina berriaren azpisistemak eta funtzionaltasunak balioztatzen eta martxan
jartzen parte hartu du.
Kontrol algoritmo berriak modelaketa lengoaien bidez
garatu dira eta aurrez laborategian balioztatu dira, HIL
denbora-errealeko simulazio tresnei esker (Hardware In
the Loop). Hala, arriskuak modu esanguratsuan murrizten
dira eta, lekuan bertan, azken abiaraztearen denbora
laburtu egiten da. Metodologia hau arrakastaz aplikatu da
aerosorgailuaren erregulazio nagusia balioztatzeko, bai
banakako pitch kontrol proba bai errotorea trabatzeko sistema automatikoaren kontrola barne.
Alstom Haliade aerosorgailua kontrolatzeko logikan izandako hazkunde handiari aurre egin ahal izateko, hardware
plataforma berri bat garatu da, eta plataforma horren gainean gauzatuko da ikuskatze eta kontrol sistema.
Plataforma berriak `Galileo V3Plus´ izena du eta aurreko
plataformaren konputazio ahalmena laukoiztu egiten du.

Galileo technical Core Team
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Komunikazioen alorrean, 2011n hartutako EtherCAT
eremu busarekin eraginkorki jardutea ahalbidetuko duen
tresna multzo bat sortzeko lan egin da. Tresna jabe bat
garatu da, tramak atzeman eta aztertzetik abiatuz, intereseko aldagaiak erregistratu eta biltegiratzeko; gainera,
aerosorgailuaren prototipo birtuala berritu egin da, komunikazioen protokolo berriarekin bateragarri egiteko.

Alstom Haliade 6 MW offshore aerosorgailu berriaren
lehen prototipoa
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TURBINETARAKO SORGAILUEN BALIOZTATZE
ESTRUKTURALA

ITSASOKO AEROSORGAILU BERRIEN FIDAGARRITASUN
ESTRUKTURALERAKO DISEINU ESTRUKTURALA ETA
MONITORIZAZIOA

ALSTOMeko Wind dibisioak itsas merkaturako 6 MW-eko
turbina berriari eragintza zuzeneko sorgailu bat txertatu
dio (Direct Drive). Halako sorgailuek abantaila hauek
dituzte ohiko biderkagailudun potentzia-trenen aldean:
mantentzeak kostu txikiagoa du eta erabilgarritasun handikoak dira. Eta aspektu biok funtsezkoak dira mantentze
kostu handiko eta irisgarritasun zaileko alor batez ari
garela kontuan hartuta.

ALSTOMeko Wind dibisioak, IK4-IKERLANekin batera,
itsasoko aerosorgailuen azpiegiturak diseinatzeko aplikazio bat garatu du. Aplikazio horren bidez, aerosorgailuaren
portaera dinamikoa eta karga desberdinen aurrean daukan osotasun estrukturala aztertzen dira.

IK4-IKERLAN, 2012an, aipatutako enpresarekin lankidetzan aritu da osagai horren balioztatze estrukturalean,
sorgailuaren masa murrizteko helburuz, betiere osagai
eolikoak egiaztatzeko nazioarteko arauei jarraituz eta osotasun estrukturaleko eskakizun zorrotzak betez.

Kalkulu estrukturaleko metodologiak garatu eta finkatu
egin dira, eta modeloak egiaztatu eta balioztatzeko metodoak ezarri dira, korrelazio esperimentalaren eta eredu
parametrikoen sorkuntzaren bidez.
Osasun estrukturala monitorizatzeko, soldaduretako pitzaduren eta jacket motako azpiegituren barra nagusietako
pitzaduren antzeko kalteak detektatu eta kokatzeko algoritmoak aplikatu dira.

Horretarako, sorgailuaren hainbat osagairen eredu matematikoak garatu dira; baita kalkuluak egiteko metodologia
espezifikoak ere, akats modu desberdinak aztertzeko.

Aerosorgailuaren balioztatze estrukturalean aztertutako
muntaketa karga baten kasua
Aerosorgailuaren bibrazio moduen azterketa
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AMPO VALVES abangoardiako enpresa da muturreko baldintzetan funtzionatzen duten
balbulen fabrikazioan. Bereziki nabarmentzen da presio zein tenperatura altuetan lan
egiteko gai diren neurri handiko balbulen diseinuan eta garapenean, balbula kriogenikoetan, offshorerako balbuletan eta aplikazio larrietarako balbuletan. IK4-IKERLANek
AMPO VALVESekin lankidetzan dihardu gailu horien garapenak planteatzen dituen
erronka teknologikoei aurre egiteko, kasu hauek erakusten dutenez:

BALBULETARAKO METAL-METAL IRAGAZGAIZTASUNA

TORLOJUAK OPTIMIZATZEKO SOFTWAREA

AMPO, IK4-IKERLANekin lankidetzan, metal-metal motako barne iragazgaiztasuneko soluzio berri bat ari da
garatzen bere bola-balbulen gamarako. Soluzio horrek
aplikazio kriogenikoak (-200 ºC) eta tenperatura altuko
aplikazioak hartzen ditu (+500 ºC).

AMPO, IK4-IKERLANekin lankidetzan, bere produktuak
hobetu eta optimizatzeko prozesu batean murgilduta
dago. Bi helburu lortu nahi dira: batetik, masa eta kostua
aurreztea; bestetik, balbularen presiopeko portaera
hobetzea.

Metal-metal barne iragazgaiztasuneko sistemetan ez da
erabiltzen balbularen barne iragazgaiztasuna ahalbidetzen
duen ohiko elementu polimerikorik. Horrek aukera ematen
du balbulek jarduteko tenperaturaren bitartea handitzeko.

Torloju bidezko loturak balbulen funtsezko atala dira.
Loturon diseinua optimizatzeak, alde batetik, torlojuen
kopurua, diametroa edota materiala aurreztea dakar.
Bestalde, bridaren kanpo-diametroa ere kontuan hartzen
da, eta diametro hori txikitzeak balbularen masa txikitzea
dakar. Torlojuen optimizazioa egiteko, balbularen kanpoiragazgaiztasuna ziurtatu behar da.

IK4-IKERLANek soluzio horien osotasun estrukturalaren
eta iragazgaiztasun mailaren analisi birtuala egitea ahalbidetzen duten eredu matematikoak garatu ditu. Gaur
egun, AMPO tresna hau erabiltzen ari da bere metalmetal soluzioa optimizatzeko bezero bakoitzak eskatzen
dituen jardute-baldintzei aurre egiteko.

Metal-metal barne iragazgaiztasuneko sistemaren
analisi birtuala
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IK4-IKERLANek torlojuak optimizatzen dituen software
bat garatu du, iragazgaiztasuna ziurtatuz, materiala
aurrezteko helburua betetzen duena. Software hori,
beraz, balbulak diseinatzeko AMPOk duen konfiguratzailearen parte izango da.

Torlojuak optimizatzeko softwarearen interfazea
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ENERGIA ELEKTRIKOA ESKALA HANDIAN BILTEGIRATZEKO SISTEMA
CEGASAk, IK4-IKERLANekin lankidetzan, 30 kWh eta
150 kW emateko gai den litio-ioizko biltegiratze sistema
bat garatu du.
Gehieneko modulartasuna helburu, litio-ioizko modulu
kopuru aldakor batek osatutako string bat garatu da eta,
horri esker, aplikazio bakoitzak eskatzen duen tentsiora
eta ahalmenera egokitu daiteke. Gainera, sistemak kontrol eta babes modulu bat du. Modulu horrek string-a
kudeatzen du eta interfaze gisa funtzionatzen du erabiltzailearekin eta sarerako konexioaren bihurgailuarekin.
Energia eta potentzia handiagoetara iristeko, stringak
elkarren artean konekta daitezke, 1 MWh-rainoko biltegiratze sistemak osatuz.

Baterako soluzioa IK4-IKERLANeko potentzia elektronikako laborategian balioztatu eta prest jarri da. Bi aplikazio desberdin ebaluatu dira: (1) banaketa sare elektrikorako euskarria, Peak Shaving motako funtzioen bidez
(sarearen potentzia erpinak xurgatzea) edo energia
kontsumoaren kurbak lautzearen bidez; eta (2) sorkuntza
instalazioetarako euskarria, BlackStart motako abio isolatuko funtzioen bidez. Saiakuntzek egiaztatu dute sistemak prestazio bikainak dituela efizientziari eta sendotasunari dagokienez.
Garapen hau Etorgai ALIA2 proiektu barruan landu da
eta ORONAk, IKORek eta IBERDROLA INGENIERÍAk
ere parte hartu dute.

Sistema hau hainbat aplikaziotan integratzeko asmoarekin, ORMAZABALek, IK4-IKERLANekin lankidetzan, 150
kVA-ko potentzia elektronikako bihurgailu bat garatu du.
Bihurgailu horrek litio-ioizko biltegiratze sistemaren irteera tentsioa egokitzen du eta aukera ematen du hainbat
aplikaziok eskatzen duen potentzia/energia modu kontrolatuan trukatzeko. Diseinu modularrak baterien
potentzia eskakizunetara egokitzea ahalbidetzen du.

Litio-ioizko biltegiratze modulua
eta sarera konektatzeko bihurgailua
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OSAGAI BERRIAK GARBIGAILU
ERAGINKORRAGOETARAKO

TAMAINA HANDIKO ERRODAMENDUAK ENERGIA
BERRIZTAGARRIEN SEKTORERAKO

COPRECI, IK4-IKERLANekin lankidetzan, osagai sentsorizatu berriak garatzen ari da, garbigailu eraginkorragoetarako. Zehazki, detergente eta uraren kontsumoa
optimizatzea ahalbidetuko duten osagaien garapena
lantzen ari da.

LAULAGUN BEARINGS, IK4-IKERLANekin lankidetzan,
kalkuluak egiteko prozedura aurreratuen inplementazioan ari da lanean, bere errodamenduak bezero eta ziurtatzaileen aurrean balioztatzeko xedez. LAULAGUN
BEARINGSek diseinatzen eta fabrikatzen dituen orientazio errodamenduak eraikuntzako makinen eta aerosorgailuen funtsezko osagaiak dira. Beren bizitza baliagarria
20 urtekoa izan behar da gutxienez; hori dela eta, muturreko kargak eta neke kargak hondatu gabe jasateko
diseinatzen dira. Eskakizun hori dela eta, bai kalkuluak
egiteko prozedurek bai balioztatze-irizpideek errodamenduen benetako portaerari erantzun behar diote.

Bi osagai sentsorizatu garatzen ari dira:
• Detergentearen dosifikagailua: eroankortasun sentsore
bat dauka, sareko uraren gogortasuna zehazten duena
eta, ondorioz, detergentearen kontsumoa doitu eta
optimizatzeko aukera ematen duena.
• Birzirkulazio sistema: uhertasun sentsore bat dauka,
garbiketa bainuaren gardentasun maila zehazten duena
eta, ondorioz, urberritzean uraren kontsumoa optimizatzea edo garbiketa zikinkeria mailara egokitzea ahalbidetzen duena.

Eroankortasun sentsorea uraren
gogortasuna ebaluatzeko
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Lerro honetan, 2012an, kalkuluak egiteko eredu matematikoak soluzio aurreratuagoekin osatu dira; eta hobera egin dute fidagarritasunean, emaitza teorikoen eta
LAULAGUN TEST CENTERek dituen saiakuntza bankuetan lortutako emaitza esperimentalen arteko korrelazioaren bidez.

Bola ilara bikoitzeko pitch errodamendua, saiakuntza
bankuan sentsorizatua
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POC MicroSolutions IK4-IKERLANek 2011n bultzatutako spinoff bat da eta,
Zentroarekin lankidetzan, Point of Care Testing sistema bat garatzen ari da, behin
bakarrik erabiltzeko plastikoetan oinarrituz, in vitro diagnostikoa egiteko. Sistema
hori hainbat aplikazio-eremutan erabiltzeko bereizi daiteke.

DIAGNOSTIKO MOLEKULARRA EGITEKO POCT-IVD PLATAFORMA BATEN GARAPENA
POC MicroSolutions I+G+b-a garatzeko prozesu bizi
batean murgilduta dago, zertarako-eta behin bakarrik
erabiltzeko materialetan oinarritutako Point of Care
Testing sistemen aplikazioetara orientatutako produktua
garatzeko estrategiari heldu eta hainbat eskaera-hobiri
erantzuteko. POC MicroSolutionsen garapen prozesu
horrek aliatu estrategikoa aurkitu du IK4-IKERLANen,
Zentroak ibilbide luzea egina baitu POC MicroSolutionsek
marraztutako produktu-estrategiaren oinarri diren teknologietan.

POCT-IVD plataformak funtsezko bi osagai ditu: batetik,
diagnostiko molekularreko saiakuntza eta lagina prestatzeko aldez aurreko etapak integratzen dituen erabili
eta botatzeko material bat, zortzi lagin desberdin ere
prozesa ditzakeena; eta, bestetik, saiakuntzaren
emaitzak irakurri, prozesatu eta erabiltzaileari erakusten dizkion irakurgailu optiko bat. Plataforma aplikazio
aukera zabal batera orientatuta dago eta, besteak
beste, osasuna, albaitaritza, elikagaien segurtasuna,
uraren analisia eta halako sektoreetan erabil daiteke.

2012an, POC MicroSolutionsek, IK4-IKERLANekin lankidetzan, behin bakarrik erabiltzeko materialetan oinarritzen den in vitro diagnostiko molekularreko Point of
Care Testing plataforma prototipo bat garatu du, “laborategia txip batean” erakoa, hainbat aplikaziotan erabiltzeko
bereizi daitekeena.

POCT-IVD plataforma prototipoak aukera eman du
ondokoak frogatzeko: kontzeptuaren bideragarritasuna;
sistemak duen sentikortasuna, diagnostiko prozesu
homologatuetan eta analisi laborategietan erabili ohi
diren prozesuetan lortutako emaitzen aldean; eta lortutako hobekuntzak diagnostiko denborari, erabiltzeko
erraztasunari eta kostu murrizketari dagokienez.

POCT-IVD plataforma
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DISEINU- eta PRODUKZIO-PROZESUEN
Unitatea
HOBETZEKO IDEIA BERRIAK

Diseinu- eta Produkzio-Prozesuen Unitateak enpresen
lehiakortasuna bultzatzearen alde hartutako konpromisoa indartu du; horretarako, lankidetza estuan
aritu da balio erantsi handiko eta bereizgarri lehiakor
argiko produktu, zerbitzu eta prozesu berritzaileak
garatzeko (teknologiaren bidez; behar adinako eskari zorroa lortzeko, erantzuteko epeak laburtuz, eta
errentagarritasun handiagoa lortuz), horrek aukera
ematen baitie enpresei etorkizunari produktibitatea
nabarmen handituz aurre egiteko.

Espezializazioaren alde
Aski pertsonalizagarriak diren tresna eta metodologiak
garatzen eta aplikatzen jarraitzen da eta, horri esker, zerbitzu berriak eskaintzen zaizkio merkatuari, negozio estrategia bereiziak diseinatzen dira eta emandako balio katea
etengabe optimizatzen da.

Transferentzia
Enpresarekin lankidetzan jarduten dugu arlo hauetan:
negozio kontzeptu berrien definizioan (igogailuen alorrean
ORONArentzat); berrikuntza teknologikorako estrategien
definizioan (FAGOR AUTOMATIONen desplazamendu
atzipenaren alorrean); produktu txertatuen familiei zuzendutako modelaketan, garapenean eta aldakortasunaren
kudeaketan (CAFen trakzio kontroleko sistemen kasuan
eta IKUSIren telekontroleko sistemen kasuan); zerbitzuetan oinarritutako balio proposamen berrien diseinuan eta
garapenean (“Estresaren autogestioa” eta “Ariketa fisikoaren planifikazioa” lantzen duten zerbitzuen kasuan,
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FAGOR Electrodomésticosentzat); mantentze sistemen
diseinuan eta garapenean (ABCko konpresoreetarako
datuak monitorizatu, ikuskatu eta aztertzeko); eskarikobratze ziklo osoa sinkronizatzeko antolamendu aldaketan (FAGOR ARRASATEko estanpazioaren kasuan eta
ONAPRES “Muntaketako” prentsa hidraulikoen kasuan);
hornikuntza sistemaren optimizazioan (COPRECIko osagaien alorrean) eta negozio prozesuei laguntzeko sistema
informatikoen garapenean (MATIAko ebaluazio integralerako ereduak garatzeko alorrean).

Proiektuak
Unitateak proiektu hauetan zeukan parte hartzea osatu
da: 7. Esparru Programako “REMPLANET - Resilient
Multi-Plant Networks” proiektuan; ETORTEKen “OPENBASQUE – Kosorkuntzan oinarritutako berrikuntza eredu
ireki baterantz” proiektuan eta ETORGAIren “HOUSGAI Etxebizitzen eta bizilekuen egokitze eskalagarri eta pertsonalizatua, arreta zerbitzuen eredu berri batean zahartze
aktiboa sustatzeko” proiektuan. Eta proiektu hauetan ere
hasi gara: 7. Esparru Programako “MULTIPARTES” eta
“ReAAL” proiektuetan; ETORTEKen “ELDERDASK –
Zahartzearen erronkari erantzungo dioten zerbitzuak eta
industria garatzeko balioa sortuz” proiektuan;
INNPACTOren “ACT3GEN – Etxean zahartze aktibo eta
independenteari laguntzeko zerbitzu integrala” proiektuan; ETORBIZIren “D-Live – Etxean zahartze autonomo
eta aktiborako soluzioen diseinua” proiektuan eta
ETORGAIren “UCHTZI- Etxean laguntza emateko zerbitzu
berriak” proiektuan.

DISEINU- ETA PRODUKZIO-PROZESUEN UNITATEA
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Juan Carlos Beitialarrangoitia
Diseinu- eta Produkzio-Prozesuen
Unitateko Zuzendaria

NEGOZIO KONTZEPTU BERRIEN
GARAPENA IGOGAILUEN EREMUAN

BERRITZEKO ESTRATEGIA
DESPLAZAMENDUAREN ATZIPENEAN

ORONA P&M-k, IK4-IKERLANekin
lankidetzan, negozio-sorta bat definitu, ebaluatu eta ezarri du igogailuen
eremuan. ORONAren estrategiarekin
bat eginda, eta negozio aukerak
aztertzeko eta identifikatzeko hainbat
prozesuren ondorioz, enpresak bere
eskaintza zabaldu ahal izan du eta
bezeroekin dituen harremanak sendotu.

FAGOR AUTOMATIONek, IK4-IKERLANekin lankidetzan, epe luzerako
plan teknologiko bat zehaztu du.
Plana, hasieran, garapen teknologikoko proiektuetan eta produktu
proiektuetan hedatuko da. Proiektuaren erronka hauxe izan da: gaitasun teknologikoak merkatuko
aukerekin lerrokatzea eta, hala,
garapen teknologikoko estrategia
eta planifikazio eraginkorrak diseinatzea.

Lankidetza hori, beste mugarri
batzuen artean, MECENUN metodoaren aplikazioan bermatu da:
metodoa IK4-IKERLANek garatu
zuen 2010 eta 2011 bitartean, eta
negozio eredu berriak definitzera
zuzenduta dago.
Lantaldean, IK4-IKERLANeko kideez
gain, pertsonen talde polibalente bat
egon da, ORONA EICtik eta enpresaren beste barne funtzio batzuetatik etorritakoak, eta horrek eutsiko
dio negozio berrien zati bati. IK4IKERLANekin izandako lankidetzaz
gainera, kanpoko hainbat adituren
lankidetza ere izan da eta, horri
esker, funtsezko teknologiei buruz
duten ikuspegiarekin eta planteatutako negozioen balio katearekin
batera, negozio bakoitzaren ezaugarrietan sakondu ahal izan da.

ORONAk zerbitzura zuzendutako
negozio-eremuak sustatzen ditu

Hainbat profiletako 16 pertsonak
(negozioa, merkatua, produktua eta
teknologia) ikuspegi partekatua
osatu dute merkatuko eta negozioko driver-en gainean, etorkizuneko
produktu eta zerbitzuen ezaugarrien
gainean eta soluzio teknologiko
potentzialen gainean. Hori guztia
roadmapping tekniketan oinarritutako hausnarketa prozesu baten bidez
egin da.
Azken emaitza hauxe izan da: negozioak badu bost jarduera-eremutan
ardaztutako plan teknologiko bat
produktuari dagokionez, eta beste
hainbeste zerbitzuari dagokionez.
Eremu bakoitzean erakusle teknologiko bana gauzatu da, eta garatzeko proiektuen zorroa zehaztu da.

Roadmapping tekniketan oinarritutako
Plan teknologikoaren funtsezko osagaiak
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SOLUZIOAK ZERBITZU PERTSONALIZATUEKIN

ETXEAN ONDO: EBALUAZIO PROTOKOLOA ETA LAGUNTZA
EMATEKO EREDU BERRI BATERAKO IT SISTEMA

FAGOR GROUPek, IK4-IKERLANekin eta beste partner
estrategiko batzuekin lankidetzan, pertsonek etxean dituzten beharrei eta nahiei erantzuteko zerbitzuak eskaintzen
ditu; horretarako, soluzio pertsonalizatuak garatzen ditu
osasunaren, kirolaren, konfortaren eta gestio energetikoaren alorretan.

MATIA Institutu Gerontologikoak, IK4-IKERLANekin lankidetzan, sistema informatiko bat garatu eta zehaztu du
ebaluazio integrala egiteko modelorako, Etxean Ondo
proiektu pilotoaren barruan, Eusko Jaurlaritzako
Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak sustatuta eta finantzatuta. Tresnak jasotako datuak sartu eta bistaratzea ahalbidetzen du, eta horrek proiektuan parte hartzen duten
profesionalen arteko koordinazioan laguntzen du.

Hona hemen 2012ko aurrerapen aipagarriak:
• “Ohitura osasungarriak hartzeko” eta “Gaixotasun kronikoa autogestionatzeko" zerbitzuetarako proba pilotuak, 200etik gora azken erabiltzailerentzat.
• “Estresa autogestionatzeko” eta “Ariketa fisikoa planifikatzeko” zerbitzu berriak garatzea.
• “Alarma teknikoak gestionatzeko” eta “Bidegabe sartzearen kontrako” segurtasun aplikazioak garatzea.
Gainera, zerbitzuok adineko pertsonen beharretara egokitzea eta pertsonalizatzea bilatzen duten lau proiektu
berri hauek jarri dira abian: D-Live (ETORBIZI programa),
ACT3GEN (INNPACTO programa), U(TZ/CH)i (ETORGAI
programa) eta ReAAL (7. Esparru Programa).

Sistemak pertsona adinduaren egoera fisikoari, kognitiboari, osasunari, harremanei eta egoera emozionalari buruzko datuak biltzen ditu, eta emandako zerbitzuari buruz
hautemandakoa ere jasotzen du. Gainera, bizitza ibilbideari, zaintzailearen alderdiei eta etxebizitzaren irisgarritasunei buruzko datuak ere jasotzen ditu.
Tresnak informazio laburtua ematen du, eta horrek kasuaren kudeatzaileari "Arreta eta bizitza plan" pertsonalizatu
bat definitzen laguntzen dio. Sistema gai da, halaber,
eskatutako datuak eraldatu eta gehitzeko, ondoren, aztertutako biztanleriaren analisi estatistiko globala egiteko.

Sistemaren
ebaluazio-protokoloa

Segurtasun-aplikazioa
Smartphonentzat
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ESKAERA-KOBRATZE ZIKLOA SINKRONIZATZEKO
ANTOLAMENDU ALDAKETA

MEXIKOKO COPRECI LANTEGIA OSAGAIZ HORNITZEKO
SISTEMAREN AZTERKETA

FAGOR ARRASATEko estanpazio negozioa IK4IKERLANekin ari da lanean, antolamendua aldatu eta
eskaera-kobratze
ziklo
osoa
sinkronizatzeko.
Azpikontratistei eta hornitzaileei ere eragiten dien aldaketa honekin, entregatzeko epea ziurtatzen da eta muntaketa nahiz prest jartzeko prozesuak hobetzen dira,
prentsaren amaierako kostuak murriztuz.

COPRECIk, IK4-IKERLANekin lankidetzan, Mexikoko
lantegia materialez eta osagaiz hornitzen duen hornitzailesarearen konfigurazioa aztertu du. Lantegi horrek amaitutako produktuz hornitzen ditu Mexikon eta Estatu
Batuetan dauden bezeroak. Lantegiko planifikatzaileekin
batera, bertan dauden bederatzi produktu-lerroetako
artikuluak aztertu dira (500etik gora). Era berean, enpresaren hornitzaileak aztertu dira eta, besteak beste, honako alderdiok landu dira: kokapena, erosketa bolumenak,
hornitze prozedurak eta materialen bidalketa.

2011. urtean, arrakastaz heldu zitzaion eskaera zikloaren zati bati, alegia, instalazioen barruan prentsak muntatu eta prest jartzeko prozesuen sinkronizazioari.
2012an, eta entregatzeko epea bermatu eta kostuak
murrizteko helburu berarekin, eskaera zikloaren gainerako faseen sinkronizazioa landu da: bezeroaren eskakizunak biltzea, diseinatzea, hornidurak eta helmugan
martxan jartzea (bezeroaren etxea).
Aldi berean, eta eskaera ziklo barruko zenbait azpiprozesuren eraginkortasun operatiboa hobetzeko xedez,
PLCen softwarea estandarizatzearekin loturiko proiektuak egiten ari dira, baita desmuntatze, pintatze, enbalatze eta bidaltze prozesuaren berringeniaritzarekin loturiko proiektuak ere.

Gurpilen hagunak fabrikatzeko
Volkswageneko prentsa

Artikulu bakoitzerako hainbat simulazio egin da. Hala,
SincroASIGN tresna erabiliz, kontsumo historikoak eta
biltegian izandako mugimendu errealen ondoriozko stock
profila konparatu dira. Jarraian, hornitze parametroak
ezarri dira; horretarako, artikulu bakoitzaren hornikuntzarako gestio prozedura identifikatu da: eskari puntua, birjartze ziklikoa eta TPOP premien kalkulua (Time Phased
Order Point).
Proiektuaren ondorioz, akordioak adostu dira tokiko eta
kanpoko hornitzaileekin. Akordio horietan, aztertutako
artikuluen hornikuntzarako baldintza berriak jasotzen
dira: entregatzeko epeak, gutxieneko erosketak eta
enbalatze formatuak, batez besteko stock-aren % 50eko
murrizketa helburu, azterketan kalkulatutako hobekuntza
potentzialaren arabera. Azkenik, bidalketa kopuruaren
murrizketa landu da, gestio, garraio, tasa eta zerga kostuak murrizteko.

COPRECI Mexikoko lantegia osagaiz hornitzeko sistema
aztertzeko prozesua
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GARABIETARAKO TELEKONTROLEKO
SOFTWARE TXERTATUA MODERNIZATZEA

MUNTAKETA SINKRONIZATUA ESTANPAZIOAN

IKUSIk, IK4-IKERLANekin lankidetzan, enpresaren telekontrol negozioan software-garapenaren egungo egoera
zein den aztertzeko proiektu bat egin du, sistema txertatuak garatzeko paradigma aurreratu berriak erabiliz,
softwarea modernizatzeko asmoz. Diagnostiko bat eta
baterako lan planteamendua egin dira.

ONAPRESek, IK4-IKERLANekin lankidetzan, produkzio
sistema fidagarri bat garatu du estanpaziorako prentsa
hidraulikoen muntaketa sinkronizatua egiteko.

Proiektuak bilatzen duena da telekontroleko sistemen
garapena bizkortu eta sistematizatzea, eta talde lankidetza sustatzea. Era berean, testing mekanismoak sartzeko oinarriak jarri dira.
Lanaren ardatz bat hauxe da: segurtasun estandarrak
lortzeko laguntza ematea (SIL baliokideak), izan ere, alor
horretan lankidetza estrategiko bati ekin zaio.

Muntaketa sinkronizatua ekipo ondasunen industriari
aplika dakiokeen kudeaketa eredu bat da. Industria
horren ezaugarria da, hain zuzen, konplexutasun tekniko handiko proiektuak, kostu handikoak, oso pertsonalizatuak eta diseinu nahiz produkzio prozesua estandarizatzen zailak direnak garatzea.
Muntaketa, mihiztatze, prest jartze eta desmihiztatze
prozesuen kudeaketa-erraztasunean eta homogeneizazioan oinarrituz, produkzio sistema berriak helburu
hauek ditu:
• Entrega epea laburtu eta ziurtatzea.
• Prest jartzea hobetzea, kalitatea ziurtatuz.
• Kostuak murriztea.
• Produktibitatea handitzea.
Produkzio sistema hau ONAPRES –Audiren eskariz–
fabrikatzen ari den hainbat prentsatan hasi da aplikatzen.

Modernizazioaren roadmap-a

Audirentzat prentsa hidraulikoak
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VisualRail PROIEKTUA 2012

MANTENTZE LANETARAKO
MONITORIZAZIO SISTEMA

CAF Power & Automation, IK4-IKERLANekin lankidetzan,
VisualRail proiektua garatzen ari da. Proiektu horren
bidez, sofwarea garatzeko paradigma aurreratuak aplikatzen dira trakzioa kontrolatzeko sisteman (TCU).
Produktu familian dagoen softwarea aztertzen ari da eta
software hori garatzeko modu berri bat proposatzen da,
modelo abstraktuetan eta software produktu-lerroetan
oinarrituz, eta ikusizko modelaketa tresna bat garatuz.

ABC Compressors, IK4-IKERLANekin lankidetzan,
datuak monitorizatu, ikuskatu eta aztertzeko urruneko
sistema bat garatzen ari da mantentze lanetarako,
horrek zerbitzu globalen hornikuntzan duen posizioa
sendotzeko aukera emango baitio. Sistemak mantentze
lanetan etengabeko laguntza ematea ahalbidetzen eta
errazten du mundu osoan.

Proiektua, funtsean, trakzio sistemen garapena azeleratu
eta sistematizatzeko da baliagarria. Lehenik, horrek
aukera ematen du ingeniari berriak lanean hasteko
orduan prestakuntzaren hesia apurtzeko. Gaur egun,
softwarearen garapena inbutu bat da enpresan, eta ingeniari berriek denbora tarte aski luzea behar izaten dute
produktibitatea lortzeko.
Sistema berri bat garatzeko behar den ahalegina nabarmen txikitzen da tresna berriarekin, tresna horrek sistemaren ikuspegi globala ematen duelako; gainera, diseinua ulertzeko aukera ematen du kodean sartu behar izan
gabe eta mugatu egiten du bezeroaren `domeinua´; hala,
sistema berri bat eskatzean zer eskain daitekeen eta zer
ez argi eta garbi azaltzen da.

Datuak atzitu, garraiatu eta datu base zentral batean biltegiratzeaz gain –urrunetik monitorizatzeko–, beharrezkoa da enpresaren jakintza teknikoa softwarean inplementatzea, hautatutako modeloetako konpresoreen
anomaliarik ohikoenak detektatzeko. ABC-k bere ezagutza formalizatu du anomalien hautemate goiztiar eta
online-koa automatizatzeko, eta bere konpresoreen
errendimendua baloratzeko balio duten adierazle operatiboen multzoa zehaztu du.

Trakzio kutxa bat eta bere softwarearen
ikusizko irudikapena

Datu fluxua eta
irudikapen orokorra

Errealitatea

Abstrakzioa
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ENERGIA Unitatea
ENERGIA, IRAUNKORTASUNA
eta BERRIKUNTZA

2012. ekitaldian berretsi egin da IK4-IKERLANeko
Energia Unitateko jardueran izan den goranzko joera.
Hori herrialdeko enpresa talde nagusietako zenbaitekin
eta enpresa txiki eta ertainekin izandako lankidetzari
esker lortu da, beren lehiakortasuna berrikuntzaren
aldeko apustuan oinarrituta; eta enpresa multinazional
liderrak ere izan dira tartean, beren proiekturik berritzaileenak gure Zentroak garatzearen aldekoak direnak.
Joera horrek baieztatzen du ezagutza –horretan esperientzia luzea du Unitateak (Errekuntza eta
Eraginkortasun Energetikoa)– eta Espezializazio
Planeko apustu berriak (Biltegiratze elektrikoa eta
Kudeaketa termikoa) konbinatzeak aukera ematen
duela eskaintza teknologiko bereizia izateko, gero eta
dinamikoagoak eta lehiakorragoak diren agertokietan.

Pertsonak
2012an zehar, Unitateko jardueraren hazkundearekin bat
eginez, taldea hobetzen eta indartzen jarraitu dugu, ikerlari berriak etorri baitzaizkigu; horietako batzuk doktore
tesia egiten ari dira, eta badago lan bazkide berri bat ere:
Jon Gastelurrutia, Errekuntza eta Prozesu Termikoen
Jakintza Alorrean.

Ikerketa Propioa
Unitateak Biltegiratze elektriko eta kudeaketa termikoaren
ikerketa ildoan duen apustu handia mantendu da.
Erreferentziazko zentroekin dagoen lankidetza sendotu da,
bi ikerlarik Aachengo Unibertsitateko ISEA ikerketa zentroan egonaldia egin baitute, doktore tesia prestatzeko.
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Emaitzak zabaltzeko zereginean, aipatzekoa da espezializaturik gauden sektoreetan eragin handia duten nazioarteko aldizkarietan hainbat txosten eta artikulu argitaratu
izana. Horrek berretsi baino ez du egiten gure espezializazio lerroaren ikerketa maila ona.

Kontratupeko I+G
Energia Unitateko Kontratupeko I+G-aren jarduera zifra
bikoiztea lortu dugu, aurreko plan estrategikoekin eta
oraingoaren hasierarekin alderatuta. Gure industria-ehunarekin lankidetza egonkor eta iraunkorra eratzen ari
gara Biltegiratze elektrikoaren eta kudeaketa termikoaren arloan, besteak beste, CAF Taldea, FAGOR Group
eta ORONA bezalako enpresa traktoreekin. Era berean,
eragin handiko proiektuak garatzen hasi gara biomasaren errekuntzaren eta eraginkortasun energetikoaren
alorretan, merkatu horietan liderrak diren enpresekin.
Pertsonen eta dinamiken gaineko ezagutzak, azpiegituretan eta laborategietan izandako hobekuntzek, eta
baita enpresen beharretara egokitzeko gaitasunak ere,
aukera eman digute Kontratupeko I+G proiektuetan
erronka teknologikoei eta hartutako konpromisoei berme
sendoz heltzeko.
Azkenik, 2012ko ekitaldiaren itxierak indartu egin du
Unitatearen proiektu zorroa bai kalitatean bai kantitatean, izan ere, enpresa bezeroen kopurua hirukoiztu egin
da Plan Estrategikoaren hasieran genuen kopuruarekiko;
gainera, gero eta gehiago ari gara parte hartzen aski
lehiakorrak diren programetan, esate baterako, INNPACTO (3) eta ETORGAI (1) programetan.

ENERGIA UNITATEA
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Francisco Javier Blanco
Energia Unitateko
Zuzendaria

LIFTION: GELAXKEN
DEGRADAZIO-SAIAKUNTZAK

LIFTION: BILTEGIRATZE ELEKTRIKOKO SISTEMEN KUDEAKETA
TERMIKOA

Proiektuaren xedea litio-ioizko bateria sistemaren funtzionaltasuna,
fidagarritasuna eta segurtasuna bermatzea da. Horretarako, beharrezkoa da produktuaren bizialdian
gelaxken portaera elektrikoa eta termikoa ezagutzea.

Litio-ioizko gelaxkak oso sentikorrak
dira tenperaturarekiko, bai portaera
elektrikoari bai degradazioari dagokienez. Sistemaren kudeaketa termikoa behar bezala eginez gero,
luzatu egiten dira ekipoaren bizitza
eta eraginkortasuna.

Faktore ugarik eragiten die baterien
bizitzari
eta
fidagarritasunari.
Proiektuko biltegiratze teknologiei
dagokienez, fidagarritasuna eta jardute-estrategiak
zehaztasunez
aztertu dira; hala, kontrol-estrategiei gehitzen zaizkien degradazioereduak garatu eta balioztatu dira,
sistemaren fidagarritasuna eta
segurtasuna ziurtatzeko.

Sistemak igogailuaren hutsarteko
airea erabiltzen du konbekzio natural bidez kudeaketa termikoa egiteko, eta haizagailuak beharrezkoa
denean bakarrik aktibatzen dira.

Degradazio-saiakuntzak litio-ioizko gelaxketan

CFD softwarea erabili da banakako
moduluen eta sistema osoaren portaera hidraulikoa eta termikoa
modelatzeko.
Era berean, sistemak modelatzeko
tresnak erabili dira kontrol termikoa
egiteko estrategia egoki bat (TBMS)
aztertzeko eta, hala, proposatutako
diseinua optimizatzeko.

Portaera termikoaren CFD modeloak
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GALDARA MODULAGARRIA ETA BIOERREGAI LIKIDO
ANITZETARAKO, ETXEBIZITZEN SEKTORERAKO
ZEIN SEKTORE KOMERTZIALERAKO

EGURREZKO BEROGAILUAK BEROKUNTZA GALDARA
BIHURTZEKO KITA. INTELLIFLUE PROIEKTUA

TIFELLek, IK4-IKERLANekin batera, konsentsazio galdara bat garatu du erregai likidorako, C gasolioa ez bezalako hainbat erregai onartzen dituena, esaterako, sukaldeko olio erabilia. Potentzia ere % 50eraino modula daiteke
eta, ondorioz, abiarazteak eta gelditzeak nabarmen
murriztu. Gainera, eguzki sistema termiko batekin konekta daiteke. Prestazio horiei esker, efizientzia handiko galdara da, oso gutxi kutsatzen duena eta berriztagarria.

IK4-IKERLANek lankidetzan jardun du sei enpresek osatutako europar partzuergo batekin. Partzuergo horrek
etxeko egurrezko berogailuetako kearen berotasuna
berreskuratzea ahalbidetzen duen kit berritzaile bat garatu du. Garatutako kit horrek osagai hauek ditu: kea-ura
trukaketa egiteko gailu bat berogailuaren tximinian txertatuta eta etxeko berokuntza zirkuitura konektatuta, aire
lasterra kontrolatzeko klapet motordun bat eta multzoa
kontrolatzeko unitate bat.

Iragazki soil baten bidez, erabiltzaileak nahierara gehi
dezake olioa gasolioaren depositura. Galdararen kontrolak automatikoki doitzen du erregailuaren operazioa,
erregaiaren ezaugarrietara egokitzeko.
IK4-IKERLANek erregailuaren, trukagailu kondentsadorearen, biskosimetroaren eta galdararen kontrol sistemaren diseinua eta garapena egin ditu.

SISBIO galdara, biskosimetroarekin
eta LTZko interfazearekin
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Garatzen ari den sistema hau oso egokigarria denez, bai
jardunean dauden berogailuen retrofitting-ean bai etxeko
berogailu berrien garapenean aplikatu ahal izango da.
IK4-IKERLANen ekarpena hauxe izan da: kearen berotasuna berreskuratzeko sistema eta berogailuaren potentzia
termikoa kontrolatzeko sistema diseinatu eta garatzea;
horretaz gain, lagundu egin die enpresei kita saiatu eta
industrializatzen.

INTELLIFLUE kit osoa egurrezko berogailu
batean instalatuta

ENERGIA UNITATEA

PET MATERIALEZ EGINIKO ONTZIAK
EKOIZTEKO MAKINA BATEN ERAGINKORTASUNA
ETA KALITATEA HOBETZEA

GARBIGAILU-LEHORGAILUEN ERAGINKORTASUN
ENERGETIKOA HOBETZEA

UROLA, IK4-IKERLANekin lankidetzan, eraginkortasun
energetikoa eta amaierako produktuaren kalitatea
hobetzeko ekintzak egiten ari da PETezko ontziak tenkatzeko eta putz egiteko makinen lerroan.

FAGOR GROUPek, IK4-IKERLANekin batera, proiektu
bat garatu du sareko ur hotzaren bidezko kondentsazio
sistema erabiltzen duten etxeko garbigailu-lehorgailuetarako A energia-mota lortzeko. Helburua, lehortze zikloan
elektrizitatearen kontsumoa % 7 txikitzea zen.

Ontzien prezioaren faktore giltzarri bat makinaren
kontsumo energetikoa da, eta kontsumo hori, aldi berean, materiala berotzeko prozesuekin eta geroko presio
bidezko putz egitearekin lotuta dago batez ere.
Makinaren prozesu horietan eta beste batzuetan hartzen
diren eraginkortasun energetikoko neurriak lagungarriak
izaten dira ontzi ekoizlearen faktura elektrikoa txikitzeko;
hori dela eta, salmentarako argumentu garrantzitsua dira.
Proiektua berotze eta aireztatze prozesuaren hobekuntzan ardaztu da, eta honako hauek aztertu dira batez
ere: ordezko osagaien eragina, diseinu aldaerak eta
berotze lanparen kontrol mota.

Horretarako, kondentsadorea aldatu egin zen urari luzaroago eusteko eta kondentsazio eremu handiagoa izateko. Lehortzeko estrategia ere aldatu egin zen; horretarako, kondentsazio prozesuari emandako denbora mugatu egin zen aldez aurretiko fase bat txertatuta. Fase
horren funtzioa da aurreberoketa egitea eta arropan tenperatura homogeneizatzea.
Prozesu berriaren bidez, etxetresna elektrikoak A energia-mota izatea lortu da, izan ere, energia kontsumoa
% 10 txikitu da eta uraren kontsumoan % 30etik gora
aurrezten da.

Lehortze zirkuituan aireak hartzen duen
tenperaturaren grafikoa

Aurreformak berotzeko sei lerroko
eta bi etapako labea
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Etorkizunera begira
ESPEZIALIZAZIO ADIMENDUNERAKO ESTRATEGIA BATERANTZ
OTE GOAZ I+G+b ARLOAN EAEn?

Etorkizuna, epe laburrera, iluna da, eta gutxi dira
krisi ekonomikotik berehalakoan irtengo garela
pentsarazten diguten adierazleak. Gizarteko eragile
guztiei eragiten dien testuinguru horren gurpil zoroan sartuta, non langabeziak kontsumoari eragiten
dion, eta kontsumoak enpresen salmentei eragiten
dien, eta bai batak bai besteak administrazioen diru
sarrerak txikitzea eta behar sozial handiagoei
erantzun behar izatea dakarten, ez da ikusten arrakastarako errezeta argirik.
Hala ere, ia aho batez onartzen dugu I+G+b-a izango
dela, zalantza barik, epe ertainean krisialdi larri honetatik aterako gaituen motorra. Baina atzeraldiak markatzen duen testuinguruan, non eragile guztiak dauden kalteturik, nola bidera ditzakegu herri gisa egin
behar ditugun apustuak, eskasia kudeatuz emaitzak
lortzeko?
Europar Batasunak 2014-2020 aldirako Europako
Egitura Funtsen erabilerari ematen dion ikuspegia argibide interesgarria dugu, izan ere, bertan "eskualdeko
espezializazio adimenduna” kontzeptua azaltzen da
I+G+b arloari dagokionez. Kontzeptuaren oinarria
hauxe da: merkatuak erabat globalizaturik dauden testuinguruan, eskualde baten aktiboak eta teknologia
nahiz enpresa arloan lehiatzeko dituen abantailak kontuan hartzea eta berrikuntzaren aldeko apustua egitea
eskualdeko enpresa sektoreetan –lehendik daudenetan edo goraka datozenetan–, baldin eta sektoreok
benetan lehiakorrak badira eta epe ertain-luzean
eskualdearen hazkundeari eutsi ahal badiote.

38

EAEko enpresa-indarra
Euskal Autonomia Erkidegoari estrategia hori aplikatuko balitzaio, lehen gakoa hauxe izango litzateke: teknologiaren bidez lehiarako balioa sortzeko moduko
proiekzioa duten enpresa aktiboak zein diren identifikatzea, izan ere, zentzuzkoa izango litzateke horietan
aintzat hartzeko moduko espezializazioa sortzearen
aldeko apustua egitea.
Gure presentzia garrantzi handikoa da teknologiaren
sektore intentsiboetan, hala nola energian, garraioan
(automozioa, trena, aeronautika, itsas garraioa eta
jasokuntza), elektronikan eta informatikan; etorkizunerako proiekzio ona dugu, kasu askotan aipatzeko
moduko esportazio tasekin, lehiatzeko gai diren eta,
aldi berean, hornitzaileak trakzionatzeko kapaz diren
enpresekin.
Sektore horiek EAEko BPGaren zati garrantzitsu bat
ordezkatzen dute, eta sektoreon etorkizuneko beharrei
erantzutera bideratuta egongo den eta balioa sortuko
duen estrategia bat abiaraztea egokia dirudi, testuinguru globalizatuan, "eskualdeko espezializazio adimendunaren" kontzeptuari erantzuteko.
Sektoreotako enpresetan I+Garen zati garrantzitsu bat
biltzen laguntzea, enpresok gaur egun eta etorkizunean
lehiakorrak izan daitezen, abiapuntu ona da ekonomian
eta lanpostuetan duten eragin traktoreari eusteko.

ETORKIZUNERA BEGIRA

Dauzkagun gaitasun zientifiko-teknikoei
etekina ateratzea
EAEk, azken 30 urteetan, zientzia eta teknologia sare
indartsu eta zabala eraiki du, zalantzan jar ezin daitekeen balioa duen kapitalarekin. Sare horretan alor
askotara hedatzen diren espezializazioak daude;
batzuek eragin nabarmena dute, gaur egun, aipatutako sektoreetako enpresarik puntakoenetan, beste
batzuen inpaktua gero eta handiagoa da nahiz eta
enpresa multzo txiki bati eragin, eta badira, azkenik,
beren inpaktu-ahalmena enpresa-ehunera oraindik
transferitu ez duten enpresak ere.

Espezializazio apustuak
Baina mundua abiada bizian mugitzen da, eta gure
enpresa indarrak orain non dauden ez ezik, teknologiaren bilakaerak eskaintzen dizkigun aukera berrietan
nola mugitzen garen ere pentsatu behar dugu. Eta
horretan ere apustuak egin behar dira, betiere herrialde gisa eskura ditugun aukeren barruan, nahiz eta
apustuek arriskuak ekar ditzaketela eta itzulkinak epe
ertain-luzera etorriko direla jakin.
Asko dira ireki diren fronteak eta asko, baita ere, iragartzen diren aukera apurtzaileak, baina historiak dioskunez, horietako asko ez dira betetzen edo beste
herrialde batzuek aprobetxatzen dituzte, hobeto prestatuta daudelako. Bioteknologia, mikronanoteknologia,
energia biltegiratzea, hidrogenoa, material berriak...
mundu osoan ari dira teknologia horiek gogotik lantzen,
produktu nahiz prozesuetan jauzi kualitatiboak egiteko itxaropen handiz; baina lehiakorra izateko behar
adina talentu eta masa kritiko mobilizatu beharra
dago, eta gurea moduko erkidego txiki batek aukeratu eta erabaki egin behar du ahaleginak non jarri.
Iraganean egindako ahaleginari esker, badugu bioteknologian balioa sortzen diharduen enpresa oinarri
bat, hasi berria, eta bere ahalmenean gure uste osoa
jarri behar dugu. Beste arlo batzuk, esaterako energiaren biltegiratzearen arloa, hazten hasi dira, eta
garraioaren eta energiaren sektorean baditugu balio
proposamenak garatzen hasi diren enpresa batzuk.

Azken hamarkadetan hainbat apustu egin dugu eta,
ondorioz, puntako espezializazioak lortu ditugu. Horiek
zutabe sendoak izan behar dute EAEko espezializazio
adimendunerako estrategian, enpresa sektorerik puntakoenak bultzatzeko eta sektoreotan eta etorkizunean
gora egingo dutenetan balioaren sorkuntzari eusteko.
Hala ere, eskasia garai honetan, zientzia eta teknologiako eragileen, enpresen eta administrazioen
arteko sinergiak ahalik eta gehien aprobetxatzea ere
tokatzen zaigu, gure tokiko ingurunetik maila globalean lehiatzeko.

Pertsona prestatuak
Badago azken zutabe bat garrantzi handikoa dena:
gure erkidegoak badu, eta sortzen jarraitzen du, bikain
prestatutako pertsonen belaunaldi bat; belaunaldi hori
ahalik eta gehien aprobetxatu beharra dago. Gure gazteen bokazioak mundura irekitako profil teknologikoetarantz bideratu behar ditugu, bai gaurko egunean bai
etorkizunean enpresen beharrei erantzuteko.
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2012KO BERRIAK

Fidagarritasun
Estrukturaleko eta
Mekatronikako laborategia
2012ko abendua
IK4-IKERLANek, 2012an, erakundeak bere
instalazioetan dituen hainbat laborategi eguneratu ditu. Horietako bat, “Structural Reliability
& Mecahtronics Lab.” laborategia izan da, eta
bertan biltzen dira IK4-IKERLANek Egitura
mekatronikoen diseinua, monitorizazioa eta
kontrolaren arloan balio ekarpena egiteko
erabiltzen dituen baliabide teknikoak.

Seinaletika berria
2012ko abendua
2012an, IK4-IKERLANek irudi korporatiboa
berritu du bere egoitzetan. Hala, ArrasateOlandixo, Arrasate-Garaia eta Miñaoko
egoitzen kanpoaldean IK4rekin koordinaturik
eginiko irudi korporatibo berria jarri da.
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ANTOLAKETA OROKORRA

GIZA BALIABIDEAK, FINANTZIAZIOA eta EKINTZEN-LABURPENA

GIZA BALIABIDEAK
Langile kopurua

208

Formakuntza jasotzen duten pertsonak

58

58

SARRERAK

20,6 Milioi

euro

Kontratupeko I+G

13,2

Ikerketa Propioa

6,0

Beste sarreak

1,4

KONTRATUPEKO I+G
DIRUSARRERAK SEKTOREKA

13,2 Milioi

1,4

euro

Garraioa

27 %

Ekipo-ondasun ez-industrialak

20 %

Energia

20 %

Ekipo-ondasun industrialak

10 %

Osasuna

10 %

Etxetresna elektrikoak

5%

Zerbitzuak

4%

Elektronika - Informatika

3%

Besteak

1%
1%

INBERTSIOAK
Baliabide propioak
Milioi euro

0,7 Milioi

208

euro
0,7

3%

4%

6,0

13,2

5% 10% 10% 20% 20% 27%

TEKNOLOGIAREN HEDAPENA
Artikuluak eta ponentziak

82

Karrera-amaierako proiektuen zuzendaritza

43

Doktoregaiak

46
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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

ENERGIA

Errekuntza-teknologiak
eta prozesu termikoak
Sorkuntzarako
sistema alternatiboak

Informazio-teknologiak

Elektronika
Komunikazioak
Sentsoreak
Mikrosistemak

Software-teknologiak

Egoitza Nagusia (Arrasate-Mondragón)

Mikronanoteknologien laborategia
(Polo Garaia, Arrasate-Mondragón)
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Energia-laborategia
(Arabako Teknologia Parkea)
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2

ANTOLAKETA OROKORRA

ORGANO SOZIALAK ETA ZUZENDARIAK

KONTSEILU ERREKTOREA
Lehendakaria

Iñaki Aranburu

Lehendakariordea

Aron Pujana

Idazkaria

Roberto Pacios

Kontseilukideak

Vicente Acha
Javier Aranceta
José Mari Azurmendi
José Miguel Arregui
Cecilio Lejarreta
Xabier Eguibar
Bakartxo Egilegor
Xabier Gorritxategi
Javier García
Martin Barañano
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

Antolamendua eta Baliabideen Zuzendaria

Juan Manuel Pagalday

Ikerketa eta Jakintza Zuzendaria

Ana Isabel Martínez Esnaola

Produktuaren Garapenerako Unitateko Proiektuen Zuzendaria

José Luis Larrañaga

Finantza Zuzendaria

Agurtzane Garai

ZAINTZA BATZORDEA
Oscar Saiz
Mari Carmen Ayastuy
Iñigo Aranburu
José Javier Sáenz de Buruaga
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ANTOLAKETA OROKORRA

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.
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 Manutención, S. Coop.
Wingroup, S. Coop.
ZIV Aplicaciones y Tecnología, S. A.
Zubiola, S. Coop.

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

17. eta 40. orrialdeen artean dauden
amaierako produktuen argazkiak aipatutako
enpresek utzitakoak dira
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• Itzulpenaren laguntzaileak:

