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Aurkezpena 
 

Solid Edge® with Syncronus Technology ordenagailu bidez bi eta hiru dimentsiotan 

diseinatzeko programa informatiko bat da. 

1996. urtean Intergraph enpresak ACIS eredu geometrikoa erabiliz garatu bazuen ere, gaur 

egun, Siemens PLM Software enpresak merkaturatzen du Parasolid motor geometrikoa 

erabiliz. Programa honen azken bertsioa 2014ko uztailean merkaturatutako ST7 da. 

Azken urteotan Lanbide Heziketan erabiltzen den software kopuru handia kontuan hartuta, 

Tknika (Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Lanbide Heziketako 

eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordetzak bultzatutako zentroa), irizpideak batu, eta 

ikastetxe guztietan programa berdinak ezartzen saiatu da. Pixel enpresarekin lortutako 

akordioari esker, Solid Edge programak indarra hartu du: ikastetxe gehienetan sartu da, eta 

industria saileko enpresetan bere lekua egin du. 

Dokumentu honen helburua ez da Solid Edgeren eskuliburu mardul bat osatzea, Lanbide 

Heziketan software honen beharra duten ikasle nahiz irakasleei lagungarri izango zaien 

sarrera-erreminta didaktikoa izatea baizik. 

Programa honen sarrera labur bat egin ondoren, hainbat unitatetan landuko dira kontzeptuak. 

Unitate horiek bi zatitan banatutako egitura izango dute: 

 Proiektu bat aurrera eramateko ezaguerak definituko dituen alde teorikoa. 

 

 Gidatutako ariketen bidez hainbat erreminta erabiltzen, ereduak lantzen eta planoak 

sortzen lagunduko duen alde praktikoa. 
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0) Solid Edge ST5 

 

Gida honetan aztertuko den bertsioa Solid Edge with Syncronus Technology 5 da, eta aurreko 

bertsioekiko hainbat berrikuntza dituen arren, teknologia sinkronoa eta ordenatua 

(tradizionala) konbinatzeak bereizten du CAD programen munduan. 

Bi teknologia horiek konbinatzeko aukera ematen du programak, bere hiru lan-ingurune 

nagusietan: Pieza, Txapa eta Multzoa. Dena den, hastapen-eskuliburu bat izanik, lan honetan, 

ez da gomendatzen teknologia sinkronoa erabiltzea diseinatzeko. Aurrerago, 0.8 atalean, 

ikusiko dugu noiz eta zertarako gomendatzen den lan egiteko modu hori. 

 

0.1 ST5 Solid Edge instalatzeko gutxieneko ezaugarriak 

 

Solid Edge ST5 programaren erabilera honako sistema eragile hauentzat frogatuta dago: 

- Windows Vista Business edo Vista Enterprise (32 bit edo 64 bit) Service Pack 2. 

- Windows 7 Enterprise, Ultimate edo Professional (32 bit edo 64 bit) Service Pack 1. 

Sistemak honako hardware hau behar du, programak egoki funtziona dezan: 

- Solid Edgek ezin du lan egin Intel Itanium prozesagailuekin. 

Aholkatutako sistemaren konfigurazioa: 

• 64 biteko prozesagailua (x64). 

• Windows 7 sistema eragilea errendimendu optimoa izateko. 

• 2 GB RAM gutxienez. 

• Egiazko kolorea (32 bit) edo 16 milioi kolore (24 bit). 

• Pantaila-bereizmena: 1280 x 1024 edo handiagoa, formatu zabala. 

• 3 GB behar dira disko gogorrean instalatzeko. 

Sistemaren gutxieneko konfigurazioa: 

• 32 biteko prozesagailua (x86) edo 64 bit (x64). 

• Lehen aipaturiko edozein sistema eragile. 

• 1 GB RAM gutxienez. 

• 65.000 kolore. 

• Pantaila-bereizmena: 1280 x 1024 edo handiagoa. 

• 3 GB behar dira disko gogorrean instalatzeko. 
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Programa instalatzeko DVDa sartu ondoren, behean azaltzen den leihoa zabalduko da 

automatikoki: 

Instalatzen hasteko, aski da Solid 

Edge-ren gainean klik egitea. 

Ondoren, menuak eskainitako 

aukeretan aurrera  eginez, ez dauka 

inongo zailtasunik programa 

instalatzeak. 

Erabiltzaileak beste hainbat aplikazio 

instalatzeko aukera ere badu, hala 

nola elektrodoak, moldeak, etab. 

diseinatzeko aplikazioak. 

Standard Parts liburutegiak instalatzea 

ere interesgarria da, 

estandarizatutako elementu 

mekanikoen liburutegi bat eskura 

izateko diseinatzen ari garen 

bitartean. 

Instalazioaz gain, programa erabiltzen ikasteko hastapen-gida bat ere badu, adibide praktiko 

batekin. Bertan, pausoz pauso, programaren erreminta eta aplikazio nagusiak azaltzen ditu. 

Inoiz teknologia sinkronoa ez bada erabili eta 

Solid Edge programa ezagutzen ez bada, 

gomendagarria da ariketa hau egitea (2. 

irudia), programaren ahalmena eta aplikazio 

nagusiak ezagutzeko lagungarria baita. 

Horretaz gain, instalazioari eta lizentziari 

buruzko informazioa eta Solid Edge ST5 

bertsioaren berrikuntzei buruzko informazioa 

ere aurkitu daiteke hasierako instalazio leiho 

honetan. 

 

 

  

1go irudia: instalazio-leihoa. 

2. irudia: hastapen-gidako ariketa. 
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0.2 Lizentzia 

 

Bigarren Hezkuntzarako bertsio akademikoaren lizentzia doakoa izatea da programa honen 

abantaila handietako bat. 

Solid Edgek lizentziak kudeatzeko hainbat mekanismo ditu: finkoa, mugikorra, ebaluaziokoa 

eta larrialdikoa. Kasu honetan, hezkuntzan erabiltzeko denez, lizentzia finko bat erabiliko da, 

eta ordenagailuan bertan kudeatuko da. 

Programa aktibatzea oso erraza da; SELicense.dat artxiboa behar da bakarrik. Artxibo hori 

Siemensen webgunean lor dezakegu, eta bertsio akademikoa doakoa da edozein ikastetxe 

ofizialetako ikasle eta irakasleentzat. 

Behin artxiboa eskuratu eta gero, nahikoa da honako karpeta honetan kopiatzea izen bereko 

artxiboa zanpatuz:  

C:/Program files/Solid Edge ST5/Program 

Nahi izanez gero, programaren bertsio akademikoa eta urte baterako lizentzia doan eskura 

ditzakegu Siemens PLM Softwareren  webgunean: 

https://www.plm.automation.siemens.com/es_mx/products/velocity/forms/solid-edge-student.cfm 

Gainera, behin erregistratu ondoren, 

lizentzia nahi adina ordenagailutan 

erabil dezakegu eta urtero berrizta 

dezakegu webgunean berriz 

erregistratuta. 

3. irudian, Siemensen webguneko 

erregistro-orria ikus daiteke. Nahikoa 

da bertan hainbat datu betetzea 

programa eskuratzeko. 

Lizentzia hauen erabilera esparru 

akademikora mugatuta dago eta 

sortutako artxiboak ezin dira bertsio 

komertzialarekin zabaldu; gainera, bi 

dimentsioko planoek ur-marka bat 

izango dute. 

 

Dena den, lizentziei eta euren kudeaketari buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, 

nahikoa da instalazio leihoko loturan (2.irudia) klik egitea Siemensen argibide zehatzak 

ikusteko. 

  

3. irudia: erregistro-orria. 

https://www.plm.automation.siemens.com/es_mx/products/velocity/forms/solid-edge-student.cfm


Solid Edge ST5 Lanbide Heziketan

  
8 

0.3 Solid Edgeren sarrera-leihoa 

 

Solid Edge ST5 zabaltzen den aldiro, hasierako leihoa zabalduko da; hor bertsio hau 

akademikoa dela gogorarazi eta erabilpen-baldintzak zehaztuko dira. Programak bere baliabide 

guztiak kargatzen dituen bitartean zabalik egongo da leiho hori, eta, ondoren, automatikoki 

itxiko da. 

Programa zabaltzen den lehenengo 

aldian normala da pixka bat 

kostatzea, eta, ordenagailuaren 

ezaugarri teknikoen arabera, 

denbora gehiago edo gutxiago 

beharko du.  

 

 

Behin programa kargatutakoan Solid Edgeren sarrera-leihoa zabalduko da, eta bertan honako 

aukera hauek eskainiko ditu: 

 Botón de aplicación (Aplikazio-botoia) 

 Ayuda de Solid Edge (Solid Edge 

laguntza) 

 Crear nuevo documento 

(Dokumentu berria sortu) 

 Tutoriales (Ariketa gidatuak) 

 Vínculos (Lotura gustukoenak) 

 Documentos recientes (Dokumentu 

zabaldu berriak)

 

5. irudia: sarrera-leihoa. 

4. irudia: hasierako leihoa. 
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0.4 Dokumentu berri bat nola sortu 

 

Solid Edgek aurrez definituriko hainbat eredu ditu. Eredu horietako bakoitzak bere lan-

ingurunean lan egiteko erreminta zehatz batzuk ditu, eta, azken finean, artxibo huts batzuk 

besterik ez dira. Erabiltzaileak, bertan geometriak gehitu, eta beste izen batekin gordeko ditu. 

0.4.1 Ereduak 

 

Hainbat aukera daude eredu hauek zabaltzeko: 

 5. irudian ikus daitekeen moduan, dokumentu berria sortu menuan aukeratuta. 

 6. irudian ikus daitekeen moduan, hau da, aplikazio-botoiaren bidez. 

 7. irudian ikus daitekeen moduan, Nuevo botoian sakatu (Ctrl+N) eta ereduen 

karpetatik aukeratuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. irudia: aplikazio-botoia zapaldu eta Nuevoren gainean kurtsorea pasatu. 

7. irudia: Nuevo (Ctrl+N) sakatuz ereduen karpeta zabalduko da. 
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Solid Edgek, lan-inguruneen arabera, 5 eredu hauek ditu aurrez definiturik: 

 Pieza  (Pieza) (*.par) 

 Chapa (Txapa) (*.psm) 

 Conjunto (Multzoa) (*.asm) 

 Soldadura (Soldadura) (*.pwd) 

 Plano (Planoa) (*.dft)  

 

Dokumentu berri bat sortzeko leihoaren azpian (8. irudia) dagoen Editar opciones de creación 

ikurraren gainean klik eginez gero, ereduak editatzeko aukera izango da. (9. irudia) 

Oinarrizko aukeretatik abiatuta, eredu 

pertsonalizatuak sor daitezke. 

Atal horretan, nahi adina eredu sor 

daitezke, eta eredu horiek hasierako 

leihoan agertuko dira programa abiarazten 

den aldiro. 

Hasierako zerrenda horretan sortutako 

aldaketak NewFileDefaultList.xml artxibo 

batean gordetzen ditu Solid Edgek. 

Interesgarria da pertsonalizatutako aukera 

horiek gordetzea beste ordenagailu batzuen 

konfigurazioa aldatzeko balioko dutelako. 

Euren kokalekua alda litekeen arren, Solid Edgek honako karpeta honetan gordetzen ditu: 

C:\Users\Erabiltzailea\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 105 

 

0.5 Dokumentu bat nola gorde 

 

Aplikazio-botoia sakatuz gero Guardar (Ctrl+S) aukera aurki daiteke. Lehenengo aldiz 

sakatzean, automatikoki eskainiko du dokumentuaren propietateen leihoa zabaltzeko aukera. 

Baloreak sartzea hautazkoa da. 

 

 

 

 

 

8. irudia: dokumentu berri bat sortzeko leihoa 

9. irudia: artxiboak sortzeko aukerak. 

10. irudia: artxiboaren propietateak. 
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0.5.1 Gordetzeko aukerak 

 

Berriz ere aplikazio-botoia sakatuz gero, Guardar como aginduan (11. irudia)  klik egiten bada, 

hainbat aukera eskainiko ditu programak. Alde batetik, beste programa batzuetan lan egin ahal 

izateko hainbat formatu eskainiko ditu: (*.model), (*.step), (*.iges), etab. Bestetik, Guardar 

imagen como sakatuz, irudiak gorde daitezke: (*.bmp), (*.jpeg), (*.tiff), etab. 

 

Baina aukera guztien artean oso formatu interesgarri bat dago:  

Documentos 3D de Adobe Acrobat (*.pdf) 

Formatu honi esker, diseinuaren 3Dko aurkezpen bat (12. Irudia) irakur dezake Adobe Acrobat 

Reader programa instalaturik duen edonok. Oso baliabide praktikoa da ikasleentzat eta baita 

enpresentzat ere, 3Dko diseinuak azkar, eta, CAD programarik erabili gabe, segurtasunez 

erakusteko.  

11. irudia: gordetzeko aukerak. 

12. irudia: Adobe Acrobat 3D. 
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0.6 Dokumentu bat nola zabaldu 

 

Sortutako dokumentuak zabaltzeko bi aukera daude: 

 Abrir (Ctrl+O) aginduaren bidez. (13. irudia) 

 Dokumentu zabaldu berrien zerrendan aukeratuz, edo Documentos recientes 

aginduaren gainetik kurtsorea pasatuta. (14. irudia) 

 

 

 

Azken dokumentuen zerrendako markagailua (14. irudia) sakatuz gero, zerrendaren goiko 

aldean blokeaturik geratuko da. Beti eskuragarri izan nahi ditugun artxiboentzat erabiltzen da 

aukera hori. Zerrenda horretan agertuko den artxibo kopurua Opciones de Solid Edge menuan 

(15. irudia) pertsonaliza dezakegu. 

13. irudia: sortutako dokumentu bat nola zabaldu. 

14. irudia: dokumentu zabaldu berrien markagailua. 
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0.7 Solid Edgeren aukerak 

 

Programaren konfigurazioa moldatzeko erremintarik garrantzitsuena da  Opciones de Solid 

Edge menua (15. irudia), eta oso aukera interesgarriak eskaintzen ditu. Konfigurazioa aldatzeko 

aukera horiek lan ingurunearen arabera aldatzen badira ere, hasiera batean sei ataletan 

bereizten ditu: 

 Guardar (Gordeketa automatikoa) 

 Ubicación de los archivos 

(Artxiboen kokapena) 

 Perfil de usuario 

 (Erabiltzailearen profila) 

 Administrar (Kudeaketa) 

  Ayudas (Laguntzak) 

 Abrir conjunto como  

(Multzoak nola zabaldu)

 

15. irudia: Solid Edgeren aukerak. 

0.7.1 Gordeketa automatikoa 

 

Guardar sakatuz gero, artxiboak automatikoki nola gorde programa daiteke. Komeni da 

aukera hau aktibatuta izatea, argindarra galdu edo sistema eragilea blokeatuz gero aurretik 

egindako lana ez galtzeko. Gordetzeko orduan, bi aukera eskaintzen ditu programak: 

 

 Dokumentuak gordetzea. Aukera honek dokumentua bera gorde eta aurreko 

artxiboa ordezkatzen du. 

 Dokumentuen babes-kopia bat sortzea. Bigarren aukera honek babes-fitxategi berri 

bat sortzen du aurreko artxiboa ordezkatu gabe. Babes-fitxategi horren bidez 

dokumentuaren azken bertsioa berreskura daiteke. 

Minutu gutxian behin babes-kopia bat egitea gomendatzen da, horrela, fitxategia ordezkatu 

gabe, informazioa galtzeko arriskua nabarmen murrizten baita. (16. Irudia) 
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0.7.2 Artxiboen kokapena 

 

Ubicación de los archivos aukeran sakatuz gero, Solid Edgeren artxiboen kokapena kudeatzen 

duen administrazio-leihoa (17. irudia) agertuko da. Ereduen kasuan aipatu den bezala, 

programak, artxibo ezberdinak sortu, eta automatikoki gordeko ditu. Artxibo horiek, besteak 

beste, honako informazioa gordetzen dute: pertsonalizatutako ereduak, materialen taulak, 

gordetze automatikoak, etab. 

Oso interesgarria da eskolan artxibo hauek sarean zentralizatuta izatea; izan ere, ordenagailu 

bakoitza egokitu behar izatea ekidingo dute. Horrela, kudeatzeko baimena duen erabiltzaile 

batek eskolako ordenagailu guztien konfigurazioa molda dezake. 

Gainera, ordenagailuak formateatuta ere, ez da aurretik egindako lana galduko. 

 

 

 

 

 

  

  

17. irudia: artxiboen kokapena. 

16. irudia: gordeketa automatikoa. 
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0.7.3 Erabiltzailearen profila 

 

Atal honetan dokumentu guztiei atxikiko zaien erabiltzailearen informazioa defini daiteke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7.4 Kudeaketa 

 

Leiho honetan Solid Edgek dokumentuei emango dien trataera defini daiteke. Horrela, Insight 

XT erabiliz, erlazionatutako dokumentuen datu baseak sortzeko aukera dago, beste hainbat 

aukeraren artean. Lan honetan ez dira sakonki landuko datu baseak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

18. irudia: erabiltzailearen profila. 

19. irudia: kudeaketa. 
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0.7.5 Laguntzak 

 

Ayudas sakatuz gero, honako aukera hauek pertsonaliza daitezke: programa zabaltzeko lan-

ingurunearen definizioa, aukera orokorrak eta indarrean dauden arauen aukerak. 

Atal honetan, programa zein eredurekin zabaldu nahi den aukera daiteke. Bestalde, Pieza edo 

Txapa lan-inguruneak modu ordenatuan (20. irudia) zabaltzea gomendatzen da eskuliburu 

honetan, diseinatzen hasi aurretik automatikoki lan-ingurune ordenatua izateko. Aukera hori 

edozein momentutan alda daiteke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7.6 Multzoak nola zabaldu 

 

Abrir conjunto como aukerak zehazten du tamaina ezberdinetako multzoak nola zabalduko 

diren. (21. irudia) 

 

 

 

 

 

 

 

  

20. irudia: lan-ingurune ordenatua automatikoki zabaltzeko aukera. 

21. irudia: multzoak zabaltzeko aukera ezberdinak. 
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0.8 Teknologia sinkronoa eta ordenatua 

 

Diseinatzeko eredu bakoitzaren barruan, bi teknologia aurki daitezke: sinkronoa eta ordenatua 

(tradizionala). 

 Teknologia sinkronoa. Eragiketak zuzenean ereduaren gainean editatzen dira, eta ez 

da eragiketen historikorik gordetzen. Edizioa oso dinamikoa da. 

 Teknologia ordenatua. Eragiketak Pathfinder deritzon historiko batean gordetzen dira, 

eta, bertan, erregistratuta geratzen da eman den pauso bakoitza. Posible da edozein 

eragiketa aldatzea historiko horretan aukeratu eta editatuta. 

Bi teknologia horiek konbinatu egin daitezke, baina argi izan behar da bakoitzak bere 

ezaugarriak mantenduko dituela, eta teknologia sinkronoa erabiliz sortutako eragiketak ezingo 

direla historikoaren bidez moldatu. 

Ordenatutik sinkronora salto egitean, bigarren teknologia horrekin burututako eragiketa 

guztiak Pathfinder-en goiko aldean erregistratzen dira, eta, ondorioz, eragiketa sinkronoek 

eragina dute ordenatuetan. Eragiketa sinkronoak ezin izango dira inoiz ordenatu bihurtu. 

 

22. irudia: Pathfinder-en egoera ezberdinak. 

Piezak diseinatzeko, teknologia ordenatua erabiltzea gomendatzen da; burututako eragiketen 

kontrol zehatz bat erregistratu eta errazago molda baitaitezke. 

Dena den, teknologia sinkronoak baditu bere abantailak: alde batetik, aukeraketa azkarrak eta 

edizio dinamikoa errazten ditu; eta bestetik, Solid Edge ez den beste CAD programa batekin 

sortutako piezak moldatzen uzten du. 

Bigarren aplikazio hori oso interesgarria da Internet bidez deskargatutako piezak lantzeko, edo 

beste programa batzuekin diseinatutako artxiboak erabili ahal izateko; eragiketen inongo 

informaziorik izan gabe ere, pieza molda baitaiteke teknologia hau erabilita. 

Siemensek teknologia sinkrono berritzaile hau bultzatzen badu ere, orokorrean, enpresa eta 

diseinatzaile gehienek teknologia ordenatuarekin lan egiten dute. 

Aholkuak aholku, diseinatzailearen esku dago zein teknologia erabili aukeratzea; bakoitzaren 

ezaugarriak zeintzuk diren argi izanez gero, beharren arabera hartuko da erabakia. 
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0.9 Lan-ingurunearen egitura 

 

Solid Edgeren lan-ingurunea elementu hauek osatzen dute: 

 Barra de comandos de acceso rápido 

(Agindu azkarren barra) 

 Cinta de comandos (Agindu-zinta) 

 Barra de comandos (Agindu-barra) 

 QuickPick 

 Pathfinder 

 Edgebar  

 Barra de avisos (Abisu-barra) 

 Buscador de comandos (Agindu-

bilatzailea) 

 Menú de vistas (Ikuspegi-menua) 

 Menú radial (Menu erradiala) 

 

 

23. irudia:lan-ingurunearen egitura 

 

0.9.1 Agindu azkarren barra 

 

Agindu jakin batzuk beti eskuragarri izateko erabiltzen da. Bertan agertuko diren aginduak 

eskuineko gezi beltzaren gainean klik eginda pertsonaliza daitezke.  

Barra hau lekuz aldatu eta txikiagotzeko aukera ere badago. 

24. irudian azaltzen da nola egin daitezkeen aldaketa sakonagoak barra honetan eta beste 

elementu guztietan. 
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0.9.2 Agindu-zinta 

 

Aginduak beren funtzioen arabera sailkatu eta ordenatzeko erabiltzen da. Erabiltzaileak 

agindu-multzo horiek nahi eran molda ditzake. Horretarako, agindu azkarren barraren 

eskuineko gezia sakatu ondoren Personalizar la cinta… aukeratu behar da. (24. irudia) 

 

24. irudia: Personalizar menua 

Personalizar menuak honako aukera hauek moldatzeko balio du: teklatu bidezko aginduak, 

agindu azkarrak, agindu-zinta eta menu erradiala.  

Ezkerreko leihoan aukeratu behar da menu bakoitzak zer agindu izatea nahi den, eta eskuineko 

leihoan gehituko dira. Aginduak gehitzeko Agregar sakatu behar da eta kentzeko, Quitar. 

Behin multzo bakoitzak izango dituen aginduak definitzean, lan-ingurunearen konfigurazioa 

gorde daiteke. Horretarako, Nuevo tema sakatu behar da eta, ondoren, gorde. 

Menu honi esker, konfigurazio propio bat sor daiteke erabiltzaileak gehien erabiltzen dituen 

aginduak batuz. Diseinatzailearen beharren arabera nahi adina konfigurazio sor daitezke. 
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Konfigurazio horiek aukeratzeko, Agindu azkarren barrako gezi beltzean klik egin, eta Temas 

aukeratu behar da. Bertan, Solid Edgeren hasierako konfigurazioa eta erabiltzaileak 

sortutakoak agertuko dira. 

 

0.9.3 Agindu-barra 

 

Erreminta bakoitza erabiltzeko eman beharreko aginduak pausoka sailkatzen ditu. Pauso 

horiek guztiak aldakorrak dira teknologia ordenatua erabiltzen bada, baina ezberdina izango da 

aukeratutako erremintaren arabera. 

Barra hau edozein eragiketa sortzeko eta editatzeko ezinbesteko tresna da. 

 

0.9.4 QuickPick-a 

 

Eragiketak azkar aukeratzeko erabiltzen da. Eragiketa asko bata bestearen gainean daudenean, 

kurtsorea geldi utzi, eta sagu baten ikurra eragiketa baten izenarekin agertuko da.  Ondoren, 

eskuineko botoian klik eginez gero, QuickPick leihoa zabalduko da. (25. irudia)  

Nahi den eragiketa aukeratzeko, elkarrizketa-leihoan agertzen den zerrendan aukeratu behar 

da. Horrela, asko errazten da aukeraketa-lana, eta ez dago Pathfinder-era jo beharrik. 

 

  

25. irudia: QuickPick. 
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0.9.5 Pathfinder 

 

Diseinu baten aurkibidea dela esan daiteke; bertan oinarria, erreferentzia-planoak eta 

eragiketak agertzen dira. Edozein lan burutzen denean, zutabe batean, kronologikoki 

erregistratuta geratzen da egin den eragiketa bakoitza. 

Teknologia sinkronoa eta ordenatua bereizteko ere balio du. Horrela, teknologia bakoitza 

erabiliz egin diren eragiketak sailkatzen ditu. 

Eragiketaren bat aldatu nahi bada, eskuineko botoiarekin gainean, klik egin eta hainbat aukera 

eskainiko ditu programak: kopiatu, ezabatu, ezkutatu, editatu, izena aldatu, etab. (26. Irudia) 

Ordenak eragina dauka eragiketen artean; beraz, oso garrantzitsua da ordena hori 

mantentzea. Pathfinder-en eragiketa bat aukeratu, eta saguaren kurtsorea askatu gabe gorantz 

eta beherantz desplazatuta, ordena hori aldatu egin daiteke. Baina kontu handia izan behar da 

diseinuan eragin dezakeelako. 

 

 

26. irudia: Pathfinder-en aukerak. 

 

Goiko barran klik egin, eta askatu gabe, Pathfinder desplaza dezakegu pantailaren edozein 

aldetara. Eta bi klik azkar eginez, aurrez definitutako posizioetara bueltatuko da: pantailaren 

goiko bi aldeetara hain zuzen ere. 
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0.9.6 Edgebar 

 

Elementu honen bidez hainbat erremintaren leihoak kontrola daitezke: Engineering Reference, 

Pathfinder, geruzak, simulazioak, abisuen barra, eragiketen liburutegia, etab. 

Lan-inguruneko eskuinaldean agertzen den edozein ikurretan klik eginda zabaltzen da eta, 

goiko aldeko txintxetan klik eginda, blokeatzeko aukera dago.  

Gezi beltzean klik eginez gero, leiho ezberdinak zabaltzeko aukera ematen du. 

 

0.9.7 Abisu- barra 

 

Eragiketa bakoitza egiten hasi aurretik, oso garrantzitsua da programa zer informazio eskatzen 

ari den argi izatea. Horretarako, Abisuen barrak, une oro, programak eskatzen duen 

informazioaren berri emango du.  

Bertan, Agindu-barrak eskatzen duen informazioaren berri ematen da. 

 

0.9.8 Agindu-bilatzailea 

 

Izenak dioen bezala, aginduak bilatzeko erreminta da. Menuetan  ez bada nahi den eragiketa 

aurkitzen edo izenaren bidez aurkitu nahi bada, nahikoa da bila gabiltzan aginduaren izena 

idatzi eta Intro sakatzea. 

Izenaren arabera, aukera bat edo gehiago egon daitezke; Agindu-bilatzaileak zabaldutako 

leihoan aukeratuko da nahi den eragiketa. 

 

0.9.9 Ikuspegi-menua 

 

Menu honek diseinuaren bistaratze-aukerak eskaintzen ditu. Aukera horien bidez, aurrez 

definitutako eta pertsonalizatutako bistaratzeak ikus daitezke. Aukera nagusiak honako hauek 

dira: zooma, biratzea, pantailaratzea, orientazioa eta estiloak.  

Estiloen bidez,  ertzak eta gorputzak  bistaratzeko modu ezberdinak aukera daitezke, eta, kasu 

askotan, oso erabilgarriak dira ikusten ez diren erreferentziak erabiltzeko. 
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0.9.10 Menu erradiala 

 

Aginduak eskura izateko erreminta bat da; saguaren eskuineko botoia sakatu eta desplazatuz 

aurrez definituriko hainbat agindu azalduko dira. 

Menu erradialak 16 atal ditu, eta atal bakoitza 

pertsonalizatu egin daiteke (24.irudia). 

Behin menua aktibatu ondoren, saguaren eskuineko 

botoia askatu gabe, aukeratu nahi den aginduaren 

gainean jarri, eta bertan askatu behar da. 

Menuaren barruko aldean agertzen diren 8 aginduak 

saguaren mugimendu hutsarekin aukeratu daitezke.  

Saguaren eskuineko botoia sakatu eta aginduen 

noranzkoan desplazatu behar da. 28. irudian ikusten den 

ikurra azaltzean botoia askatuz gero, automatikoki 

noranzko horretan kokatuta dagoen agindua aktibatuko 

da. 

Hainbat menu erradial pertsonaliza daitezke Personalizar 

menuaren barruan (24. irudia), eta beharren arabera 

menu bat edo beste aukeratu. 

Menu hau erabiltzeko ohitura hartuz gero, denbora asko 

aurrezten da aginduak aukeratzen, eta diseinua 

dinamikoagoa bihurtuko da. 

 

0.9.11 Lan-ingurunea pertsonalizatu 

 

Lan-ingurunea pertsonalizatzean (24. irudia)  4 artxibo sortzen ditu Solid Edgek: 

 Teklatua: Gaiaren Izena-KeyboardCustom.xml 

 Agindu azkarren barra: Gaiaren Izena-QATCustom.xml 

 Agindu-zinta: Gaiaren Izena-RibbonCustom.xml 

 Menu erradiala: Gaiaren Izena-RadialCustom.xml 

Windows 7 sistema eragilearen barruan, artxibo horiek honako karpeta honetan gordeko dira: 

C:\Users\Erabiltzailea\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 

105\Customization\Gaiaren Izena 

Artxibo horiek sortutako gaiaren izena duten hainbat karpetatan sailkatzen ditu Solid Edgek.  

27. irudia: menu erradiala. 

28. irudia: mugimendu bidezko 
aukeraketa. 
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0.10 Laguntza 

 

5. irudian agertzen den Solid Edge laguntza sakatuz gero, honako leiho hau zabalduko da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertan aurki daitezke erabiltzaileari laguntzeko gida guztiak, ariketa gidatuak, formazio 

katalogoak eta sare bidezko laguntza teknikorako loturak. 

Horretaz gain, aginduren bat erabiltzeko zailtasunak izanez gero, agindu bakoitza azaltzen 

duen gida txiki bat eskaintzen du programak. Teklatuan F1 sakatuz gero, honako leiho hau 

zabalduko da: 

Bertan, pausoz pauso agindua nola erabili 

azaltzen da eta adibide praktikoen bidez 

erreminta bakoitza nola erabili ikas 

daiteke. 

Leihoaren ezkerreko aldean, bilatzaile bat 

dago, eta, bertan nabigatuz, Solid Edgeren 

laguntza-aukera guztiak azter daitezke. 

Leiho hau independentea da eta 

programaren pantailatik kanpo erabil 

daiteke. Gainera, eskuliburuak 

inprimatzeko aukera ere eskaintzen du. 

Laguntza-gida gustukoenak Favoritos atalean gorde daitezke errazago aurkitzeko. 

  

29. irudia: Solid Edge laguntza. 

30. irudia: aginduen laguntza. 
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0.11 Materialen taula 

 

Pieza edo Txapa dokumentu bat zabaltzerakoan, piezaren materiala aukeratzea komenigarria 

izan daiteke zenbait kasutan. Materialen taula erabiliz piezaren ezaugarri fisikoak eta 

bistaratze-propietateak defini daitezke. 

Leiho hau automatikoki zabaldu dadin, aurreko ataletan azaldu den Opciones de Solid Edge 

menuaren aukera orokorretan aktiba daiteke: horretarako, Pedir material en nuevos docum. de 

modelo aktibatu behar da (31. irudia). Horrela, Pieza edo Txapa dokumentu bat zabaltzen den 

aldiro, programak piezaren materiala definitzeko eskatuko du (materialik aukeratu gabe ere 

itxi daiteke leiho hau). 

 

31. irudia: materiala automatikoki eskatzeko aukera. 

Leihoa automatikoki azaltzerik ez bada nahi, aplikazio botoiaren bidez ere zabaldu daiteke 

materialen taula: Propiedades-en gainean klik egin eta Tabla de materiales aukeratuta (32. 

irudia). Bertan, zerrendan aurrez definituriko material bat aukeratu daiteke, edo material berri 

bat sor daiteke haren propietate fisikoak definituz. Izena jarri eta Agregar a biblioteca sakatuz, 

Solid Edgeren liburutegian gordeko da. 

  

32. irudia: Solid Edgeren materialen taula. 
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1) Pieza 

 

Gida honetan, teknologia ordenatuarekin nola diseinatu azalduko da, eta teknologia sinkronoa 

eragiketa jakin batzuetarako erabiliko da bakarrik. Beraz, Pieza atalean, ingurune ordenatua 

erabiliko da azalpen guztietarako. 

Ez da lan honen helburua tresna eta erreminta ezberdinen deskribapen zehatz bat egitea, 

euren kokapena eta sailkapena azaldu eta ariketa praktikoen bidez diseinatzen irakastea baizik. 

Tresna bakoitza nola erabili behar den jakiteko, agindua aukeratu, eta, F1 sakatzea besterik ez 

dago. Solid Edgek adibideen bidez azaltzen du nola erabili behar den agindu bakoitza. 

Horrela, hainbat menuren eta tresna talderen azalpen orokor bat eman, eta ariketa praktikoen 

bidez landuko da gaia. 

Pieza bat diseinatzea 3 dimentsioko bolumen irudikari bat sortzea da, eta horretarako bi 

dimentsiotan marraztutako lerroetatik abiatu behar da. Solid Edgek parasolido bat (.par) 

sortuko du Parasolid motor geometrikoa erabiliz. 

Pieza bat sortzeko, bi lan-ingurune ezberdin erabili behar dira (33. irudia): 

 

 2Dko profil-ingurunea  3Dko ingurunea 

Lan-ingurune bakoitzak berariazko tresnak ditu 2 eta 3 dimentsiotan diseinatzeko. 

 

1.1 2Dko profil-ingurunea 

 

Edozein bolumen sortu aurretik, haren geometria definituko duen profil bat diseinatu behar 

da. Ondoren, profil hori estrusio bidez bolumen edo gainazal bihur daiteke. 

Pieza zabaltzean 3Dko ingurunea zabaldu arren, Boceto ikurraren gainean sakatu, eta, plano 

bat aukeratuta, profil-ingurunea zabalduko da. 

33. irudia: profil-ingurunea eta 3Dko ingurunea, hurrenez hurren. 
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Bertan, Inicio atalean, honako tresna talde hauek daude: (34. irudia) 

 Portapapeles (Arbela) 

 Seleccionar (Aukeratu) 

 Operaciones (Eragiketak) 

 Dibujo (Marrazketa tresnak) 

 Relacionar (Erlazionatu) 

 IntelliSketch 

 Cota (Kota) 

 Anotación (Oharrak) 

 Orientación (Orientazioa) 

 Estilo (Estiloa) 

 Ventana (Leihoa) 

 Cerrar (Itxi)

 

 

34. irudia: Inicio-ko tresna taldeak. 

 

1.1.1 Arbela 

 

Talde honetan Copiar (Ctrl+C), Cortar (Ctrl+X) eta Pegar (Ctrl+V) daude. Beste ordenagailu 

programetan bezala, eragiketak kopiatu, moztu eta pegatzeko balio dute, hurrenez hurren. 

 

1.1.2 Aukeratu 

 

Eragiketak aukeratzeko tresnak biltzen ditu talde honek. Seleccionar-en gainean sakatuz 

marraztutako geometriak, erlazioak, etab. aukeratu daitezke. Aukeratzeko modua Agindu-

barran alda daiteke; beharren arabera 

zer aukeratu eta zer ez sailka daiteke. 

(35.irudia) 

Marraztutako elementu guztiak 

aukeratzeko Seleccionar todo (Ctrl+A) 

sakatu behar da. 

Saguaren eskuineko botoia sakatuz 

bistaratze-aukerak azalduko dira 

pantailan.  

35. irudia: aukeratzeko moduak. 
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1.1.3 Eragiketak 

 

Multzo honek errepikatuko diren eragiketen ereduak egiteko balio du; eredu zirkularrak eta 

errektangeluarrak egin daitezke.  

 

1.1.4 Marrazketa tresnak 

 

3 azpimultzotan banatzen da talde hau. (36.irudia) 

Ezkerreko azpi-multzoan, marrazteko behar diren 

tresna guztiak azaltzen dira: lerroa, laukia, 

zirkunferentzia, etab. 

Tresna bakoitzaren eskuin aldeko gezian sakatuz 

gero, aukera gehiago zabalduko dira. 

Erdiko azpimultzoan: Incluir, Convertir en curva, Construcción, Rellenar, Limpiar boceto eta Eje 

de Revolución. Tresna horien artean, aipagarria da Incluir-en erabilera, tresna hori behar 

beharrezkoa baita beste geometria edo zirriborro batetik erreferentziaren bat kopiatu nahi 

bada. 

Eskuineko azpimultzoan jatorri kartesiarrarekin lan egiteko tresnak daude. 

Lehen aipatu bezala, tresna horien guztien azalpen zehatz bat izateko, nahikoa da tresna 

aukeratu eta F1 sakatzea. 

 

1.1.5 Erlazionatu 

 

Marraztutako marren arteko erlazioak zehazteko tresnak daude multzo honetan: Conectar, 

Paralelas, Concéntricos, etab. Eskuineko zutabean, erlazioen bistaratzea definitzeko 

erremintak daude. (37. irudia) 

Zutabe horretan, Asistente de 

Relaciones tresnaren aplikazioa 

azpimarra daiteke. 

Tresna horren bidez, guztiz definiturik 

ez dauden marrak identifika daitezke. 

Elementu guztiak aukeratu (Ctrl+A) 

eta, Mostrar variabilidad sakatuz, 

marrazkiaren hainbat posizio posible  

bistaratuko dira pantailan. 

36. irudia: marrazketa. 

37. irudia: Asistente de relaciones. 
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Oso tresna interesgarria da profila erabat definituta dagoen ala ez baieztatu eta definitu 

gabeko elementua zein den jakiteko. 

Behin profila eta  posizioa guztiz definituta daudenean, automatikoki kolorez aldatzeko aukera 

ere eskaintzen du programak. Horretarako, Verificar atalean, Evaluar multzoaren barruan, 

Colores de relaciones aktibatu behar da. (38. irudia) 

Mantener Relaciones aktibatuz gero, automatikoki sortuko ditu erlazioak Solid Edgek. Aukera 

hori aktibatuta izatea gomendatzen da lana aurrezteko. 

Erlazioak bistaratu edo ezkutatzeko Controlador de Relaciones sakatu behar da. 

 

1.1.6 IntelliSketch 

 

 

Multzo honetan dauden ikurrak aktibatuz gero, programak automatikoki hautematen ditu 

honako puntu esanguratsu hauek: azken puntua, erdiko puntua, elkarketa-puntua, zentroa, 

etab. 

Interesgarria da aukera horiek guztiak aktibatuta izatea, erlazioak emanez diseinatzeko. Ez 

bada horrela egiten, profila kotatzeko orduan, arazo asko emango ditu. Izan ere, elementuak 

konektatu gabe baldin badaude, euren tamaina eta posizioa nor bere erara aldatuko dira, eta 

horrela, ezinezkoa izango da profil bat behar bezala definitzea. 

Opciones de IntelliSketch aukeratuta, akotazio automatikoa, puntu esanguratsuak eta 

interakzio-gunea defini daitezke. 

  

38. irudia: guztiz definitutako profila. 



Solid Edge ST5 Lanbide Heziketan

  
30 

1.1.7 Kota 

 

Marraztutako lerroen neurriak definitzeko tresnak biltzen ditu.  

Smart Dimension erabiliz gero, Solid Edgek automatikoki hautemango du  kotatu beharrekoa. 

Baina, zenbait kasutan, ez da hain erraza izaten kotatu nahi den hori automatikoki definitzea. 

Kasu horietarako ezarri nahi den kota mota aukeratu behar da zuzenean.  

Multzo honen eskuineko zutabean koten estiloa defini daiteke. Estilos sakatuz gero, aurrez 

definituriko estilo bat moldatu edo estilo pertsonalizatu bat sor daiteke. (39. irudia) 

Kota bera definitzeaz gain, lerroak, marraketa eta betegarria ere molda daitezke estiloen bidez. 

Nahi adina estilo sortu eta ezaba daitezke. 

 

1.1.8 Oharrak 

 

Profilari ezarri nahi zaion edozein ohar gehitzeko tresnak biltzen ditu multzo honek: gainazal 

akaberak, soldadura-oharrak, etab. 

Denen artean aipagarria da Llamada (Deia) tresna. Erreminta horrek, ohar pertsonalizatu bat 

idazten uzteaz gain, dokumentuaren propietateen hainbat  erreferentzia idazteko aukera 

ematen du. Horretarako, Texto de propiedades sakatu behar da. (40.irudia) 

39. irudia: estilo berri bat sortzea. 
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1.1.9 Orientazioa 

 

Ikuspegi-menuan dauden bistaratze-erremintez gain, beste aukera batzuk ere eskaintzen ditu 

multzo honek. F5 sakatuta bista berrizta daiteke, eta, Alt+F5 sakatuz gero, aurreko bistara 

bueltatuko da. 

 

1.1.10 Estiloa 

 

Bi zatitan banatuta dago: Ikuspegi-menuko piezaren bistaratze-aukerak eta lan-ingurunearen 

estiloa definitzen duten tresnak. 

Bigarren aukera horien artean zenbat 

eta kalitate handiagoa erabili, orduan 

eta lan gehiago egin beharko du 

ordenagailuaren txartel grafikoak. 

Ondorioz, ordenagailuaren ezaugarrien 

arabera, motelago lan egin dezake. 

 

 

1.1.11 Leihoa 

 

Dokumentu bat baino gehiago zabalik daudenean zein leiho bistaratu aukeratzeko erabiltzen 

da. Zenbat eta leiho gehiago zabalik izan, hainbat eta baliabide gehiago beharko ditu 

programak; beraz, ahalik eta gutxien zabalik izatea komeni da. 

  

40. irudia: dei baten ezaugarriak. 

41. irudia: zehaztasun kontrola. 
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1.1.12 Itxi 

 

Behin profil-ingurunea editatzen amaitu denean, Cerrar Boceto ikurraren gainean sakatu behar 

da. Ikur hau Pathfinder-en eskuinaldean ere aurki daiteke. 

Profil-ingurunea itxitakoan, 3Dko ingurunera bueltatuko da. 

 

1.1.13 Gainerako atalak 

 

Profil bat editatzeko erreminta nagusiak Inicio atalean badaude ere, profil-ingurunean beste 3 

atal aurki ditzakegu: Verificar, Herramietnas eta Ver. 

Atal horietan biltzen diren erremintak gainetik azalduko dira, eta, ondoren, ariketa praktikoen 

bidez landuko dira interesgarrienak. 

 

 

Verificar:  2Dtan neurketak egiteko tresnak, helburuen 

araberako aldagaiak, kurbatura-adierazleak, etab. aurki 

daitezke atal honen multzoetan. 

 

 

Herramientas: testuak, argazkiak, aldagaien kontrola, 

loturak, etab. kontrolatzeko tresnak biltzen ditu atal 

honek. 

 

 

Ver: Ikuspegi-menuan biltzen diren aukera guztiez gain, 

ebaketekin lan egiteko tresnak daude atal honetan. Incio 

atalean azaldu diren Estiloa eta Orientazioa multzoak ere 

bertan errepikaturik daude. 

 

  
42. irudia: Verificar, Herramientas eta Ver. 



Solid Edge ST5 Lanbide Heziketan

  
33 

1.2 3Dko ingurunea 

 

2Dko profil batean oinarrituz, 3Dko gorputzak sortzeko erremintak biltzen ditu lan-ingurune 

honek. Bertan, Inicio atalean, honako tresna talde hauek daude: (43. irudia) 

 Portapapeles (Arbela) 

 Seleccionar (Aukeratu) 

 Planos (Planoak) 

 Boceto (Zirriborroa) 

 Sólidos (Solidoak) 

 Patrón (Eredua) 

 Modificar (Aldatu) 

 Cota (Kota) 

 Orientación (Orientazioa) 

 Estilo (Estiloa) 

 Ventana (Leihoa) 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Arbela 

 

Profil-ingurunean bezala, talde honetan, Copiar (Ctrl+C), Cortar (Ctrl+X) eta Pegar (Ctrl+V) 

daude. Beste ordenagailu-programetan bezala, eragiketak kopiatu, moztu eta itsasteko balio 

dute, hurrenez hurren. 

Horretaz gain, beste dokumentu batean sortutako pieza bat, sortzen ari garen pieza berrian sar 

daiteke. 

 

1.2.2 Aukeratu 

 

2Dko profil-inguruneko aplikazioaren berdina da, baina 3Dra egokitua. Bertan, aurpegien edo 

piezen aukeraketa-lehentasuna defini daiteke.  

Aukeraketak egiteko hainbat modu daude; bata besteari 

gehituz, kenduz, etab. 

Zer aukeratu nahi den erabakitzeko Filtro de selección 

sakatu behar da eta bertan aktibatu. (44. irudia) 

Pathfinder-en bidez ere egin daiteke aukeraketa.  

43. irudia: Inicioko tresna taldeak 

44. irudia: aukeraketa-filtroak. 
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1.2.3 Planoak 

 

Erreferentzia-planoak eta koordenatu-sistemak sortzeko tresnak 

ditu multzo honek. Elementu hauek oso lagungarriak dira edozein 

eragiketa egiteko edo multzoak sortzeko. 

1.2.4 Zirriborroa 

 

Profil-ingurunera salto egiteko Boceto-ren gainean klik egin eta zirriborroa marraztu nahi den 

erreferentzia-planoa aukeratu behar da. 

Horretaz gain, zirriborro batetik bestera geometriak kopiatzeko eta elementu birtualen 

zirriborro-taldeak sortzeko erremintak ere biltzen ditu multzoak. 

 

1.2.5 Solidoak 

 

Bolumenak sortu eta lantzeko tresna garrantzitsuenak multzo honetan daude.  

 Tresna horietako askok 2Dko 

erreferentzia bat behar dutenez, 

Boceto tresna barneraturik dute. 

Gainean klik egitean, automatikoki 

profil-ingurunea zabalduko da. 

 

1.2.6 Eredua 

 

Errepikatuko diren eragiketak eredu zirkular 

eta errektangeluar bidez antolatu daitezke. 

Eredu horiek, profil-inguruneko Eragiketak 

multzoko patroiekin egin behar dira. Beste 

edozein tresnarekin egindako marrazkiak, 

erreferentzia lerrotzat hartuko ditu 

programak. 

Lerro edo kurba bidezko eredu linealak ere egin daitezke En curva erabiliz gero. 

Eragiketen edo pieza osoaren kopia simetrikoak ere sor daitezke Simetria tresnarekin. 

  

45. irudia: planoak eta koordenatu-sistema. 

46. irudia: solidoak. 

47. irudia: eredu errektangeluarra. 
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1.2.7 Aldatu 

 

Multzo honetako tresnek aurpegiekin lan egiteko 

balio dute. Teknologia sinkronoaren abantaila 

handienak teknologia ordenatuan aplikatzeko 

modua dela esan daiteke. Horrela, intuitiboki, 

oso azkar alda daitezke solido baten aurpegiak. 

Zuloak eta biribiltasunak ere alda daitezke. 

 

1.2.8 Kota 

 

3Dtan kotatzeko behar diren tresna guztiak daude; beraz, profil-

ingurunean ez bezala, 3 plano ezberdinetan kokatuko dira kotak. 

Smart Dimension erabiliz gero, Solid Edgek automatikoki 

hautemango du  kotatu beharrekoa. Baina, zenbait kasutan, ez da 

hain erraza izaten kotatu nahi den hori automatikoki definitzea. Kasu 

horietarako ezarri nahi den kota mota zuzenean aukeratu behar da.  

Eskuineko azpimultzoan, profil-ingurunean azaldutako estiloak alda daitezke. 

 

1.2.9 Orientazioa 

 

Profil-ingurunean bezala, Ikuspegi-menuan dauden bistaratze-

erremintez gain, beste aukera batzuk ere eskaintzen ditu multzo 

honek. F5 sakatuta bista berrizta dezakegu, eta Alt+F5 sakatuz 

gero aurreko bistara bueltatuko da.  

 

1.2.10 Estiloa 

 

Bistaratze-aukerak, estiloak eta grafikoen kalitatea kontrolatzeko balio du. 

Zenbat eta kalitate handiagoa erabili, orduan eta 

baliabide gehiago erabiliko ditu programak, eta 

horrek funtzionamendua moteldu dezake. 

  

48. irudia: Mover caras. 

49. irudia: Kota. 

50. irudia: Orientazioa. 

51. irudia: Estiloa. 
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1.2.11 Leihoa 

 

Dokumentu bat baino gehiago zabalik daudenean, zein leiho bistaratu 

aukeratzeko erabiltzen da. Zenbat eta leiho gehiago zabalik izan, orduan eta 

baliabide gehiago beharko ditu programak; beraz, ahalik eta gutxien zabalik 

izatea komeni da.  

 

1.2.12 Gainerako atalak 

 

Solido bat editatzeko erreminta nagusiak Inicio atalean badaude ere, 3Dko ingurunean beste 

hainbat atal aurki daitezke: Superficies, PMI, Simulación, Verificar, Herramientas eta Ver. 

Superficies. Gainazalekin lan egiteko tresna-

multzoak biltzen ditu atal honek. Lan egiteko 

modu ezberdina den arren, solidoekin ere 

konbina daitezke aplikazio hauek. 

PMI (Product and Mandufacturing Information). 

Oharrak eta piezaren fabrikazio-argibideak 

zehazteko erremintak biltzen dira bertan. 

Askotan pieza baten informazioa perspektiban 

emateko erabiltzen da. 

Simulación. Elementu finituen analisiak 

burutzeko erabiltzen da. Kargak, presioak, 

tenperaturak, eta abarrek piezan izango duten 

eragina aztertzeko hain zuzen ere. 

Verificar. 3Dtan neurketak egiteko tresnak, 

helburuen araberako aldagaiak, kurbatura 

adierazleak, etab. aurki daitezke atal honen 

multzoetan. Piezaren masa-zentroa ere defini 

daiteke bertan. 

Herramientas. Eredu sinkronoa, ordenatua edo 

sinplifikatua aukeratzeko erabiltzen da batik bat. 

Variables ere oso erreminta erabilgarria da 

piezak taulen bidez kontrolatzeko 

Ver. Ikuspegi-menuan biltzen diren aukera 

guztiez gain, ebaketekin lan egiteko tresnak 

daude atal honetan. Inicio atalean azaldu diren 

Estiloa eta Orientazioa multzoak ere bertan 

errepikaturik daude. 

52. irudia: Leihoa. 

53. irudia: Superficies, PMI, SImulación, Verificar, Herramientas eta Ver. 
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1.3 Pieza-ariketa gidatuak 

 

Atal honetan, orain arte ikusitako kontzeptuak praktikoki landuko dira. Hainbat ariketa gidaturi 

esker, diseinatzeko jarraitu beharreko pausoak eta erreminten erabilera errazago barneratuko 

dira. Ez dira programaren aplikazio guztiak aztertuko, baina, ariketa sinpleen bidez, oinarrizko 

kontzeptuak barneratzeko baliagarriak izan daitezke. 

 

1.3.1 01 Ariketa: Profilak eta Solidoak 

 

Ariketa honen bidez, erabiltzaileak profil-inguruneko aginduak erabiltzen ikasiko du. Hainbat 

tresna erabiliz, eredu edo gorputz solido bat sortzeko gai izango da, eta, Solid Edgeren lan-

ingurunea ezagutuko du. 

Helburua profilak egiten ikasi eta estrusio mota ezberdinak ezagutzea da; horretarako profil 

hau eta gorputz hau sortuko dira: 

 

1) Pieza ISO fitxategi bat zabaldu. Eskuineko botoia zapalduz ingurune ordenatua 

aukeratu. Eragiketa hori errepikatu beharrik ez izateko, ikusi nola alda daiteken aukera 

orokorretan; 0.7.5 Laguntzak atalean, 20. irudia (15. or.). 

 

2) Boceto sakatu profil-ingurunea zabaltzeko. Abisuen barran eskatzen duen planoa 

aukeratu, kasu honetan, ZY planoa. 

 

3) Dibujo tresna multzoan Línea aukeratu. Eta (0,0,0) jatorrian klik 

eginez lerro bertikal bat marraztu. (59. irudia) 

 

4) Arco tangente tresna aukeratu edo A sakatu teklatuan. 

Lerroaren goiko ertzean arku bat marraztu. (59. irudia) 

  

54. irudia: profila eta gorputz solidoak. 

55. irudia: Línea. 

56. irudia: Arco tangente. 
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5) Esc sakatu teklatuan tresna uzteko eta Desplazar aukeratu. 5 

mm-ko tartea utziko dela zehaztu Agindu-barran, eta, 

marraztutako lerroaren gainean klik eginez, kopia bat egin 

ezkerraldean. (59. irudia) 

 

6) Línea aukeratu eta profilaren beheko aldea itxi. Goiko aldean lerro horizontal bat 

marraztu, goiko arkua ebakiz. (59. irudia) 

 

7) Recortar tresna erabiliz soberan dauden lerroak ezabatuko 

dira. Horretarako, nahikoa da pantailaren edozein aldetan klik 

egin eta marraztutako lerroa ebaki nahi diren elementuen 

gainetik pasatzea. (59. irudia) 

 

 

59. irudia: lehenengo 7 pausoen laburpena. 

 

8) Smart Dimension aukeratu eta marraztutako profila 54. irudiko 

neurriekin kotatu.  

 

9) Verificar atalean, Colores de relaciones aukeratu. Profila guztiz definiturik baldin 

badago, kolorez aldatu, eta beltzez ikusiko da. Komenigarria da aukera hau aktibatuta 

izatea profilak guztiz definituta noiz dauden jakiteko. Neurriak zehazteaz gain, 

geometriek jatorri bat behar dute; kasu honetan, (0,0,0) jatorria aukeratu da. 

 

  

57. irudia: Desplazar. 

58. irudia: Recortar. 

60. irudia: Smart Dimension. 

61. irudia: guztiz definitutako profila. 
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10) Cerrar boceto sakatu eta profil ingurunetik 3Dko ingurunera joan. Bertan 

Terminar sakatu profila editatzen amaitzeko. Bozetoak itxi arte ezin da 

3Dko ingurunera joan eta bertan ezer editatu, bi lan-ingurune ezberdin 

baitira. 

 

 

 

11) Extruir tresna aukeratu eta Agindu-barran Seleccionar desde Boceto. Profil sortu 

berriaren gainean klik egin eta aukeraketa onartu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Agindu-barran 60 mm-ko luzera eman estrusioari eta zein aldetara estruitu nahi den 

aukeratu (64. irudia). Agindu-barra honetan estrusio aukera ugari daude, eta, beharren 

arabera, estrusio simetrikoak, asimetrikoak, etab. aukeratuko dira. Estrusioaren luzera 

definitzeko metodo ezberdinak ere badaude; kasu honetan kotatutako 60 mm-koa da. 

13) Fitxategia gorde eta ariketa amaitutzat emango da.  

62. irudia: Cerrar Boceto. 

63. irudia: Extruir tresna eta profil bidezko estrusioa. 

64. irudia: Extruir tresnaren agindu barra. 
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1.3.2 02 Ariketa: Biraketa estrusioa 

 

Ariketa honetan, lehengo ariketako fitxategia erabiliz, 

biraketa estrusio bat egingo da. Horrela, hainbat 

ariketaren bidez eta ahalik eta tresna gehien erabiliz, 

pieza geroz eta konplexuagoa sortzea da asmoa. 

 

 

 

1) Biraketa estrusioa burutzeko, lehenengo ariketako fitxategia zabaldu, eta, profilean 

aldaketa txiki bat burutu behar da. Aldaketa hori burutzeko, Pathfinder-en profil 

horren gainean eskuineko botoiarekin klik eginez Editar perfil aukeratu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lehengo profilean lerro bertikal bat marraztu geometriaren ezkerraldean (66. irudia). 

 

3) Construcción aukeratu eta lerro horren gainean klik eginez 

ardatz bihurtu. Horrela, estrusioa burutzean, programak 

lerro lagungarritzat hartuko du eta ez estruitu beharreko 

gainazaleraren zatitzat. Lerroak ezin dira estruitu, gainazalera 

bihurtuko bailirateke, eta horretarako Superficies atala dago. 

 

4) Cerrar Boceto sakatu eta 3Dko ingurunera bueltatu. Terminar sakatu. 

 

65. irudia: Biraketa estrusioa. 

66. irudia: profil bat nola aldatu. 

67. irudia: Construcción. 
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5) Pathfinder-en lehen egindako estrusioaren gainean eskuineko botoiarekin klik egin eta 

Ocultar aukeratu. Horrela, ezabatu gabe ezkutatuko da eragiketa. Eta profilarekin 

errazago lan egin daiteke. 

 

6) Kasu honetan ez da beharrezkoa hori egitea; gainera, bi eragiketak zirriborro beraren 

parte dira, eta, bata ezkutatuz gero, bestea ere ezkutatu egingo da. Beraz, menu 

berean Mostrar sakatu, eta berriz agertuko da gorputza. 

 

7) Revolución aukeratu, eta haren Agindu-barran, Seleccionar desde Boceto. Agindu-

barrak eskatu bezala, estruitu beharreko profila aukeratu eta onartu. 

 

8) Ardatza aukeratu eta onartu. 

 

68. irudia: eragiketa bat nola ezkutatu. 

69. irudia: 7. eta 8. pausoak. 
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9) 180⁰-ko angelua zehaztu eta aldea aukeratu. Biraketa estrusioan, estrusio linealean 

bezala, graduak eta estruitzeko metodo ezberdinak aukera daitezke. Kasu honetan, 

angeluaren bidez definitu da gorputzaren bolumena. 

 

10) Terminar sakatu eta, fitxategia gordeta, ariketa amaituta dago. Lehenengo ariketa ez 

ordezkatzeko, Guardar como sakatu eta bigarren ariketa beste izen batekin gorde 

daiteke. 

  

70. irudia: angelu bidezko biraketa estrusioa. 
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1.3.3 03 Ariketa: Eragiketa-simetria 

 

Bigarren ariketatik abiatu eta Simetría 

tresna erabilita, 71. irudiko gorputza 

sortuko da ariketa honetan. Horretarako, 

sortutako planoekiko eragiketen simetriak 

erabiliko dira. 

 

 

1) Plano Paralelo tresna aukeratu, eta 

biraketa estrusioaren aurpegian 

klik egin ondoren, 30 mm-ra plano 

bat sortu. (72. irudia) 

 

 

 

2) Copia simétrica de la operación 

tresna aukeratu. Agindu-barran, 

Patrón inteligente aukera sakatu. 

Horrela, programak, kopia 

bakoitzaren geometria aztertuko du, 

eta arazo gutxiago eman ohi ditu. 

 

3) Kopiatu nahi den eragiketa sakatu; kasu honetan, biraketa estrusioa. Onartu, eta plano 

sortu berria aukeratu simetria aplikatzeko. 

  

71. irudia: simetria. 

72. irudia: plano paraleloa. 

73. irudia: eragiketa-simetriaren aukerak. 

74. irudia: aukeraketa pausoak. 
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4) Kopia sortu ondoren, Terminar 

sakatu. Lortutako piezak 75. 

irudikoaren itxura izan beharko du. 

 

 

 

 

5) Pauso bera jarraitu estrusio linealarekin. Kasu honetan sortu beharreko planoa 

gorputzaren barnealdetik 10 mm-ra egongo da. 

 

 

6) Guardar como sakatu eta ariketa gorde. 

  

75. irudia: biraketa estrusioaren simetria. 

76. irudia: estrusio linealaren simetria. 
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1.3.4 04 Ariketa: Ekortze estrusioak eta hustuketak 

 

Ariketa honetan, erabiltzaileak noranzko eta 

sekzio sinpleko ekortze estrusioak egiten 

ikasiko du. Horretarako, geometria erabiliz 

zirriborro bat sortuko da. Ondoren, noranzko 

bat zehaztu eta ekortze estrusioaren eta 

hustearen bidez 77. irudiko geometria 

sortuko da. 

 

1) 78. irudian agertzen den planoan zirriborro bat sortu. Horretarako, behin 

zirriborroaren planoa aukeratu ondoren, Incluir tresnaren gainean klik egin eta 

haren aukeretan Aceptar sakatu. Horrela, solido baten ertzak aukeratzean, 

zirriborroan lerro gisa irudikatuko dira. 

 

2) Ekortze noranzkoa zehaztuko duen zirriborroa marraztu 79. irudiko planoan.  

 

Garrantzitsua da 

noranzkoa zehaztuko duen 

profila eta sekzioa 

konektaturik egotea. 

Erlazio hori lauki arrosa 

baten bidez irudikatzen da 

zirriborroan. 

  

77. irudia: Ekortze estrusioak eta hustuketak. 

78. irudia: Incluir tresna. 

79. irudia: noranzko profila. 



Solid Edge ST5 Lanbide Heziketan

  
46 

3) Sekzioa eta noranzkoa 

definitu ondoren, Protrusión 

por barrido aukeratu 

solidoen multzoan. Tresna 

honen aukeren artean 

Trayectoria y sección 

transversal simples aktibatu 

eta Aceptar sakatu. Hainbat 

sekzio eta noranzkorekin ere 

burutu daitezke ekortze 

estrusioak; baina, kasu 

honetan, sekzio eta 

noranzko bakarra 

aukeratuko dira. 

 

 

4) Agindu-barrak definituriko 

pausoak jarraituz, lehenik 

estrusioaren noranzkoa 

definitzen duen profila 

aukeratu.  

 

 

5) Ondoren, sekzioa definitzen 

duen profilaren kanpoko lerroa 

aukeratu eta onartu. 

 

 

 

6) Eragiketa horren bidez, estrusio solido bat lortuko da. Hurrengo pausoa barruko 

hutsunea sortzea izango da. 

  

80. irudia: ekortze estrusio aukerak. 

81. irudia: profilen aukeraketa. 

82. irudia: estrusio solidoa. 
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7) Vaciado por barrido tresna 

aukeratu, eta estrusioaren 

kasuan jarraitu diren pauso 

berberak jarraitu behar dira 

sekzio eta noranzko 

sinpleko hustuketa bat 

burutzeko. Tresna horren 

bidez, piezaren barrualdea 

hustuko da eta 5 mm-ko 

lodiera uniformea emango 

zaio. 

 

 

8) Profilen aukeraketa errazagoa izan 

dadin, Ikuspegi-menuko Sombreado 

aukeratu. Horrela ertzak ezkutatuko 

dira eta aukeratu nahi diren profilak 

ikusiko dira bakarrik. Aukera horiek 

Ikuspegi-menutik ere alda daitezke 

 

 

9) Agindu-barrak definituriko pausoak 

jarraituz, lehenik, hustuketaren 

noranzkoa definitzen duen profila 

aukeratu.  

 

 

 

10) Ondoren, sekzioa definitzen duen 

profilaren barruko lerroa aukeratu 

eta onartu. 

 

 

 

 

 

11) Terminar sakatu eta artxiboa gordeta, 

ariketa amaitutzat emango da. 

  

83. irudia: ekortze hustuketa aukerak. 

84. irudia: ertzak ezkutatuta. 

85. irudia. profilen aukeraketa. 

86. irudia: azken emaitza. 
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1.3.5 05 Ariketa: Aurpegi-aldaketak, irekidurak eta patroiak 

 

Beste eragiketa batzuen bidez sortutako gainazalak mugitu eta irekidurak zabaltzen ikasiko da 

ariketa honen bidez. Batez ere, plastikoekin lan egiteko erabiltzen dira eragiketa hauek. 

 

1) Aldaketa-eragiketen multzoan, Mover caras 

aukeratu. Behin Agindu-barra zabaldu denean, 

87. irudiko aurpegia aukeratu. Aukeraketa 

onartu ondoren, 50 mm-ra desplazatu aurpegia. 

Horrela, estrusio sinple bat egin ordez, aurpegia 

desplazatuko da bakarrik, inguruneko 

gainazaleren geometria errespetatuz. 

 

2) YZ planoarekiko 100 mm-ra, 88. irudian 

agertzen den zirriborroa marraztu. Horretarako, 

Boceto tresna sakatu ondoren, Plano paralelo 

aukeraren gainean klik egin Agindu-barran. 

 

3) Dar espesor multzoaren barruko Abertura 

tresna aukeratu. 

 

4) 89. irudiko taulan agertzen diren balioak sartu. 

Balio horiekin eskuinaldean kotatutako 

dimentsioak aldatzeko aukera dago. Horrela, 

errefortzu horizontalak eta bertikalak defini 

daitezke. 

 

5) Behin dimentsioak zehaztuta, Agindu-barrako 

pausoak jarraitu, eta irekiduraren kanpo-

ingurunea, errefortzu bertikalak eta 

horizontalak aukeratu. Aukeraketa bakoitza 

egin ondoren onartu egin behar da. 

  

87. irudia: aurpegi baten desplazamendua. 

89. irudia: irekidurak editatzeko aukerak. 

88. irudia: irekidura zabaltzeko zirriborroa. 
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6) Terminar sakatu eta eragiketaren emaitza 

honako irekidura hau izango da. 

 

7) Irekidura hori eredu zirkular baten bidez lau 

noranzkotan aplikatuko zaio piezari. 

Horretarako, Patrón tresna aukeratu.  

 

8) Agindu-barran Patrón inteligente aukera 

aktibatu. 

 

9) Errepikatu nahi den eragiketa aukeratu. 

Grafikoki edo Pathfinder-en bidez egin 

daiteke. Behin aukeratu ondoren onartu. 

 

10) Eredu zirkularra marraztu nahi den planoa 

aukeratu. Kasu honetan, 91. irudian 

ikusten den planoa aukeratuko da. 

 

11) Patrón circular aukeraren gainean sakatu 

Eragiketak tresna multzoan. 

 

12) 92. irudian ikus daitekeen bezala, 

artekaren erdigunean klik egin eta 150 

mm-ko eredu zirkular bat marraztu. 

Garrantzitsua da marrazketa-tresnarik ez 

erabiltzea ereduak marrazteko. Hala 

eginez gero, erreferentzia lerrotzat 

hartuko ditu programak marraztutako 

elementu guztiak. 

 

13) 4 kopia egin eta eredua zer noranzkotan 

errepikatuko den zehaztu. 

 

14) Cerrar boceto-ren gainean klik egin eta 

eragiketa amaitu. 

 

15) Ariketa gorde. Lortutako emaitza irekidura 

lau noranzkotan errepikatzea da: 

  

90. irudia: irekidura. 

91. irudia: ereduak marrazteko prozedura. 

92. irudia: eredu zirkularra. 

93. irudia: eredu zirkular bidez errepikatutako eragiketa. 
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1.3.6 06 Ariketa: Biribiltasunak, ertzak eta pieza-simetria 

 

Pieza honekin amaitzeko, ertzei eman ohi zaizkien eragiketa batzuk eta pieza-simetria erabiliko 

dira. 

 

1) Redondear tresna aukeratu eta 94. irudiko ertzei 25 mm-ko erradioa eman. Nahi adina 

ertz eta erradio aukeratu daitezke eragiketa bakar batean. 

2) Reborde tresna aukeratu eta 95. irudiko ertza 

aukeratu (barrualdekoa). 

 

3) Agindu-barran 2 mm-ko zabalera eta 3mm-ko 

altuera eman sarguneari.  

 

4) 96. irudian azaltzen den posizioan klik egin 

sarguneari nahi den orientazioa emateko. 

 

5) Copia simétrica de pieza tresna aukeratu, eta, 

97. irudian dagoen bezala, gorputza eta 

simetria planoa aukeratu. Eragiketa horren 

bidez, gorputz osoa kopiatuko da eta ez 

eragiketa bakarra. 

 

 

 

 

  

94. irudia: biribiltasunak. 

95. irudia: sargunearen ertza. 

96. irudia: sargunearen posizioa. 

97. irudia: pieza-simetria. 
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6) Cortar tresna aukeratu eta 98. irudiko 

planoan 40 mm-ko zirkunferentzia bat 

marraztu. Zirkunferentzia horrek 

zentratuta egon behar du. Horretarako, 

sagua simetria sekzioaren gainetik 

pasatzean, erdigune-ikurra azaltzean 

sakatu behar da saguaren kurtsorea. 

 

7) Hustuketa definitzeko, Hasta siguiente 

aukeratu. Bakarrik piezaren goiko aldea 

zulatu behar da. 

 

8) Hustuketa egin ondoren, 2. puntuan 

azaldu den Reborde tresna erabliz, 5 

mm-ko zabalera eta 25 mm-ko altuera 

duen irtengunea marraztuko da. Erreminta 

horrek sargune eta irtenguneak marrazteko balio 

du, beti ere, lauki laranjaren kokapenaren 

arabera. (100. irudia) 

 

9) Irtengunearen kanpoaldeko eta barnealdeko 

ertzei 50 mm-ko erradioa eman Redondeo tresna 

erabiliz. (101. irudia)  

 

10) Pieza diseinatzen amaitzeko, berriro ere Reborde 

tresna erabiliz, hutsune sortu berriaren ertza 

aukeratu. 

 

 

 

 

 

 

 

11) 1,5 mm-ko zabalera eta 25 mm-ko altuera duen 

irtengune bat marraztu (102.irudia).  

 

98. irudia: ebaketaren profila marrazteko planoa. 

99. irudia: ebaketaren profila. 

101. irudia: irtengunea. 100. irudia: biribiltasuna. 

102. irudia: irtengunea. 
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12) Aplikazio-botoia sakatu eta propietateen 

multzoan, materialen taula zabaldu. 

 

13) Bertan, Polietileno, Baja densidad aukeratu eta 

Aplicar al modelo sakatuz piezari material horren 

propietateak eta aurrez definituriko kolorea 

ezarriko zaizkio. 

 

14) Propietate fisiko horien eragina ikusteko, 

Verificar atalean, MV propiedades físicas 

erreminta aukeratu. 

 

15) Propietate fisikoen taulan, piezaren pisua, 

bolumena eta azalera egiaztatu daitezke. 

 

16) Masaren inertzia ere azalduko da taularen beheko 

aldean. Datu horiek guztiak oso interesgarriak 

izan daitezke kalkulu fisikoak egiteko. 

 

17) Pieza honekin zer ikusia duten beste batzuk 

diseinatzeko, komeni da masa-zentroa eta 

bolumen-zentroa fisikoki ikustea diseinuan 

bertan. Horretarako, Mostrar símbolo laukitxoa 

aktibatu behar da. (105. irudia) 

 

18) Azkenik, lortutako diseinuaren irudi bat lortu 

nahi bada, Estilo multzoaren barruan Alta 

calidad kalitate maila aukeratu. Aukera horrek 

106. irudikoaren itxura duen aurkezpen bat 

eskainiko du. 

 

19) Aplikazio-botoiaren menuan Guardar imagen 

como sakatuz, .jpg formatuko irudia gordeko da. 

Horrela ariketa amaitutzat emango da. 

  

103. irudia: materialen taula. 

104. irudia: propietate fisikoen taula. 

105. irudia: masa eta bolumen zentroen sinboloa. 

106. irudia: kalitate handiko aurkezpena. 
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1.4 Proposatutako pieza-ariketak 
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2) Txapa 

 

Txapazko piezak diseinatzeko lan-ingurune honetan sortutako dokumentuek .psm formatua 

dute. Diseinatzeko prozedura ez da Pieza ingurunean erabilitakoaren berdina izango. 

Txapazko piezak zenbait prozedura erabiliz egiten dira: besteak beste, lehengaia tolestuz edo 

forjatuz. Solid Edge programak aukera hauek ematen ditu: 

 Berariazko lan-ingurunea, txapazko piezen dokumentuak diseinatzeko. 

 Pieza ingurunearen antzeko lan-esparrua, Agindu-barraren bitartez. 

 Bateragarritasun erabatekoa gainerako inguruneekin. 

 Txapazko piezen garapena kalkulatzeko aukera. 

Fabrikazio prozesuaren ezaugarri nagusiak Materialen taulako Medida atalean defini daitezke. 

 

 

107. irudia: eragiketen ezaugarriak definitzeko taula. 

Eragiketak egiteko, material-taulan aurretik zehaztutako neurriak erabiltzen dira: txaparen 

lodiera, toleste-erradioa, hutsuneak, … 

Eragiketa bakoitzari bere neurriak ezartzeko aukera dago. 

Piezan bezala, txapazko piezak diseinatzeko 3Dko eta 2Dko lan-inguruneak daude. Dena den, 

diseinu prozesua ez da berdina izango; txaparen lodiera konstantea izanik, definitutako 

geometriei ez zaie sakonerarik eman behar izango, estrusioaren kasuan egin den bezala. 

Horrela, txapazko piezen diseinua erlaitzen bidez burutuko da.  

Erlaitzekin lan egiteko berariazko tresnak eskaintzen ditu lan-ingurune honek. 
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2.1 Berariazko tresnak 

 

Aipatu bezala, Txapa lan-inguruneak berariazko tresnak ditu piezen fabrikazio eta diseinuari 

egokitzeko. Tresna hauek Inicio atalean bilduta daude Chapa tresna multzoan. (108. irudia) 

 Cara (Aurpegia) 

 Pestaña (Erlaitza) 

 Pestaña por contorno 

 (Profil bidezko erlaitza) 

 Embutición (Enbutizioa) 

 

 

 

 

 

 Esquina de dos plegados (Bi 

tolesteren arteko izkina) 

 Agujero (Zuloa) 

 Plegar (Tolestu) 

 Recortar esquina (Izkina ebaki) 

 Agregar cuerpo (Gorputza gehitu)

 

 

 

Aipatu beharra dago euren izenaren ondoan gezi bat duten tresnek tresna gehiago zabaltzeko 

balio dutela. Beraz, banan-banan azalduko da bakoitzak zertarako balio duen. 

 

2.1.1 Aurpegia 

 

Oinarrizko eragiketak egiteko edo beste geometria 

bati materiala gehitzeko erabiltzen da tresna hau. 

Lehenengo aurpegia sortzeko erabiltzen da batik 

bat, eta geometria itxi baten bidez definituriko 

lodiera konkretu bateko txapa estruituko du. 

Behin materiala sortu ondoren, profil ireki batekin 

materiala gehitzeko ere erabili daiteke. 

Agindu-barrak eskatu bezala, aurpegi-eragiketak 

burutzeko, hau egin behar da: lehengo, profila 

marrazteko planoa aukeratu; ondoren, profila 

marraztu (itxia edo irekia), eta azkenik, noranzkoa 

eta txaparen lodiera definitu. Txaparen lodierak 

mugatzen duen sakonera duen estrusio batekin 

alderatu daiteke eragiketa hau. 

108. irudia: Txapa lan-inguruneko berariazko tresnak. 

109. irudia: profil itxiko eta irekiko eragiketak. 
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2.1.2 Erlaitza 

 

Tresna hau erabiltzeko, ezinbestekoa da aurrez 

oinarrizko eragiketa bat sortu izana. Izan ere, 

ertz bat aukeratu behar da bertatik erlaitz berri 

bat sortzeko. Ondoren, distantzia eta aldea 

definitu behar dira.  

Honako hauek dira erlaitzen ezaugarri nagusiak: 

 Lodiera lineala duten ertzetan soilik 

gehitu daitezke.  

 Ertz baten goiko edo beheko aldean koka 

daitezke. 

 Nahiz eta lehenetsita daukaten forma laukizuzena izan, bada haien profila aldatzeko 

aukera. 

 

111. irudia: erlaitzen Agindu-barra. 

Agindu-barrak aukera ugari eskaintzen ditu erlaitz bat sortzean: Erlaitzaren aukerak, posizio 

erlatiboa,  profilaren edizioa, sakonera, etab. Jarraian, banan-banan azalduko da bakoitzaren 

funtzioa zein den: 

 

112. irudia: Opciones de pestaña. 

 

Opciones de pestaña ikurraren gainean klik eginez 

gero (112. irudia), 113. irudian azaltzen den leihoa 

zabalduko da.  

Bertan, toleste-erradioa eta hutsunea defini 

daitezke. Ezer aldatzen ez baldin bada, Materialen 

taulako Medida atalean definitutako baloreak 

erabiliko ditu programak. 

Aipatu behar da leiho honetako balioak eragiketa 

horri bakarrik aplikatzen zaizkiola. 

 

 

110. irudia: erlaitza. 

113. irudia: erlaitzaren aukerak definitzeko leihoa. 
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116. irudia: kotarekiko posizio aukerak. 

 

Borde ikurra aktibaturik dagoenean erlaitza zein ertzetan kokatu nahi den aukeratu behar da. 

Prozesua amaitzean, erlaitza ertz batetik beste batera aldatu nahi bada, ikur honen gainean 

klik egin, eta ertz berri bat aukeratu behar da. 

 

115. irudia: oinarrizko eragiketarekiko posizioa. 

 

Atal honetan egindako aukeraren arabera, erlaitzak oinarrizko 

eragiketarekiko izango duen posizioa definituko da. Oinarrizko 

eragiketaren kotaren arabera, hiru aukera posible daude: 

 Oinarrizko eragiketaren kotaraino iristen den erlaitza 

sortzea. 

 Oinarrizko eragiketaren kotak eta sortutako erlaitzaren 

barneko aurpegiak bat egitea. 

 Oinarrizko eragiketaren kotatik aurrera kurbatura erradioa 

hastea. 

Egindako aukeraren arabera, piezaren dimentsioak aldatuko 

dira. 

 

117. irudia: ertzarekiko posizioa. 

 

Erlaitza ertzarekiko kokatzeko bost aukera eskaintzen ditu Agindu-barrak: 

 Zabalera osoko erlaitza. 

 Zentratutako erlaitza. Bi alboekiko distantzia berdina izango du eta 

zabalera kota emango zaio. 

 Albo bateko erlaitza. Zabalera kota emango zaio. 

 Koten bidez zentratutako erlaitza. Zabalera kotatu ordez albo 

bakoitzarekiko distantzia zehaztu beharko da. 

 Albo batekiko kota eta zabalera bidez zehaztutako erlaitza. 

118. irudian azaltzen dira aukera horiek guztiak ordena berean. 

114. irudia: Borde. 

118. irudia: ertzarekiko posizio aukerak. 
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119. irudia: puntu esanguratsuak. 

Puntos significativos ikurraren gainean klik eginez gero (119. irudia), erreferentziazko puntu 

esanguratsuak aktibatuko dira. Puntu horien bidez, erlaitzaren distantzia erreferentzia 

grafikoen bidez defini daiteke. 

 

120. irudia: erlaitzaren distantzia. 

 

Erlaitzaren distantzia grafikoki definitu ordez kota bidez definitzeko, 

bi aukera eskaintzen ditu Agindu-barrak: 

 Oinarrizko eragiketaren barruko aurpegiarekiko kota. 

 Oinarrizko eragiketaren kanpoko aurpegiarekiko kota. 

Egindako aukeraren arabera, piezaren dimentsioak aldatu egingo 

dira. 

 

 

122. irudia: angelua. 

Erlaitzaren aurpegiaren eta oinarrizko eragiketaren aurpegiaren arteko angelua definitzeko 

balio du. 

 

121. irudia: distantzia. 

123. irudia: aurpegien arteko angelua. 
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Behin erlaitzaren parametro guztiak 

definituta, programak grafikoki defini 

daitekeen profil bat sortuko du. 

Profil hori editatu nahi bada, Perfil ikurraren 

gainean klik egin (125. Irudia) eta 2Dko lan-

ingurunea zabalduko da.  

Bertan nahi den itxura emango zaio profil 

horri eta Cerrar boceto sakatuko da. 

 

125. irudia: erlaitzaren profilaren edizioa. 

 

Erlaitz baten profila editatzean, bi lerro esanguratsu azalduko dira 2Dko ingurunean: 

eraikuntza-lerroa eta konexio-lerroa. 

 Konexio-lerroa. Lerro honek zehazten du zer 

punturekin lotu behar ditugun profilaren 

lerroak, edo, halakorik ezean, zer lerro 

gainditu behar duten. Profilak lerro hori 

gainditzen badu, programak automatikoki 

moztuko du. 

 

 Eraikuntza-lerroa. Konexio-lerroaren eta eraikuntza-lerroaren artean ezin daiteke 

erlaitzaren profilaren zati den arkurik egon. 

 

Erlaitzari nahi den posizioa eta forma eman 

ondoren Terminar sakatu behar da. 

Hori egin ondoren, Desplazar erabiliz, Agindu-

barrak erlaitzaren sakonera definitzeko aukera 

eskaintzen du. Sakonera hori, distantzia gisa, 

kota bidez edo elementu grafikoen bidez defini 

daiteke. 

124. irudia: edizio grafikoa. 

126. irudia: konexio lerroa eta eraikuntza lerroa. 

127. irudia: sakonera. 
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2.1.3 Profil bidezko erlaitza 

 

Oinarrizko eragiketak eta eragiketa osagarriak sortzeko 

balio du tresna honek.  

Plano bat aukeratu eta erlaitzaren profila diseinatu behar 

da, zein alderi lodiera eman behar zaion erabaki eta haren 

zabalera definitu behar da. 

Zabalera definitzeko, hiru aukera eskaintzen ditu profil 

bidezko erlaitzaren Agindu-barrak (129. irudia): 

 Kotatutako zabaleradun erlaitza. 

 Ertz osoan zehar zabaldutako erlaitza. 

 Ertz kate batean zehar zabaldutako erlaitza. 

 

Tresna honen aukeren menua zabalduz 

gero, erlaitz arrunten aukera orokorrez 

gain, Biselados y esquinas atala aurkituko 

dugu. 

Horrela, erlaitzaren alakek zenbat 

graduko angelua izango duten defini 

daiteke. 

Bestalde, txaparen izkinak hasierako 

izkinarekiko paralelo edo txaparekiko 

perpendikular mantentzeko aukera dago. 

Aukera orokorretan, erlaitz arruntetan 

bezala, tolesturen lasaierak eta kurbatura 

erradioak alda daitezke. Aldaketarik egin ezean, hasieran materialen taulan ezarritako balioak 

hartuko ditu kontuan programak. 

Profil bidezko erlaitzak ertz kurbatuetarako ere balio du. 

  

128. irudia: erlaitzaren profila. 

129. irudia: erlaitzaren zabalera definitzeko aukerak. 

130. irudia: profil bidezko erlaitzen aukerak. 
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2.1.4 Ebakidura bidezko erlaitza 

 

Profil bidezko erlaitzaren ikurraren azpian Pestaña por 

secciones ikurra dago. 

Erlaitz mota hau oinarrizko eragiketa bat dela esan daiteke, ez 

baitu beste eragiketa baten beharrik. Hala eta guztiz ere, 

materiala gehitzeko eragiketa osagarria ere izan daiteke. 

Erlaitz mota hau sortzeko profil irekiak marraztu behar dira 

hainbat planotan. Eragiketarekin hasi aurretik, profil horiek 

aurrez marraztea gomendatzen da,. 

Lodiera zer aldetara eman erabaki behar du erabiltzaileak. 

Erlaitzaren eremua, profilen planoek mugatuko dute. 

Kontutan hartu behar da bi profilak elkartzen dituen 

bektorearen noranzkoa, lerro horren araberakoa izango baita 

erlaitzaren forma. Batzuetan, elkartutako ertzen arabera, ezin 

izango da erlaitzik sortu. Aukeren menuan toleste aukerak 

definitzeko aukera dago. 

 

2.1.5 Bazterkia 

 

Profil bidezko erlaitzaren ikurraren azpian Ribete ikurra 

dago. 

Bazterki bat egiteko, aurretik txapa bat sortu beharko da, 

ertz bat izatea beharrezkoa baita tresna hau erabiltzeko. 

Opciones de ribete-ren gainean klik eginez gero, 

bazterkiaren forma eta kotak defini daitezke. Gainera, 

askotan erabiliko den bazterki bat sortu nahi badugu, 

patroia gordetzeko aukera eskaintzen du menu horrek. 

Hutsuneak eta alakak ere menu horren azpiko aldean 

moldatuko dira.  

Behin bazterkiaren forma definituta, zein ertzetan aplikatu 

nahi den erabaki behar da soilik. 

Erlaitzen kasuan bezala, kontuan hartu beharko da 

oinarrizko eragiketaren kotarekiko eman nahi zaion 

kokapena. Agindu-barran egindako aukera horren arabera 

aldatu egingo baita piezaren tamaina.  

131. irudia: ebakidura bidezko erlaitza. 

132. irudia: bazterkia. 
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2.1.6 Enbutizioa 

 

Embutición ikurraren azpiko gezi 

beltzean klik eginez gero, hainbat 

tresna aukera daitezke. Horien 

artean, lehenengoa Embutición bera 

da. 

Tresna horrek enbutizio eragiketak 

egiteko balio du. Profil itxi bat 

marraztu behar da eta ondoren 

sakonera definitu. 

Agindu-barran, kontuan hartu behar 

da kanpoko edo barneko kota 

errespetatu nahi den. 

Aukeren menuaren bidez, puntzoi eta matrizearen erradioak eta enbutizio angeluak zehaztu 

daitezke. 

 

2.1.6 Sareta 

 

Celosía tresna aukeratuz, saretak sor daitezke. Txaparen egitura indartzeko edo arnasbideak 

diseinatzeko erabiltzen da batik bat. 

Lehenik, profil lineal eta ireki bat marraztu behar da. Behin profila definitu eta gero, sakonera 

eta altuera definituko dira. Altuerak txaparen lodiera baino handiagoa eta sakonera baino 

txikiagoa izan behar du. 

 

2.1.7 Hustuketa-enbutizioa 

 

Embutición con vaciado tresnaren bidez hustuketa-enbutizioak egin daitezke. Enbutizio 

tresnaren aukera berdinak eskaintzen ditu, baina enbutizioa zulatuta uzten du. Agindu-barran, 

kontuan hartu behar da kanpoko edo barneko kota errespetatu nahi den. 

2.1.8 Errefortzua 

 

Refuerzo tresna aukeratu ondoren, profil ireki bat marraztu behar da. Profil horrek ez du 

angelu zuzenik izan behar eta beraren kurbatura guztiek tangentzialak izan behar dute. 

  

133. irudia: Embutición multzoko eragiketak. 



Solid Edge ST5 Lanbide Heziketan

  
65 

2.1.9 Angelu-errefortzua 

 

Refuerzo en Ángulo tresna angelu bat osatzen duten aurpegien artean errefortzuak sortzeko 

erabiltzen da. Aukeren menuan errefortzuaren forma, biribiltasunak, etab. defini daitezke. 

 

2.1.10 Gurutze-errefortzua 

 

Refuerzo en Cruz tresnak ez du pieza bera moldatzen; txapazko piezek izan ohi dituzten 

gurutze-errefortzuak irudikatzen ditu. Beraz, piezan eragiketa bat marrazteko tresna dela esan 

daiteke.  

Tresna hau erabiltzeko, beharrezkoa da aurretik gurutzea osatzen duen zirriborroa marraztea. 

Behin zirriborroa aukeratu ondoren, errefortzuaren goiko eta beheko aldea definitu behar dira. 

Goiko aldea lerro zuzen baten bidez irudikatzen da, eta beheko aldea, lerro etenez. 

 

2.1.11 Grabatu 

 

Grabar  piezaren gainean zirriborro batean definituriko geometria, hizkiak, etab. marrazteko 

tresna da. Beharrezkoa da aurretik grabatu nahi den irudiaren zirriborroa marraztea. 133. 

irudiko adibidean, testu bat grabatu da erlaitzaren gainean. 

 

2.1.12 Izkinak itxi 

 

 Cerrar esquina de 2 plegados eta Cerrar esquina de 3 plegados tresnen bidez tolesturek 

sortutako izkinak ixten dira. 

134. irudia: 2 tolesturen arteko izkina. 
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Tresna aukeratu ondoren, eragiketa aplikatuko zaien tolesturak aukeratu behar dira. Lortu nahi 

den emaitzaren arabera, bi aukera eskaintzen ditu Agindu-barrak: itxi edo gainean jarri. (134. 

irudia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tolesturen arteko izkina ixteko, tolesturek angelu eta tolestura erradio bera izan behar dute. 

Horretaz gain, garrantzitsua da tolesturen aukeraketaren ordena; lehenik, elkar ukitzen ez 

duten tolesturak aukeratu behar dira, eta ondoren, elkartzen dituen hirugarrena. 

 

2.1.13 Zatitu 

 

Rasgar tresnak pieza baten ertzak 

eta lerroak zatitzeko balio du, 

horrela bi aurpegi berri sortuz. 

Aurpegiak zatitzea beharrezkoa 

izaten da inportatutako piezak 

eta Pieza ingurunean sortutako 

piezak txapa bihurtzeko. 

Aurpegien artean sortutako 

tartea aurpegien konbinazioa 

ekiditeko distantzia minimoa da. 

Ertzik ez dagoen gune bat zatitu 

nahi bada, aurrez zirriborro 

batean marraztu behar da lerroa. 

135. irudia: 3 tolesturen arteko izkina. 

136. irudia: ertzen eta lerroen tarratatzea. 
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2.1.14 Zuloa 

 

Agujero ikurraren azpiko gezi beltzean 

klik eginez gero, hainbat tresna aukera 

daitezke. Horien artean, lehenengoa 

Agujero bera da. 

Tresna horrek Pieza lan-inguruneko 

ezaugarri berak ditu. Zuloa egin nahi den 

planoa aukeratu eta bertan  kokatu behar 

dira zuloak. Zulo horiek ez dira 

zirriborroen bidez marrazten, Opciones 

de agujero menuaren bidez definitu 

behar dira.  

 

2.1.15 Hustuketa perpendikularra 

 

Vaciado perpendicular txaparen gainazalarekiko hustuketa perpendikularrak egiteko tresna da. 

Oso erabilgarria da kurbatutako txapetan hustuketak egiteko, txaparen garapena egiterakoan 

spline kurbadurarik ez sortzeko. 

 

2.1.16 Ebaki 

 

Cortar tresnak marraztutako profilarekiko hustuketa perpendikularrak egiten ditu. Gainazal 

lauetan erabiltzen da batik bat eta ez da komeni kurbatutako gainazaletan erabiltzea 

aipaturiko spline kurbarik ez sortzeko. Pieza inguruneko tresna bera da. 

 

2.1.17 Arteka 

 

Ranura tresnak artekak lerro bakar bat marraztuz definitzeko balio du. Lerro hori profil bidez 

marraztu behar da, eta bere propietateak Opciones de ranura menuan definitu behar dira: 

zabalera, muturren forma, abeilanaketa, etab. 

Zuloen kasuan bezala, askotan errepikatu behar diren artekak gordetzeko aukera dago menu 

honetan. 

  

137. irudia: Agujero multzoko eragiketak. 
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2.1.18 Tolestu 

 

Plegar ikurraren alboko gezi beltzean klik eginez gero, hainbat 

tresna aukera daitezke. Horien artean, lehenengoa Plegar 

bera da. 

Tresna horrek, erlaitz berri bat sortu ordez, aurretik sortutako 

aurpegi bat tolesteko balio du. 2Dko ingurunean lerro bat 

marraztu, eta ondoren, aldea aukeratu behar da.  

 

2.1.19 Tolesgabetu 

 

Desplegar aurretik tolestu diren aurpegiak tolesgabetzeko 

erabiltzen da. 138. irudian azaltzen den bezala, tresna 

erabilgarria izan daiteke txapa tolestu baino lehenago burutu 

behar diren eragiketak sortzeko. 

 

2.1.20 Birtolestu 

 

Replegar tresnaren bidez, aurretik tolesgabetu diren 

tolesturak birtolestu daitezke. (138. irudia) 

 

2.1.21 Erlaitz bikoitza 

 

Pestaña doble erabiliz erlaitz bikoitzak sortzen dira. Tresna aukeratutakoan lerro bakar bat 

marraztu behar da, eta ondoren aldea eta noranzkoa zehaztu. 

 

139. irudia: erlaitz bikoitza. 

138. irudia: tolesgabetu eta birtolestu. 
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2.1.22 Izkina moztu 

 

Recortar esquina ikurraren alboko gezi beltzean 

klik eginez gero, Recortar esquina eta 

Achaflanar tresnak bistaratuko dira. 

Izkina moztu tresnak Pieza inguruneko alaken 

eta biribiltasunen funtzio bera betetzen du. 

Lodiera zeharkatzen duten ertzak moldatzeko 

erabiltzen da; 140. irudiko goiko aldeko izkinak 

biribildu eta alakatzeko adibidez. 

Tresna honek ez du profilik behar, zuzenean 

ertzetan aplikatzen da. 

 

2.1.23 Alakatu  

 

Achaflanar tresna, ordea, edozein ertz alakatzeko erabil daiteke. Beraz, 140. irudiko beheko 

eta goiko alakak sortzeko balioko luke. 

 

2.1.24 Gorputza gehitu 

 

Agregar cuerpo ikurraren alboko gezi beltzean klik eginez 

gero, gorputz anitzekin lan egiteko tresnak bistaratuko 

dira.  

Pieza edo Txapa dokumentu bat zabaltzen denean 

gorputz bakarreko piezak diseinatzen dira. Menu 

honetako tresnen bidez gorputz gehiago sor daitezke 

dokumentuaren barruan. 

Gorputzen arteko eragiketei, eragiketa booleanoak 

deritze, eta elkarren arteko elkarguneak erabiliz lantzen 

dira geometriak. 

Gida honetan ez da gomendatzen oinarrizko mailako 

erabiltzaileek eragiketa horiek erabiltzea; hori dela eta, ez 

da tresna bakoitzaren azalpen zehatz bat emango. 

Informazio gehiago nahi izanez gero,  F1 sakatuz lor daiteke. 

140. irudia: izkina moztu eta alakatu. 

141. irudia: gorputza gehitu. 
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2.2 Pieza ingurunera pasatu 

 

Diseinatu beharreko piezaren geometria dela eta 

Pieza lan-inguruneko diseinu-tresnak egokiagoak 

direnean, Txapa ingurunetik Pieza ingurunera pasa 

daiteke. Horretarako, fitxategia Txapa gisa zabaldu 

behar da, hau da, .psm formatuan. Pieza 

ingurunean zabaldutako fitxategi bat ezin daiteke 

Txapa ingurunera pasa. 

Ingurune aldaketa egiteko, Aplikazio-botoiaren 

Cambiar a Pieza aukeratu behar da. (142. irudia) 

Behin diseinua eginda Txapa lan-ingurunera 

bueltatzeko, pauso berdina jarraituko da, baina, 

Cambiar a Chapa sakatuta. 

Pieza ingurunea erabilita sortu diren geometriek askotan 

aldaketak behar izaten dituzte txapa bidez fabrikatzeko. Hori 

dela eta, askotan erabili ohi da 2.1.13 Zatitu tresna. 

Fabrikazio prozesua ahalbidetuko duten aldaketak egin ondoren, 

Transformar en Chapa sakatu behar da Aplikazio-botoiaren 

aukeren artean. 

Horrela, gorputz solidoari txaparen ezaugarriak ezarriko zaizkio: 

kurbatura erradioa, hutsuneak, etab. 

Eragiketa hau burutu ahal izateko, kontuan hartu behar da pieza 

hori txapa bidez fabrikatzea posible dela. 

 

2.3 Garapena 

 

Txapazko pieza baten garapena kalkulatzeko, 

Herramientas ataleko Modelo multzoan, Chapa 

desarrolada aukeratu behar da. (144. irudia) 

Piezaren alde bat aukeratu ondoren, garapenaren 

jatorrizko ertza zehaztuko da. Horrela, automatikoki, 

piezaren garapena kalkulatuko du programak. 

Aplikazio hau oso erabilgarria da .dxf artxibo bat sortu eta 

CNC makinekin (plasma, laserra, etab.) txapak mozteko.  

142. irudia: lan-ingurunez aldatzeko prozedura. 

143. irudia: txapa bihurtzea. 

144. irudia: txapa baten garapena. 
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2.4 Txapa ariketa gidatuak 

 

Atal honetan, Pieza ariketak atalean bezala, orain arte ikusitako kontzeptuak praktikoki 

landuko dira. Hainbat ariketa gidaturi esker, diseinatzeko jarraitu beharreko pausoak eta 

erreminten erabilera errazago barneratuko dira. Ez dira programaren aplikazio guztiak 

aztertuko, baina, ariketa sinpleen bidez, oinarrizko kontzeptuak barneratzeko baliagarriak izan 

daitezke. 

2.4.1 01 Ariketa: Aurpegia eta erlaitzak 

 

Ariketa honen bidez, erabiltzaileak, oinarrizko 

eragiketak erabiliz, txapazko piezak sortzen ikasiko 

du. Hainbat tresna erabiliz, txapazko piezak 

sortzeko gai izango da, eta Txapa  lan-ingurunea 

ezagutuko du. 

Helburua aurpegiak eta erlaitzak sortzen ikastea 

da; horretarako, 145. irudiko txapa tolestua 

sortuko du. 

 

1) Chapa ISO fitxategi bat zabaldu eta 

ingurune ordenatuan dagoela ziurtatu. 

Horrela ez bada, Herramientas atalean 

aldatu.  

 

2) Cara tresna aukeratu eta 150x300 mm-ko 

aurpegi laukizuzen bat marraztu XY 

planoan. Laukizuzen hori jatorriarekiko 

zentratzea komeni da hurrengo pausoetan 

simetriak errazago egiteko. Txapari 1 mm-

ko lodiera emango zaio. 

 

3) Behin oinarrizko eragiketa egin ondoren, 

Pestaña tresna aktibatuko da. Tresna 

horren bidez, 147. irudiko erlaitz sinplea 

sortu: 50 mm-ko distantzia, 90⁰-ko 

angeluko inklinazioa eta ertz osoko 

zabalera duen erlaitza. 

 

Agindu-barrako aukeren artean, kanpoko 

kota errespetatu. 

 

145. irudia: aurpegiak eta erlaitzak. 

146. irudia: aurpegia 

147. irudia: erlaitz sinplea. 
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4) Tresna bera erabiliz, bi koten bidez 

zentratutako erlaitza marraztu. 

 

Ezkerraldean 20 mm-ko distantzia utzi 

eta eskuinaldean 60 mm-koa. Erlaitzaren 

altuera 5 mm-koa izango da eta ez da 

alakatuko. 

Aurrekoan ez bezala, erlaitz honen 

kasuan, behin haren profila definitu 

ondoren, Agindu-barrako Desplazar 

pestaña aukeratu eta 15 mm-ko sakonera 

eman behar da; betiere, kanpoko kota 

errespetatuz. (148. irudia) 

 

5) 10 mm-ko distantzia duten bi erlaitz sinple 

sortu, 20 mm eta 60 mm-ko ertzetan. 

Lehenengo erlaitza distantzia kotatuz sortu 

daiteke, eta bigarrena, erreferentzia 

grafiko bidez.  

 

6) Erlaitz sinpleekin amaitzeko, 10 mm-ko 

distantzia duen eta bi aldeak 60⁰-ra 

alakatuta dituen erlaitz perpendikular bat 

sortu. Alakatzeko, nahikoa da angeluaren 

gainean klik egin eta kota aldatzea. (149. 

irudia) 

 

7) Pestaña por contorno sakatu eta 50 mm-ko 

erlaitzaren muturrean, 150. irudiko profila 

marraztu.  

 

8) Ertz osoaren zabalera eman profil bidezko 

erlaitzari. 

 

9) Agindu-barran, Opciones de Pestaña por 

contorno menua zabaldu, eta bertan, 

Biselados y esquinas 

 

10) Erlaitzaren bi muturrei 45⁰-ko angelua 

eman eta eragiketa amaitu. (151. irudia) 

 

148. irudia: desplazatutako erlaitza. 

149. irudia: alakatutako erlaitza. 

150. irudia: profila. 
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151. irudia: profil bidezko erlaitzen aukerak. 

 

11) Azkenik, 152. irudiko erlaitzen kopia simetriko 

bat egin. Horretarako, Copia simétrica de 

operación sakatu ondoren, erlaitzak aukeratu 

behar dira. Ondoren, hasierako aurpegia 

jatorriarekiko zentratuta baldin badago, YZ 

planoa aukeratu. 

 

Ez bada oinarria zentraturik kokatu, plano bat 

sortu beharko da, Agindu-barrak simetriaren 

planoa aukeratzeko eskatzean. 

 

Komenigarria da simetriak aplikatu daitezkeen 

piezetan oinarrizko eragiketak jatorriarekiko 

zentratuta marraztea. 

 

12) Eragiketa amaitu eta fitxategia gordeta, ariketa 

amaitutzat emango da. 

  

152. irudia: eragiketen simetria. 
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2.4.2 02 Ariketa: hustuketa-enbutizioa, zuloak eta patroi errektangularrak 

 

Ariketa honetan, txapazko piezak husteko bi tresna 

azalduko dira: hustuketa-enbutizioa eta zuloa. 

Eredu errektangeluarrak nola landu eta eragiketen 

desplazamenduak nola sortu ere azalduko da. 

 Ariketa amaitzean 153. irudiko pieza lortuko da.  

 

1) Lehenengo ariketan sortutako pieza zabaldu. 

 

2) Embutición tresna taldearen azpiko gezian klik 

egin eta Embutición con vaciado tresna 

aukeratu. 

 

3) Agindu-barran Opciones de embutición con 

vaciado sakatu eta 15⁰-ko konikotasuna eman. 

Matrizeari eta puntzoiaren aldeko ertzari 1 mm-

ko erradioa ezarri. 

 

4) Piezaren goiko aurpegian 153. irudian azaltzen 

den profila marraztu. 

 

5) Enbutizioari 2 mm-ko sakonera eman piezaren 

kanpoalderantz.  

 

6) Eragiketa amaitu aurretik, barnealdeko 

kota errespetatuko duela ziurtatu Agindu-

barran. 

 

7) Terminar sakatu eta enbutizioa amaitu. 

  

153. irudia: hustuketa-enbutizioa eta zulo baten eredua. 

154. irudia: hustuketa-enbutizio prozesua. 

155. irudia: hustuketa-enbutizioa. 
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8) Zulo bat egiteko, Agujero tresna aukeratu. 

 

9) Opciones de agujero aukera sakatu Agindu-

barran. 

 

10) Zabaldutako leihoan zulo mota arrunta aukeratu 

eta 10 mm-ko diametroa eman. Extensión 

atalean, Hasta siguiente sakatu, zuloa hurrengo 

aurpegiraino luzatu dadin. 

 

 Zuloa editatzeko, leiho honetan egin behar dira 

aldaketa guztiak: diametroa, sakonera, zulo 

mota, etab. Dibujo tresna-barrako edozein 

tresnarekin egindako lerroak, lerro 

laguntzailetzat hartuko ditu programak. 

 

11) Behin zuloa definitu ondoren, piezaren goiko 

planoa aukeratu. 

 

12) Zuloa 156. irudiko neurriekin kotatu. 

 

13) Zuloaren noranzkoa zehaztu eta Terminar sakatu 

eragiketa amaitzeko. 

 

14) Patrón tresna aukeratu. 

 

15) Lehenengo pausoa errepikatu nahi den 

eragiketa aukeratzea da; kasu honetan, zuloa. 

 

16) Behin zuloa aukeratu ondoren, aukeraketa 

onartu egin behar da. 

 

17) Ondoren, eredua zein planotan egin nahi den 

galdetuko du programak. Piezaren goiko aldea 

aukeratu, zuloa egin den plano bera alegia. 

 

 

18) Behin 2Dko lan-ingurunean, Patrón 

rectangular aukeratu Operaciones 

multzoan. (158. irudia) 

  

156. irudia: zuloa. 

157. irudia: errepikatuko den eragiketaren aukeraketa. 
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158. irudia: eredua. 

19) Agindu-barran Opciones de alternar espaciado 

sakatu eta Alternar espaciado atalaren barruan 

Fila aukeratu. Horrela, errenkadak ereduaren 

posizioen arteko distantziaren erdia 

desplazatuko dira. Distantzia hori defini 

daitekeen arren, normalean ez da aldatzen. 

 

20) X eta Y ataletan 12 errepikapen teklatu. 

 

21) Eredu errektangeluarrari 150 mm-ko zabalera 

eta 120 mm-ko altuera eman. Hori egiteko bi 

modu daude: SmartDimension-en bidez kotatuta 

eta Agindu-barran zenbakiz idatzita. 

 

22) Dibujo tresna-barrako Línea tresna aukeratu eta 

159. irudiko profila marraztu, barruko zuloak 

ezabatzeko. 

 

23) Profila marraztu ondoren Seleccionar sakatu eta 

ereduaren profilaren gainean klik egin. Horrela, 

Agindu-barra berriz bistaratuko da. 

 

24) Suprimir regiones aukeratu Agindu-barran. Ondoren, zuloak ezabatzeko marraztu den 

profilaren gainean klik egin eta aukeraketa onartu. 159. irudian ikus daitekeen bezala, 

zuloen kokapenak desaktibatu egingo dira, eta, ondorioz, ez da zulorik egingo puntu 

horietan. 

 

25) 2Dko profiletik irten, Terminar sakatu eta ariketa gorde.  

  

159. irudia: ereduak nola moldatu. 
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2.4.3 03 Ariketa: Saretak, Eredu linealak eta Bazterkiak 

 

 

Ariketa honen bidez saretak, eredu linealak 

eta bazterkiak nola sortu ikasiko du 

erabiltzaileak. 

Ariketa amaitzean, piezak 160. irudikoaren 

itxura izango du. 

 

1) Chapa tresna-multzoko Embutición 

tresnaren azpian dagoen gezian sakatu, 

multzoak eskaintzen dituen tresna guztiak 

azaltzeko.  

 

2) Zabaldutako menuan Celosía tresna aukeratu 

saretak egiteko. 

 

3) Behin tresna aukeratuta, 161. irudian ikus 

daitekeen planoa aukeratu. 

 

4) Plano horretan, irudi bereko profila marraztu. 

Profilak sinplea eta irekia izan behar du. 

 

5) 2Dko ingurunetik atera Cerrar boceto sakatuta. 

 

6) Agindu-barrak eskatu bezala, saretaren 

sakonera definitu; 10 mm, gorantz. (162. irudia) 

 

7) Ondoren, 5 mm-ko altuera eman kanporantz. 

(162. Irudia) 

 

8) Terminar sakatu eragiketa amaitzako. 

 

9) Behin sareta amaituta, haren kopia linealak 

egiteko, lerro zuzen bat marraztu. Horretarako, 

Boceto tresna aukeratu eta 163. irudiko profila 

marraztu 2Dko ingurunean. 

 

  

160. irudia: saretak, eredu linealak eta bazterkiak. 

161. irudia: planoa eta profila. 

162. irudia: sakonera eta altuera. 
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10) Lerro horrek eredu lineala aplikatzeko balioko 

du. Beraz,  behin lerroa marraztu ondoren, 

Patrón multzoko En curva tresna aukeratu. 

(164. irudia) 

 

11) Errepikatu nahi den eragiketa aukeratu; kasu 

honetan, sareta. 

 

12) Ondoren, kopiek jarraituko duten noranzkoa 

zehaztu behar da; 164. irudiko lerroa. Hau da, 

aurreko pausoan marraztutako profila. 

 

13) Profila aukeratu ondoren, Agindu-barraren 

egoera berdinean, aukeraketa onartu baino 

lehen, 4 kopia egingo direla zehaztu. 

 

14) Aukera onartu Agindu-barraren bukaeran 

dagoen botoi berdearekin. 

 

15) Azkenik, kopiak egiten hasteko, jatorria definitu 

behar da grafikoki. Kasu honetan, lehengo 

sareta bera izango da jatorria; beraz, profilaren 

mutur horren gainean ezarri  behar da jatorria. 

 

16) Ondoren, noranzkoa zehaztu behar da; kasu 

honetan, eskuinalderantz. 

 

17)  Terminar sakatu eragiketa amaitzeko. 

 

18) Azkenik, saretak piezaren bi aldeetan egon 

daitezen, eragiketa-simetria bat burutuko da YZ 

planoarekiko. Horretarako, Copia simétrica de 

operación tresna aukeratu. 

 

19) Lehenik eta behin, kopiatu nahi diren eragiketak 

aukeratu eta onartu. (165. irudia) 

 

20) Ondoren, YZ planoa aukeratu. 

 

21) Terminar sakatu simetria amaitzeko. 

 

 

163. irudia: eredu lineala aplikatzeko profila. 

164. irudia: eredua eta noranzkoa. 

165. irudia: eragiketa simetria. 
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166. irudia: bazterkia. 

 

22) Bazterkiak egiteko, Chapa multzoko Pestaña por contorno-ren azpiko gezian klik egin 

eta Ribete tresna aukeratu . (166. irudia) 

 

23) Agindu-barran, Opciones de ribete menua zabaldu. 

 

24) Tipo de ribete aukeran Bucle abierto aukeratu. 

 

25) Toleste erradioa definitzeko, Radio de plegado aukeran 5 mm-ko erradioa aukeratu. 

 

26) Valores de guardado atalean, Bazterkia idatzi eta gorde. Horrela, berriz bazterki 

berbera sortu nahi denean eskuragarri egongo da, eta ez dira baloreak berriz sartu 

beharko. Administrazio-baimenen arabera, arazoak eman ditzake aukera honek. 

 

27) Agindu-barran Material interior aukera laranjaz markaturik dagoela ziurtatu, 

bazterkiak kanpoko kotak errespeta ditzan. 

 

28) 166. irudiko ertza aukeratu bazterkia sortzeko, aukera onartu eta Terminar sakatu 

bazterkia sortzen amaitzeko. 

 

29) Azkenik, tresna bera erabiliz, Opciones de ribete menuan, lehen sortu den Bazterkia 

aukeratu. Baimen arazoengatik ezin izan bada gorde, egindako azken bazterkiaren 

balioak agertuko dira. 

 

30) Ariketa amaitzeko, aurreko bazterkiaren pareko ertz txikia aukeratu eta Terminar 

sakatu. 

 

31) Ariketa gorde. 
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2.4.4 04 Ariketa: Tolesgabetu, Birtolestu eta Txapa garatua 

 

 

Azken ariketa gidatu honetan, erabiltzaileak 

txapa batean egindako tolesdurak nola 

tolesgabetu eta birtolestu ikasiko du. 

Ondoren, tolestutako txaparen garapena 

nola lortu ikusiko da. 

 

 

1) Aurreko ariketan sortutako bazterkia 

tolesgabetzeko, Plegar tresnaren eskuinaldeko 

gezi beltza sakatu, eta Desplegar tresna aukeratu. 

(168. irudia) 

 

2) Agindu-barrak ezarritako pausoei jarraituz, 

lehenik eta behin, tolesgabetze prozesuan geldi 

geratuko den azalera aukeratu. Kasu honetan, 

zulatutako azalera aukeratu. (168. irudia) 

 

3) Bigarren pausoan, zein tolesdura tolesgabetu 

nahi den eskatuko du Agindu-barrak. Bazterkiak 

bi tolesdura dituenez, lehenengo tolesdura 

aukeratuko da, azalera zulatua tangentzialki 

ukitzen duena hain zuzen. (168. irudia) 

 

4) Tolesdura aukeratu ondoren onartu, Terminar eta 

Muestra sakatu ondoren, tolesdura zulatutako 

azaleraren mailan geratuko da. 

 

5) Prozedura berdina jarraitu behar da bazterkiaren 

azalera nagusia tolesgabetzeko. Behin bi tolesdurak 

tolesgabetzean, piezak 169. irudikoaren itxura izango du.  

  

167. irudia: txapa baten garapena. 

168. irudia: tolesgabetu. 

169. irudia: tolesgabetutako bazterkia. 
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6) Tolesgabetu den bazterkiari ebaketa bat egiteko, 

Chapa multzoko Agujero tresnaren azpiko gezi 

beltzean sakatu eta Cortar aukeratu. (170. irudia) 

 

7) Agindu-barrak emandako pausoak jarraitu eta 

tolesgabetutako azalera aukeratu. 

 

8) Behin 2Dko ingurunean egonik, 170. irudiko 

profila marraztu ebaketa definitzeko. 

 

9) Cerrar boceto sakatu 2Dko ingurunetik irteteko. 

 

10) Piezaren zer alde ebakiko den eta ebaketaren 

noranzkoa definitu, 170. irudiko gezi gorriek 

adierazten duten bezala. 

 

11) Terminar sakatu ebaketarekin amaitzeko. 

 

12) Ebaketa amaitu ondoren, bazterkia berriro tolestu 

behar da. Horretarako, Plegar tresnaren 

eskuinaldeko gezi beltza sakatu, eta Replegar 

tresna aukeratu. (171. irudia) 

 

13) Tresna aukeratu ondoren, Agindu-barrak zer 

tolesdura birtolestu nahi den galdetuko du. Kasu 

honetan, 171. irudian kolore berdez azaltzen diren 

azalerak aukeratu. 

 

14) Aukera onartzean, Muestra sakatu eta bazterkia 

hasierako posiziora bueltatuko da; hori bai, 

tolesgabetu ondoren egindako ebaketa 

errespetatuz. 

 

15) Eragiketa amaitzeko Terminar sakatu, eta piezak 

172. irudikoaren itxura izango du. 

  

170. irudia: ebaketa. 

171. irudia: birtolestu. 

172. irudia: pieza amaituta. 
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16) Behin pieza amaiturik, tolestutako pieza 

baten garapena kalkulatu behar da. 

Horretarako, Herramientas ataleko Modelo 

multzoan, Chapa desarrollada aukeratu. 

 

17) Automatikoki, Desarrollar tresna aktibatuko 

da. (173. irudia) 

 

18) Agindu-barrak eskatu bezala, txaparen zer 

aurpegi izango den goiko aldea zehaztuko 

da. Kasu honetan, 173. irudiko aurpegi 

zulatua aukeratu. 

 

19) Ondoren, X ardatza eta jatorria definituko 

dituen ertza zein izango den aukeratu. 

Aurreko aurpegia ixten duen kanpoko ertza. 

(173. Irudia) 

 

20) Ertza aukeratzean, programak automatikoki 

piezaren garapena sortuko du; hau da, txapa 

hori tolestu ahal izateko moztu beharreko 

txapa zatia. Kasu honetan, hustuketa-

enbutizioa, zuloak  eta saretak txapa 

tolesten hasi aurretik egin beharko lirateke. 

 

21) Ariketa gorde. 

  

173. irudia: txapa baten garapen prozesua. 

174. irudia: garatutako txapa. 
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2.5 Proposatutako txapa-ariketak 
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3) Multzoa 

 

Solid Edgeren Multzoa lan-ingurunean hiru funtzio nagusi bete daitezke: multzoak osatzea, 

multzoak moldatzea eta multzoen bistaratzea. 

Lehenengo funtzioak piezen arteko erlazioak emanez multzoak osatzeko balio du. Horretarako, 

piezen arteko posizio erlatiboak zehaztu behar dira. Bestalde, Multzoa lan-ingurunean piezak 

diseinatu daitezke eta 2Dko ingurunean bozetoak sortu. 

Multzoak moldatzerakoan, programak ondorengo elementuak moldatzen uzten du: erlazioak, 

piezen geometria, azpimultzoak, piezen mugimendua, piezen ordezkapena, etab. 

Azken funtzioak, multzoen bistaratzeak, multzoen bistaratzeak gordetzeko balio du. Bistaratze 

horiek ondoren planoetan erabili daitezke, edo multzoaren .asm fitxategian bertan. Multzoen 

tamaina handia denean, pieza sinplifikatuak erabiltzen dira, fitxategia arinagoa izan dadin eta 

azkarrago lan egiteko. 

Gida honetan, hiru funtzio horiekin lan egiteko oinarrizko kontzeptuak landuko dira. 

 

175. irudia: Multzoa lan-ingurunea. 

3.1 Aukeraketa tresna 

 

Multzoa ingurunean aurpegien eta piezen arteko aukeraketa-

lehentasuna finka daiteke; horrela, erabiltzaileak errazago egingo 

ditu aukeraketak. Seleccionar tresnaren bidez molda daitezke: 

 Prioridad de caras (Aurpegien lehentasuna). Aukeraketa 

mota honekin, multzoko piezen aurpegiak aukeratu daitezke. 

 Prioridad de piezas (Piezen lehentasuna). Aukeraketa mota 

honekin, multzoko piezak aukeratu daitezke. 

Iragazkien bidez, piezak, tamaina eta aukeraketa eremuaren arabera aukeratu daitezke. 

176. irudia: aukeratu. 
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3.2 Multzo bati piezak nola gehitu 

 

Multzo bati piezak gehitzeko, Biblioteca de Piezas (Piezen 

liburutegia) erabili ohi da. Atal horren gainean klik egitean, pieza, 

txapa, soldadura eta multzo fitxategiak aurkitzeko nabigatzaile 

bat zabalduko da. Horretaz gain, fitxategi bat aukeratzean, 

Edgebar-en beheko aldean, aurrebistaratze leiho bat zabalduko 

da. 

Piezak multzoan kokatzeko, leiho grafikotik arrasta daitezke edo 

euren gainean bi aldiz klik egin behar da. Piezen jokaera 

emandako erlazioen araberakoa izango da. 

Windows nabigatzaileko karpeta batetik lan-ingurunera 

arrastatuta ere koka daitezke piezak. 

 

3.3 Lehenengo piezaren posizioa 

 

Multzo batean kokatzen den lehen pieza multzo osoaren oinarria da. Horregatik, garrantzitsua 

da pieza esanguratsu bat aukeratzea multzoko lehenengo pieza gisa sartzeko lan-ingurunera. 

Pieza ingurunean ezarritako posizio eta jatorri berarekin sartuko da multzoan; hau da, lehen 

piezaren  x, y eta z ardatzek definituko dute multzoaren orientazioa. Solid Edgek automatikoki 

ezarriko dio finkatze erlazioa pieza horri: Anclar erlazioa. 

Multzoetan, Pathfiner-ek piezak eta azpimultzoak bilduko ditu eragiketen ordez. Bakoitzaren 

ikurraren arabera bere kokapenaren egoeraren berri emango du. (3.6 Pathfinder-en 

sinbologia, 89. orrialdea) 

Pieza bat sartu orduko, Pathfinder-en behealdean, 

erlazioen zerrenda bat zabalduko da. Pieza bat 

aukeratzean, zerrenda horren goialdean pieza bakoitzak 

beste batzuekiko dituen erlazioak agertuko dira; 

behealdean, aldiz, pieza horrekiko beste pieza batzuek 

dituzten erlazioak. (178. irudia) 

Lehenengo piezari automatikoki ezarritako finkatze 

erlazioa –edo beste edozein erlazio– kendu edo 

moldatzeko, aipatutako zerrendan erlazioaren gainean 

eskuineko botoiarekin klik egin behar da. Horrela 

Eliminar relación-en bidez erlazioa ezabatuko da, eta 

Editar definición-en bidez moldatu. Suprimir sakatuz 

gero, erlazio hori desagertu egingo da, baina eragiketekin 

gertatu bezala, Anular supresión sakatuta berriz aplika 

177. irudia: piezen liburutegia. 

178. irudia: erlazio bat nola editatu. 
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daiteke; ez da guztiz desagertzen. 178. irudian ikus daiteke erlazioen zerrenda (piezarenak eta 

harekiko sortutakoak) eta nola edita daitekeen erlazio bat. 

3.4 Pieza berriak kokatu 

 

Pieza bat edo gehiago lan-ingurunean 

sartzean, Ensamblado tresnaren Agindu-

barra automatikoki aktibatuko da.  

Barra horretan, ezarri nahi den 

erlazioaren ikurra eta jarraitu beharreko 

pausoak definitzen dira, hau da, zein ordenatan aukeratu behar diren piezak eta euren 

aurpegiak. Baten bat gaizki aukeratuz gero, beti dago atzera egiteko aukera Agindu-barra 

erabiliz. 

 

3.5 Multzo erlazioak 

 

Relacionar multzoaren barruan erlazio tresnak aurki daitezke. Tresna horien bidez, multzoan 

sartutako pieza berriak multzoan dauden piezekiko orientatu eta kokatzen dira. Erlazio hauek 

diseinu prozesu osoan zehar mantenduko dira. 

Agindu-barrak  erlazio bakoitza ezartzeko jarraitu beharreko pausoak zehaztuko ditu. 

Lehenengo erlazioa jarri bezain laster, pieza berria multzoan barneratuko da. Hainbat erlazio 

eman ahala, piezak egoki kokatzen joango dira. Nahi adina erlazio eman dakizkioke pieza bati, 

betiere , elkarren artean kontraesanik ez badago. 

Tresna hauek, Inicio ataleko Relacionar multzoaren barruan daude. Ensamblar tresnaren 

Agindu-barran ere aurki daitezke. 

179. irudia: Ensamblado-ren agindu-barra. 

180. irudia: erlazio tresnak. 
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180. irudian ikusi daitekeen moduan, Solid Edgek honako erlazio hauek ezartzeko aukera 

eskaintzen du: 

 FlashFit 

 Coincidir (Kointziditu) 

 Alineación plana (Lerrokatze laua) 

 Alineación axial (Ardatz lerrokatzea) 

 Insertar (Txertatu) 

 Paralelo (Paraleloa) 

 Conectar (Konektatu) 

 Ángulo (Angelua) 

 Tangente (Tangentea) 

 Leva (Espeka)  

 Engranaje (Engranajea)  

 Coincidir sistemas de coordenadas 

(Koordenatu sistemen bat-egitea) 

 Plano central (Erdiko planoa) 

 Trayectoria (Ibilbidea) 

 Conjunto rígido (Multzo zurruna) 

 Anclar (Finkatu)

 

3.5.1 FlashFit 

 

Piezak euren aurpegiak eta ertzak ukituz 

kokatzen uzten du. Solid Edgek identifikatuko du 

erlazio probableena zein izan litekeen, 

kurtsorearen posizioaren arabera. Aurpegi eta 

ertz egokiak antzematen ditu eta automatikoki 

erlazioak ezartzen dizkio pieza sartu berriari. 

Agindu-barran Opciones sakatuz gero, tresnari 

dagokion atalean, FlashFit-ek antzematea nahi 

diren elementuak defini daitezke. (181. irudia) 

 

3.5.2 Kointziditu 

 

Kointziditu erlazioak pieza baten aurpegia 

kokatzen ari den piezaren beste aurpegi 

batekiko kointzidiarazten du. Desplazamendu 

bat ezarriz gero, piezak distantzia finko batera 

bananduta geratuko dira. Ezarritako distantzia 0 

mm baldin bada, aurpegiak planokideak izango 

dira. 

Flotar aukeratuz gero, distantzia aldakorra 

izango da, hau da, aurpegiak paraleloak izango 

dira. 

Intervalo-ren bidez aurpegien arteko distantzia 

bi baloreren artean kotatuko da. 

181. irudia: FlashFit. 

182. irudia: Kointziditu. 
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3.5.3 Lerrokatze laua 

 

Bi piezen arteko aurpegi lauak bata bestearekin 

norabide berean lerrokatzen ditu. Aurreko 

kasuan bezala, distantzia finkoa, distantzia 

aldakorra edo tarte jakin bat utzi daiteke bi 

aurpegien artean. 

Kointziditu erlaziotik Lerrokatze laura pasa 

daiteke Pathfinder-en dagokion pieza aukeratu 

eta Invertir sakatuta, edo erlazioen menuan 

eskuineko botoiaren bidez. 

 

3.5.4 Ardatz-lerrokatzea 

 

Bi piezaren aurpegi zilindrikoen ardatzak 

lerrokatzeko erabiltzen da, hau da, koaxialtasun 

erlazioa finkatzeko. Eragiketa hau ere 

alderantzikatu daiteke, ardatza mantenduz bere 

noranzkoa aldatuta. 

Ardatzen lerrokatzea aplikatzean, Bloquear 

rotación eta Desbloquear rotación erabilita 

piezaren biraketa askatasuna defini daiteke. 

184. irudian ikusten den bezala, biraketa 

desblokeatu behar da, ondoren angelu erlazio 

bat eman ahal izateko. 

 

3.5.5 Txertatu 

 

Bi erlazio aldi berean aplikatzen ditu: Ardatz 

lerrokatzea eta Kointziditu. Ardatzarekiko 

simetria duten piezak zulo edo estrusio 

zilindrikoetan  kokatzeko erabiltzen da batik 

bat. Kointziditu eta Ardatz lerrokatzea aplikatu 

ondoren, Solid Edgek automatikoki blokeatzen 

du piezaren biraketa. 

185. irudian bezala angelua definitu nahi bada, 

lehenik eta behin piezaren biraketa 

desblokeatu behar da. 

183. irudia: Lerrokatze laua. 

184. irudia: Ardatz lerrokatzea. 

185. irudia: Txertatu. 
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3.5.6 Paraleloa 

 

Pieza baten elementu lineala edo ardatz 

zilindrikoa, beste elementu lineal edo ardatz 

zilindriko batekiko paraleloki kokatzeko balio du. 

186. irudiko piezen kasuan, (A) piezaren ertza 

(B) piezaren ertzarekiko kokatzen da. Bi piezek 

desmoldatze angelua dutenez ezin dira euren 

aurpegiak lerrokatu; beraz, paralelotasuna 

aplikatzen zaie. 

 

3.5.7 Konektatu 

 

Erlazio honek Kointziditurekin eta Lerrokatze 

lauarekin behar bezala kokatu ezin daitezkeen 

piezak kokatzeko aukera ematen du, adibidez, 

desmoldatze angeluak dituzten piezak. Pieza 

baten ertzak beste pieza bati lotu dakizkioke, 

ertzak eta puntu esanguratsuak erabiliz. 

Lau aplikazio posible ditu Konektatu erlazioak: 

 Puntu bat beste puntu batekin. 

 Puntu bat lerro batekin. 

 Puntu bat plano batekin. 

 Kono bat beste kono batekin. 

 

3.5.8 Angelua 

 

Bi piezaren arteko aurpegien edo ertzen arteko 

angelu bat ezartzeko balio du, Ardatz 

lerrokatzea erabili baldin bada. Orokorrean 

pieza bat bere ertzarekiko biratzeko erabiltzen 

da. 

Angelu erlazio bat finkatzeko, kokatu beharreko 

piezaren neurketa-plano bat zehaztu behar da 

lehenengo, eta ondoren bigarren piezarena. 

Azkenik, angeluaren balioa zehaztu, eta neurria 

finkatuko den planoa aukeratu behar dira. 

186. irudia: Paraleloa. 

187. irudia: Konektatu. 

188. irudia: Angelua. 
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3.5.9 Tangentea 

 

Erlazio honek hau ziurtatzen du: pieza baten 

aurpegi zilindrikoaren tangentetasuna, multzoko 

beste pieza baten aurpegi lau edo zilindriko 

batekiko. Aurpegi tangente horiek elkarrekin 

kontaktuan edo distantzia jakin batera 

desplazatuta egon daitezke. 

189. irudian distantzia finko batera 

desplazatutako tangentetasun erlazio bat ikus 

daiteke. 

 

3.5.10 Espeka 

 

Bi aurpegi kontaktuan jartzeko balio du.  Espeka- 

erlazioa aplikatzen du aurpegi-begizta itxi baten 

(A) eta jarraitzailearen aurpegi bakar baten 

artean (B). 

Espeka zilindrikoa sortzen da, espekaren 

definiziorako kurbatura kate bat aukeratzen 

bada. Katea osatzeko aukeratutako ertzak 

prozesuak sortutako kurbatura batean 

konbinatuko dira. 

 

3.5.11 Engranajea 

 

Engranaje erlazio bat aplikatzen du multzo 

bateko bi piezaren artean, eta bata bestearekiko 

nola mugituko den definitzen du.  Oso 

erabilgarria da honako elementuak dituzten 

multzoetarako: engranajeak, poleak, arteketan 

zehar desplazatzen diren piezak eta eragingailu 

hidrauliko eta pneumatikoak. 

Bi elementuren artean erlazionatzeko erabil 

daiteke bakarrik, nahiz eta elementu berak 

hainbat erlazio izan ditzakeen beste elementu 

batzuekin.  

  

189. irudia: Tangentea. 

190. irudia: Espeka. 

191. irudia: Engranajea. 
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Erlazio honek ez ditu piezak fisikoki multzoan 

kokatzen. Beraz, erabiltzaileak aurretik beste 

erlazio batzuk aplikatu beharko dizkio piezari; 

adibidez, gurpil horzdunetan, jatorrizko 

diametroen arteko tangentetasuna. 

191. irudian ikusten den bezala, Agindu-barrak 3 

engranaje-erlazioren artean aukeratzen uzten 

du: 

 Rotación-Rotación (Biraketa-Biraketa). 

 Rotación-Lineal (Biraketa-Lineala). 

 Lineal-Lineal (Lineala-Lineala). 

Engranaje-erlazio bat definitzean, proportzio bat 

ere definitu behar da; hau da, bi elementuren 

arteko mugimenduaren proportzioa. 

Mugimendu erlazioak definitzen dira bakarrik; 

beraz, mugimendu-proportzioek ez dute zertan 

proportzio fisikoak errespetatu. 

 

3.5.12 Koordenatu sistemen bat-egitea 

 

Posizionatze-metodo honek multzoan sartzen 

den piezaren x, y, eta z ardatzak multzo barruan 

dagoen beste pieza baten x, y eta z ardatzekin 

bat egiten uzten du. Pieza kokatzen amaitzean, 

hiru lerrokatze lau aplikatzen ditu. 

Ardatz bakoitzarekiko desplazamendu bat ezar 

daiteke pieza kokatzean, edo lerrokatze lauen 

distantzia edita daiteke geroago. 

 

3.5.13 Erdiko planoa 

 

Pieza baten puntu, aurpegi lau, ertz, ardatz edo 

plano bat, beste bi plano, aurpegi lau edo bi 

puntu esanguratsuren arteko simetria planoan 

kokatzeko balio du. Agindu-barran  Sencilla edo 

Doble aukeratuta, 2 eta 4 elementuren artean 

zentratu daiteke pieza bat. 

192. irudia: engranaje motak. 

193. irudia: Koordenatu sistemen bat-egitea. 

194. irudia: Erdiko planoa. 
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3.5.14 Ibilbidea 

 

 

Solid Edge ST5 bertsioaren berrikuntzetako bat 

da tresna hau. Espeka-erlazioari atxikita dago 

Relacionar multzoan; izan ere, oso funtzio 

antzekoa betetzen du.  

Pieza baten puntu edo ertz lineal batek beste 

ertz batek definituriko ibilbidea jarraitzeko balio 

du. 195. irudian azaltzen den moduan, arteken 

barruan jarraitzaileak daudenean erabiltzen da 

batik bat. 

 

3.5.15 Multzo zurruna 

 

Aurreko tresna bezala, programaren bertsio 

honen berrikuntzetako bat da Multzo zurruna 

tresna. 

Aukeratutako piezak elkarren artean finkatzen 

ditu eta euren arteko mugimendu erlatibo 

guztiak blokeatuta geratzen dira. 

Agindu-barraren bidez, erlazio horiekin zer egin 

aukera daiteke: 

 Suprimir (Kendu). Erlazioak kentzen ditu ezabatu gabe. 

 Eliminar (Ezabatu). Erlazioak guztiz ezabatzen ditu. 

 Ignorar (Ezikusi). Ez ditu erlazioak kontuan hartzen. 

 

3.5.16 Finkatu 

 

Pieza baten posizioa eta orientazioa finkatzeko balio du. 

Finkatutako piezak erreferentzia gisa balio du beste pieza batzuk 

kokatzeko. Solid Edgek automatikoki ezartzen dio finkatze- 

erlazioa multzo batean sartzen den lehen piezari. 

195. irudia: Ibilbidea. 

196. irudia: Multzo zurruna. 

197. irudia: Finkatu. 
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3.6 Pathfinder-en sinbologia 

 

Pathfiner-en goiko aldean adierazten diren sinboloek multzoko osagaien egoera irudikatzen 

dute. Jarraian ikur esanguratsuenen esanahia adierazten da: 

 

198. irudia: Pathfinder-en sinbologia. 

Piezetan eragiketekin gertatu bezala, multzoetan piezak eta azpimultzoak Pathfinder-en bidez 

aktibatu, ezkutatu, ezabatu,... daitezke. 

 

3.7 Multzo barruko pieza berdinak 

 

Sarritan, multzo baten barnean, pieza berdina behin baino gehiagotan kokatu behar izaten da. 

Banaka sar badaitezke ere, piezaren kokapenaren arabera, hainbat aukera daude pieza hauek 

multzoan sartzeko: 

 Guardar ajuste (Doitzea gorde). 

 Simetría (Simetria). 

 Patrón de piezas (Pieza eredua). 

 

3.7.1 Doitzea gorde 

 

Pieza bat multzoan sartzerakoan ezarritako 

erlazioak gordetzeko balio du. Ondoren, pieza bat 

sartzean, automatikoki eskatuko ditu pieza hori 

kokatzeko erreferentziak, erlazioak banan-banan 

aukeratzen ibili beharrik ez izateko. 

199. irudiko leihoak eskaintzen dituen aukeren 

bidez, pieza kokatzeko beharko diren erlazioak 

sailka daitezke; kasu askotan ez baitira erlazio 

guztiak ezarri behar.  

199. irudia: Doitzea gorde. 
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3.7.2 Simetria 

 

Berriro kokatu beharreko piezek plano batekiko 

simetria dutenean erabiltzen da. Lehenik, 

simetria planoa, eta, ondoren, kopiatu nahi 

diren piezak aukeratu behar dira. 

Kopiatutako pieza bakoitzaren kasuan pieza 

bera biratu den edo pieza berri bat sortu den 

adieraziko digu programak. 

Configuración de Simetría leihoak hainbat 

aukera eskaintzen ditu; adibidez, pieza guztiak 

finkatzea. 

 

3.7.3 Pieza eredua 

 

Askotan, ereduen bidez sortutako elementu 

mekanikoak aurki daitezke multzoetan: 

torlojuak, azkoinak, eta, oro har, eusteko balio 

duen edozein elementu. Multzoan modu azkar 

batean kokatzeko, Patrón de piezas tresna 

erabiltzen da. 

Pieza eredu bat aplikatu aurretik, lehen pieza 

kokatu behar da multzoan. Behin kokatu 

ondoren, tresna aukeratuko da 

Agindu-barrak emandako aginduei jarraituz, 

hurrengo pausoa eredu-eragiketa duen pieza 

aukeratzea da, eta bertan patroia sakatu behar 

da. Behin eragiketa aukeratuta dagoenean, 

erreferentzia posizioa aukeratu behar da; hau 

da, sartu den lehenengo piezaren posizioa. Eta 

azkenik, Terminar sakatuz gero, jatorrizko pieza 

ereduko posizio guztietan kopiatuko da. 

Eragiketa hau aplikatu ahal izateko, jatorrizko 

pieza diseinatzean behar-beharrezkoa da Pieza 

ingurunean, geometria errepikakorra sortzeko 

Eredua tresna erabili izana. Hala ez bada, ezin 

izango da tresna hau erabili. 

 

200. irudia: simetria. 

201. irudia: pieza eredua. 
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3.8 Multzo ebaketa 

 

Corte tresna erabilita, multzoetan ebaketa bisualak 

egiteko aukera dago. Tresna hau aplikatzean ez da 

materialik ezabatzen, bistaratze-konfigurazio hutsa 

da. Tresna hau PMI atalean dago, Vistas del Modelo 

multzoan. (202. irudia.) 

Oso sinplea da multzo ebaketa bat sortzea; hasteko, 

ebaketa profila definituko den planoa aukeratu 

behar da, eta ondoren, profila marraztu. Profil 

horrek sinplea eta irekia izan behar du. 

Nahi adina ebaketa aplika dakizkioke multzoari, eta 

ebaketa bakoitzean zer pieza ebaki eta zer ez 

erabaki daiteke. Pathfinder-en bidez ebaketen 

bistaratzeak aktibatu eta indargabetu daitezke. 

Ebaketa horiek Planoa lan-ingurunean berreskura 

daitezke. 

 

3.9 Multzo baten leherketa 

 

Multzo baten muntaketa hobeto ulertzeko, 

sarritan, multzoen leherketak erabiltzen dira. 

Programak  ERA (Explosionado-Renderizado-

Animación) izeneko lan-ingurune berezi bat du 

horretarako. 

Multzoaren leherketarekin hasteko, lehenik eta 

behin, Herramientas atalean, ERA ingurunea 

zabaldu behar da; ondoren, ingurune horren 

Inicio atalean, Explosionar multzoko 

Explosionado automático edo Explosionar. 

Explosionar tresnaren bidez eskuz bananduko 

dira piezak multzotik, distantziak eta 

desplazamenduak banan-banan zehaztuz; 

multzo txikietarako gomendatzen da. 

Explosionado automático praktikoagoa da pieza 

asko dituzten multzoak lehertzeko. Ondoren 

gustukoak ez diren posizioak alda daitezke. 

202. irudia: multzo ebaketa. 

203. irudia: multzo baten leherketa. 
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3.10 Piezak mugitu 

 

Multzoa lan-ingurunean, askatasun graduren bat duten piezak mugi daitezke; hau da, mugitzea 

posible den edozein pieza. 

Piezak mugitzeko tresnak Inicio ataleko Modificar tresna-multzoan daude: 

 Arrastrar componentes (Osagaiak arrastatu). 

 Mover componentes (Osagaiak mugitu). 

 

3.10.1 Osagaiak arrastatu 

 

Behin multzoa muntatu denean, erreminta honi 

esker multzoko piezak lekuz aldatu eta bira 

daitezke. 

Behin aktibatu ondoren, Opciones de análisis 

leihoa zabalduko da; bertan, analisi eta talka 

baldintzak zehaztu daitezke. Agindu-barrako 

aukeren bidez ere finka daitezke baldintza 

horiek. (204. irudia) 

Bestalde, pieza linealki mugitu, biratu edo 

askatasunez mugi daiteke; betiere, ezarritako 

erlazioak errespetatuz. 

Askotan erabiltzen da tresna hau kokatutako piezak zein askatasun gradu duen jakiteko. 

 

3.10.2 Osagaiak mugitu 

 

Multzo handiak errazago maneiatzeko eta 

mugimenduen errendimendua hobetzeko balio 

du. Erreminta honen bidez, pieza ezberdinak aldi 

berean mugi eta bira daitezke; gainera, hala nahi 

bada, piezen kopiak sortzen ditu. Horretaz gain, 

aukeratutako piezen arteko barne-erlazioak 

mantendu, kendu edo ezaba daitezke.  

Piezak mugitzeko modu zehatzena dela esan 

daiteke. 

  

204. irudia: osagaiak arrastatu. 

205. irudia: osagaiak mugitu. 
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3.11 Multzoan piezak sortu 

 

Crear piezas en posición tresna erabiliz, Multzoa 

lan-ingurunean piezak eta azpimultzoak sor 

daitezke. Tresna hau erabili ahal izateko .asm 

fitxategia gorde egin behar da. Behin fitxategia 

gorde eta tresna aukeratzean, 206. irudiko 

leihoa agertuko da pantailan. 

Bertan zehaztu behar dira pieza berria sortzeko 

erabiliko den txantiloi edo eredua, fitxategiaren 

izena eta kokalekua. 

Jarraian, Crear y Editar sakatuta, dagokion Solid 

Edge lan-ingurunea zabalduko da, eta multzoko 

piezak kolorez aldatuko dira, aktibaturik ez 

daudela ikusarazteko. 

Pieza berria multzoko piezen aurpegi, profil edo 

geometrietan oinarritu daiteke. Sortutako pieza 

berria, aipatutako erreferentziak aldatzean, eurekin batera alda daiteke; hau da, asoziatiboa 

izan daiteke. Baina, erreferentzia horiek ez dira automatikoki aktibatzen diseinu-ingurunea 

zabaltzean.  

Hori egin ahal izateko, Inicio ataleko Arbelean, 

Copia asociativa entre piezas sakatu behar da. 

(207. irudia) 

Tresna horren bidez, beste pieza batzuen 

gorputz, aurpegi, ertz eta eragiketak kopia 

daitezke, pieza berriaren eraikuntza-elementu 

gisa. 

Oso tresna erabilgarria da pieza bat multzoak 

sortutako espazioen arabera diseinatu behar denean, edo tapak, heldulekuak… gehitu nahi 

direnean beste pieza baten erreferentziak erabiliz. 

  

206. irudia: multzoan piezak sortzea. 

207. irudia: Copia asociativa entre piezas. 

208. irudia: pieza baten aurpegi bat erabiliz sortutako gorputza. 
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3.12 Multzoko eragiketak 

 

Solid Edgek, Pieza ingurunean bezala, multzo baten barruan hainbat eragiketa sortzeko aukera 

eskaintzen du. Horrela, behin multzoa osatu ondoren, piezak molda daitezke. 

Eragiketa horiek sortzeko tresnak Operaciones atalaren barruan dagoen Operaciones de 

conjunto tresna-multzoan daude. (209. irudia) 

 

209. irudia: multzoko eragiketak. 

 

Behin tresna bat aukeratutakoan, eragiketek hainbat aplikazio eremu izan ditzakete; hau da, 

zer piezari eragingo dioten definitu behar da. Opciones de operaciones de conjunto leihoak 

ondorengo aukerak eskaintzen ditu: 

 Crear operaciones de conjunto (Multzo eragiketak sortu). Aukera honen bidez, 

sortutako eragiketak multzoan sortuko dira soilik, eta ez dituzte *.par pieza-fitxategiak 

moldatuko. Muntaketa eragiketetarako erabiltzen da batik bat, jatorrizko pieza eta 

bere planoak moldatu nahi ez direnean. Pathfinder-en Operaciones de Conjunto talde 

berri bat sortuko da, eta bertan bilduko dira eragiketa horiek. (209. irudia) 

 Crear operaciones de pieza controladas por conjunto (Multzoak kontrolatutako Pieza 

eragiketak sortu). Bigarren aukera honen bidez, *.par pieza fitxategia moldatuko da, 

baina sortutako eragiketen kontrola *.asm multzoko Pathfinder-en bidez egingo da. 

 Crear operaciones de pieza (Pieza eragiketak sortu). Pieza eragiketa arruntak multzo-

ingurunean sortzeko erabiltzen da. Piezaren gainean bi aldiz klik eginez ere pasa 

daiteke Pieza lan-ingurunera eta bertan eragiketak burutu. Eragiketen kontrola *.par 

pieza fitxategiaren Pathfinder-en bidez burutuko da. 
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3.13 Proposatutako  multzo-ariketak 

 

Atal honetan, Solid Edge programak Training karpetan dituen piezekin sortutako multzoak 

egitea proposatzen da. Erabilitako pieza guztiak honako karpeta honetan aurki daitezke: 

C:/Program files/Solid Edge ST5/Training 

Dena den, dokumentu horri atxikitako fitxategietan ariketak egiteko piezak, multzoak eta 

planoak eginda aurki daitezke. 

 

3.13.1 Balbula 

 

Ariketa honetan, piezak ordenaturik sartzea gomendatzen da; hau da, lehenengo zenbakitik 

hasi eta bederatzigarrenera arte. 

Heldulekuari eraginda, balbularen barruko bolak mugitu egin beharko du, bidea itxi eta 

zabaltzeko.  

210. irudia: Balbula multzoa. 
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3.13.2 Automozioa 

 

Ariketa honetan bi multzo egin behar dira: biela multzoa eta automozio multzoa. Bigarrenean, 

biela multzoa azpimultzo gisa sartuko da. Egoki kokatzeko, Conjunto ajustable sakatu beharko 

da, saguaren eskuineko botoia sakatuz azpimultzoaren gainean. 

 

211. irudia: Biela multzoa. 

212. irudia: Automozio multzoa. 
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3.13.3 Oratzeko baraila 

Multzo honetan, 9. pieza askotan errepikatzen denez, interesgarria izan daiteke  Guardar 

ajuste erabiltzea, programak piezaren erlazioak automatikoki eska ditzan. 

Sartutako lehenengo pieza Finkapen_oinarria izatea eta ondoren beste pieza guztiak banan-

banan sartzea gomendatzen da. Pieza bat sartzean, komenigarria da guztiz finkatzea beste bat 

sartu aurretik. 

 

 

213. irudia: Oratzeko baraila. 
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4) Soldadura 

 

Solid Edgeren 18. bertsioa kaleratu arte, soldadurak sortzeko Soldadura lan-ingurune berezi 

bat erabiltzen zen. Bertsio horretatik aurrera, Multzoa inguruneko atal bat gehiago bihurtu 

zen, berariazko Soldadura ingurunea desagerraraziz. Izan ere, multzo-soldaduretan garatutako 

hobekuntzek soldadura zaharrek baino aukera hobeak eskaintzen dituzte. Beraz, soldadura bat 

zabaltzen denean, .asm multzo berezi bat sortzen da. 

 

4.1 Soldadura ingurunea 

 

Multzo bat osatzen duten piezetan oinarritutako soldadurak sor daitezke ingurune honetan. 

Soldadura baten sortze prozesuak honako lau pauso hauek ditu: 

 Soldaduraren osagaiak. Soldaduraren parte izango diren piezak zehaztu behar dira. 

 Azalera prestatu. Materiala ezabatzeko tresnak erabiliz, piezak prestatzen dira 

soldadura kordoia kokatzeko. 

 Soldadura kordoiak. Pauso honetan, soldadura kordoiak sortu eta haien ezaugarriak 

zehaztuko dira. 

 Mekanizatu. Soldaduraren azken itxura lortzeko, materiala ezabatzeko tresnak 

erabiltzen dira. 

Soldadura ingurunera sartzeko, Herramientas ataleko Modelo multzoan, Soldadura 

aukeratu behar da. Soldadura aplikatzeko berariazko tresnak Operaciones ataleko 

Operaciones de conjunto tresna-multzoan aurki daitezke. (213. Irudia) 

Behin eragiketa aplikatuta, Operaciones de Conjunto atal berri bat azalduko da Pathfinder-

en. Sortutako soldadura multzo barruko eragiketa berri bat da, eta, ondorioz, ondoren 

sortutako eragiketekin molda daiteke. Beraz, mekanizatze akaberak emateko, aurreko 

gaian landutako Multzoetako eragiketak aplikatu behar dira. 

 

214. irudia: soldadura eragiketak. 
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5) Planoa 

 

Solid Edgeren bidez piezen eta multzoen planoak oso erraz eta azkar sor daitezke. Planoak 

sortzeko, gorputz solidoak (pieza eta txapak) edo multzoak erabili ohi dira. Horrela bada, bistak 

automatikoki atera daitezke, prozesua asko azkartuz. Dena den, bisten geometria marraztu 

nahi bada, 2Dko ingurunean marrazteko aukera ere badago. 

Planoa inguruneak antzekotasun handiak ditu Pieza eta Txapa inguruneekin. Bistak editatzeko 

tresnak Inicio ataleko Vistas de dibujo tresna multzoan daude. 

Aplikazio-botoiaren azpian Nuevo sakatuz gero, 215. irudian ikus daitekeen moduan, plano bat 

sortzen hasteko bi aukera daude: 

 Zuzenean plano-txantiloi bat zabaltzea. Txantiloia garbi zabalduko da. Bistak marrazten 

has daiteke, edo zer piezaren bistak aukeratu nahi diren zehaztu. 

 Zabalik dagoen fitxategi batetik abiatuz, haren planoa sortzea. Horrela, planoa 

sortzeko erabili nahi den txantiloia aukeratu ondoren, Asistente de creación de vistas 

de dibujo tresna automatikoki zabalduko da. 

  

Oso interesgarria da txantiloi propio bat sortzea planoekin lan egiteko. Txantiloi hori, .dft 

fitxategi arrunt bat izan daiteke; hau da, behin plano-fitxategi bat pertsonalizatu eta gordez 

gero, Solid Edgek eredutzat har dezake. Horretarako, honako karpeta honetan gorde behar da: 

C:/Program files/Solid Edge ST5/Template 

Karpeta horretan gorde ordez, posible da beste karpeta bat aukeratzea; adibidez, sarean 

kokatutako karpeta bat erabil daiteke hainbat ordenagailuk erabil dezaten. Baina hori egiten 

bada, beste fitxategi eredu guztiak ere bertan gordetzea komeni da, programaren hainbat 

menutan aukeratzeko.  

Aurreneko gaian azaldu bezala, aldaketa horiek guztiak Opciones de Solid Edgeren barruan, 

Ubicación de los archivos atalean egin daitezke. 

  

215. irudia: plano berri bat sortzen hastea. 
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5.1 Orriak 

 

Planoak sortzeko behar diren funtzioen arabera, hainbat orri mota aukera daitezke. Beharren 

arabera, orri horiek Ver atalaren barruko Vistas de la hoja azpimultzoan aktiba daitezke. (216. 

irudia)  

 Bertan, hiru orri mota ezberdin bereiz daitezke:  

 Hoja de fondo (Barreneko orria). 

 Hoja de trabajo (Lan-orria). 

 Hoja modelo 2D (2Dko eredu-orria). 

 

Orri hauek sortu eta moldatzeko, pantailaren azpialdeko erlaitzean eskuineko botoiarekin klik 

egin behar da. Horrela, orri berriak sortu, ezabatu, eskala aldatu, izena eman, etab. egin 

daiteke. Orrien konfigurazioa moldatzeko, Configuracion de la hoja leihoa erabili behar da.  

 

 

5.1.1 Barreneko orria 

 

Lan-orriaren atzealdeko hondo gisa erabiltzen da. Inskripzio-laukia, beheko eta eskuineko 

izkinan jartzen den laukia, kokatzeko erabili ohi da batik bat; hau da, marrazkiaren 

erreferentzia-datuak eta interpretatzeko behar diren argibideak jartzeko. Orri honetan 

sortutakoa ezin da moldatu, lan-orrian bistak lantzen diren bitartean. 

Orri hau nahi adina lan-orriren atzealdean koka daiteke; beraz, behin pertsonalizatu ondoren, 

gorde eta aurreko atalean aipaturiko txantiloi moduan erabil daiteke dokumentua. 

  

216. irudia: orriak. 

217. irudia: orriak nola moldatu. 
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5.1.2 Lan-orria 

 

Bistak eraikitzeko orria dela esan daiteke. Nahi adina lan-orri sor daitezke eta bakoitzean nahi 

diren bistak marraztu. 217. irudian azaldu bezala, lanean hasi aurretik lan-orriak prestatu 

behar dira; hau da, tamaina, barreneko orria, izena, etab. aukeratu behar dira. 

 

5.1.3 2Dko eredu-orria 

 

2Dtan marrazteko erabiltzen da orria hau. Bertan marraztutako geometriak bista bihurtu nahi 

direnean erabiltzen da batik bat. Orokorrean, pieza baten bistak atera ordez, 2Dtan marrazten 

direnean erabiltzen da. 

 

5.2 Bistak 

 

3Dko pieza edo multzo baten planoa sortzeko, lehenik eta behin, oinarrizko bistak antolatu 

behar dira lan-orrian. Bista horiek ez dute zertan multzoan duten orientazio bera izan. 

Dokumentu berri batean plano bat sortzeko, oinarrizko bistak sortzea da lehen pausoa, eta 

bista horretatik abiatuta sortuko dira planoko gainerako elementuak. 

Bistak osatzeko tresnak, Inicio ataleko Vistas de dibujo azpimultzoan daude (218. irudia). 

Jarraian, honako tresna hauek azalduko dira: 

 

 Asistente de vistas (Bista-

laguntzailea) 

 Actualizar Vistas (Bistak eguneratu) 

 Principal (Bista nagusia) 

 Auxiliar (Bista lagungarria) 

 Detalle (Xehetasuna) 

 Plano de corte (Ebakidura-planoa) 

 Corte (Ebakidura) 

 Corte parcial (Ebakidura partziala) 

 

  

 

 

 

 

  

218. irudia: bistak osatzeko tresnak. 
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5.2.1 Bista-laguntzailea 

 

Solido batetik abiatuz plano bat sortu nahi denean erabiltzen den lehen erreminta da. 

Aipatu bezala, pieza edo multzo ingurunetik abiatuz sortzen bada *.dft fitxategia, automatikoki 

aktibatuko da. Bestalde, dokumentu berri batetik abiatuz gero, 218. irudian agertzen den 

tresna multzoko Asistente de vistas sakatu beharko da. 

Behin aktibatuta, zer piezaren edo multzoren bistak atera nahi diren aukeratu behar da. Hori 

egitean, Asistente de creación de vista de dibujo leihoa agertuko da pantailan. (219. irudia) 

219. irudiko leihoan, pieza baten bistak sortzeko aukerak azaltzen dira. Horrela, honako 

elementu hauek aukera daitezke: diseinatutako pieza, sinplifikatutako pieza eta, txapen 

kasuan, garatutako txapa. Bestalde PMI (Product and Manufacturing information) bistak ere 

aukera daitezke. 

Eskuineko leihoan aldiz, multzo baten bistak sortzeko aukerak daude. Aurrez gordetako 

bistaratze aukerak zabal daitezke bertan; hau da, PMI bistak, leherketak, guneak… 

Bista aurrez definituriko bat bada, Terminar sakatu behar da. Ez bada aurrez definituriko 

bistarik aukeratzen, Siguiente sakatu behar da, hurrengo pausora jo eta bista aukeratzeko. 

219. irudia: Bista laguntzailea. 
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Bista aukeratzeko bi modu daude:  

 Aurrez definituriko bista ortogonal eta isometrikoak. 

 Pertsonalizatutako orientazioa duten bistak. 

Piezaren koordenatu sistemaren jatorria argi ez dagoenean, edo bistaren posizioa ziurtatu nahi 

denean, bista pertsonalizatua aukeratzea gomendatzen da (220. irudia). Bertan, saguarekin 

nahi den posizioan kokatu daiteke pieza, eta bista hori zehatza eta guztiz ortogonala izan 

dadin, Vistas comunes tresna erabili behar da. 

 

220. irudia: pertsonalizatutako orientazioa duten bistak. 

 

Behin bista aukeratu ondoren, 221. irudian azaltzen den leihoa zabalduko da; bertan, 

definituriko bista aurretiko bista izanik, 8 bista gehiago aukera daitezke. Planoan azaltzea nahi 

den bistak zehaztu ondoren, Terminar sakatuz gero, hasieran aukeratutako txantiloiaren 

barruan, pieza edo multzoaren bista kokatzeko lauki bat azalduko da. 

Eskala aukeratu (saguaren erruleta biratuz egin daiteke), eta bistak planoan agertuko dira. 

  

221. irudia: aurretiko eta goitiko bista. 
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5.2.2 Bistak eguneratu 

 

Pieza batean aldaketaren bat egin bada, aldaketa horrek bistarengan eragina izan dezan, 

Actualizar vistas-en gainean sakatu behar da. Berdina gertatuko da bistaren propietateren bat 

aldatu bada, edo, Agindu-barraren bidez, bistaratze aukerak moldatu badira. Edozein aldaketa 

egin ondoren, erreminta hau erabiltzea gomendatzen da. 

 

5.2.3 Bista nagusia 

 

Erreminta honen bidez, 221. irudiko leihoan azaldu diren 8 bistak sor daitezke. Horretarako, 

behin tresna aukeratuta, nahikoa izango da jatorrizko bistaren gainean klik egitea. Sagua bista 

atera nahi den noranzkoan mugituz, bista kokatzeko laukia bistaratuko da, eta bista kokatu 

nahi den posizioan klik egin behar da. 

Jatorrizko bista isometrikoa bada, bakarrik bista isometrikoak atera daitezke. 

 

222. irudia: Bista nagusia. 

 

5.2.4 Bista lagungarria 

 

Planoan kokatutako bista batekiko bista lagungarri bat sortzeko balio du. Horretarako, behar-

beharrezkoa da eraispen-planoa definitzea. Sortutako bista lagungarria 90⁰ biratuko da 

definitutako eraispen lerroarekiko. Lerro hori definitzeko, oinarrizko bistaren ertzak erabil 

daitezke, edo, lerrorik izan ezean, bi puntu. 

Agindu-barran definitu beharko da bista paraleloa edo perpendikularra eraitsi nahi den. 
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223. irudia: Bista lagungarria. 

 

5.2.5 Xehetasuna 

 

Bista baten gune konkretu bat hobeto 

ikusteko erabiltzen da; hau da, gune bat 

eskalaz aldatu eta bista berri bat sortzeko. 

Erreminta aukeratu ondoren, hiru pauso 

jarraitu behar dira xehetasun-bista bat 

sortzeko: lehenengo, gainazalera 

zirkularraren erdigunea finkatu behar da klik 

eginez; ondoren, bigarren klik bat eginez, 

zirkunferentziaren diametroa definituko da; 

eta azkenik, sortutako bista berria kokatu 

behar da planoan. Bista automatikoki kotatu 

eta etiketatuko da. 

Xehetasunak ez du zertan zirkularra izan, 

Agindu-barrak edozein profil marrazteko aukera eskaintzen baitu. 

Xehetasun-bista definitzeko, sortutako gainazalera saguaren bidez desplaza daiteke nahi den 

tokian kokatzeko. 

Eskuineko botoiarekin bista berriaren gainean 

klik eginez gero, Convertir en vista de detalle 

independiente aukera zabalduko da. Erreminta 

horren bidez, jatorrizko bista moldatu arren, 

xehetasuna bere horretan mantenduko da. (225. 

irudia) 

224. irudia: Xehetasuna. 

225. irudia: xehetasun-bista independientea. 
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5.2.6 Ebakidurak 

 

Aurreko ataletan azaldutako PMI ebaketez gain, Solid Edgek Planoa lan-ingurunean ere 

ebaketak irudikatzen ditu. Horretarako, bi tresna erabiliko dira: lehenik,  Ebakidura-planoa 

aukeratu eta pieza edo multzoa nondik ebaki definituko da; eta ondoren, Ebakidura tresna 

erabiliz, aurrez definituriko ebakidura-planoa sakatu eta bista berri bat sortuko da. 

 

5.2.6.1 Ebakidura-planoa 

 

Tresna honen bidez lerro eta arkuak 

marrazten dira ebakidura-planoa definitzeko. 

Sakatzean, programak ebakidura definituko 

duen profila finkatzeko bista aukeratzeko 

eskatuko du. Bista horretan, Línea eta Arco 

tresnen bidez marraztu behar da ebakidura 

planoaren forma. Forma horrek irekia eta 

bakarra izan beharko du. 

Behin profila amaitzean, Cerrar sakatu behar 

da, eta horrela, programa Planoa lan-

ingurunera bueltatuko da. Bistaren 

noranzkoa aukeratu aurretik, kota estiloa eta 

legenda defini daitezke. Bistaren noranzkoa 

lerroaren alde batean edo bestean klik 

eginez zehazten da. 

 

5.2.6.2 Ebakidura 

 

Pieza edo multzo baten ebakidura bista 

sortzeko balio du. Horretarako, aurrez 

ebakidura-plano bat definiturik izan behar da. 

Tresna sakatu ondoren,  bista ateratzeko, 

ebakidura-planoa aukeratu behar da. Plano 

bakoitzeko, bista bat atera daiteke. Amaitzeko, 

bistaren laukia non kokatu aukeratu behar 

da. 

226. irudia: Ebakidura-planoa. 

227. irudia: Ebakidura. 
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Bista kokatu aurretik, Agindu-barraren bidez, kota estiloa, ebaketa-lerroen angelua, 

espazioa… defini daitezke. Angelu aldaketa duten ebakidura-planoen kasuan, biraketa bista 

definitu behar da. 

 

5.2.6.3 Ebakidura partziala 

 

Definitutako eremu itxi bateko pieza baten barnealdea ikusteko balio du. 

Ebakidura partzial bat burutzeko jarraitu beharreko pausoak honako hauek dira: 

 Jatorrizko bista. Ebakidura planoaren profila definitu nahi den bista aukeratu behar 

da. 

 Profila. 2D ingurunean, profil itxi bat marraztu behar da; nahitaezkoa da profil hori 

itxia izatea. Behin profila amaitzean Cerrar sakatu, 2Dko ingurunetik irten eta 

ebakidura partzialarekin jarraitu. 

 Sakonera. Ebakiduraren sakonera zenbakiz edo grafikoki defini daiteke. Grafikoki 

definitzeko, bista perpendikular batean definitu beharko da. 

 Ebakidura bista. Ebakidura zein bistatan irudikatu nahi den aukeratu behar da. 

 

Ebakidura partziala ezkutatu nahi bada, eskuineko botoiarekin haren gainean klik egin eta 

bere propietateetan ebaketa indargabetu behar da, Visualización atalean. 

  

228. irudia: Ebakidura partziala. 
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5.2.6.4 PMI ebakidurak 

 

Planoak lantzean, 3Dko lan-ingurunean sortutako PMI ebakidurak ere erabil daitezke. 

Ebakidura horiek multzoak eta perspektiba ikuspegiak hobeto ulertzeko erabili ohi dira. 

Aurreko ataletan nola sortu azaldu bada ere, honetan nola aktibatu eta indargabetu 

daitezkeen ikusiko da. Ebaketa mota hau erabiltzeko, bista bat behar da planoan. Bista 

horren gainean eskuineko botoiarekin klik eginez Propiedades sakatuta, propietateen leihoa 

zabalduko da. 

 

Leiho horren Cortes atalean 3Dko ingurunean sortutako PMI ebakidura guztiak agertuko 

dira. Bistaratu nahi direnak aktibatu eta Aceptar sakatu behar da, baina, bistak eguneratu 

arte ez da pantailan ezer aldatuko. 

 

5.2.7 Zatiketa lerroak 

 

Plano bateko pieza oso luzea denean, zatiketa 

lerroak erabiltzen dira pieza hobeto 

irudikatzeko. Eragiketa hau burutzeko, bista 

baten gainean saguaren eskuineko botoia 

sakatu behar da. Zabaldutako leihoan, Agregar 

línea de división aukeratu behar da. 

Ondoren, zatiketa non nahi den erabaki behar 

da, eta, Agindu-barraren bidez, zatiketa mota 

defini daiteke: bertikala edo horizontala.  

Agindu-barraren azken atalean zatiketa lerroen 

formatua ere defini daiteke.  

229. irudia: PMI ebakidurak. 

230. irudia: zatiketa lerroak. 
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5.2.8 Bista batean marraztu 

 

Pieza edo multzo batetik abiatuz sortutako bista batean 2Dko tresnak erabiliz marrazteko, bi 

aukera eskaintzen ditu programak: 

 Piezarekiko lotura mantenduz marraztea. 

 Piezarekiko lotura desagerraraziz marraztea. 

 

5.2.8.1 Piezarekiko lotura mantenduz marraztu 

 

Kasu honetan, piezak ez du 3Dko ereduarekiko erlaziorik 

galtzen, hau da, nahiz eta bistaren gainean 2Dko geometriak 

erantsi, 3Dtan buruturiko aldaketek eragina izaten jarraituko 

dute bistan.  

Lotura galdu gabe marrazteko, saguaren eskuineko botoiarekin 

klik egin behar da bistaren gainean, eta jarraian Dibujar en vista 

sakatu. 

Horrela, 2Dko ingurunea zabalduko da, eta bertan nahi den 

geometria gehitu. Cerrar dibujar en vista sakatuz, Planoa lan-

ingurunera bueltatuko da programa. 

 

5.2.8.2 Piezarekiko lotura desagerraraziz marraztu 

 

Batzuetan, bista bat sortzean, hori piezarekiko independientea 

izatea komeni da; hau da, pieza aldatu arren, bistak ez du 

aldaketarik izango. 

Piezaren eta bistaren arteko lotura desagerrarazteko, saguaren 

eskuineko botoiarekin klik egin behar da bistaren gainean, eta 

jarraian Convertir en vista 2D sakatu. 

Horrela, 2Dko ingurunea zabalduko da, eta bertan nahi den 

geometria gehitu. Cerrar dibujar en vista sakatuz, Planoa lan-

ingurunera bueltatuko da programa.  

231. irudia: Dibujar en Vista. 

232. irudia: Convertir en vista 2D. 
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5.3 Taulak 

 

Solid Edgek marrazketa teknikoan erabili ohi diren hainbat taula 

automatikoki sortzeko aukera eskaintzen du. Pertsonalizaturiko 

taulak ere sor daitezke, bertan azaldu nahi den informazioa 

definituz gero. Programak honako hiru taula hauek sortzen ditu 

automatikoki: 

 Tabla de piezas (Piezen taula). Multzoetan erabiltzen da 

pieza bakoitza identifikatzeko. 

 Tabla de agujeros (Zuloen taula). Zulo kopuru handia 

duten piezetan erabili ohi da. 

 Tabla de plegados (Tolesturen taula). Txapa tolestuetan 

erabil daiteke bakarrik. 

Taulak sortzea oso erraza da; nahikoa da taula aukeratu eta 

aplikatu nahi zaion elementuaren gainean klik egitea. Taula 

irudikatzen duen lauki bat azalduko da pantailan, lauki hori 

pantailan kokatzea da erabiltzaileak egin behar duen guztia. 

Baina askotan automatikoki sortutako tauletan ez da nahi den informazioa agertzen. Kasu 

horietan, taularen forma eta edukia editatu nahi bada, markoaren gainean saguaren eskuineko 

botoiarekin kilik egin eta Propiedades sakatu behar da (234. irudia). Zabaldutako leihoan 

taularen edukia, zutabeen zabalera, etab. defini daitezke. 

 

 

 

233. irudia: Piezen taula. 

234. irudia: taula-propietateen leihoa. 
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5.4 Kotatu 

 

Bistak sortu ondoren, neurriak zehazteko, kotak jarri behar zaizkie. 

Horretarako, Inicio atalaren barruan Cota tresna-multzoa dago. 

(235. irudia) 

Bistetan kotak kokatzea eta 2Dko profil-ingurunean kokatzea oso 

antzekoa da. Piezaren edozein ertz erabiliz kotatu daiteke eta 

horretako erabili behar diren tresnak berdinak dira. 

Bista baten kota, ordea, piezak kontrolatzen du, eta profil-ingurunean alderantziz; hau da, 

planoetako koten funtzioa informazioa ematea da, eta profil-inguruneko kotena, definitzea. 

Plano bateko kotaren balioa eskuz aldatzean, ez da piezaren edo multzoaren dimentsioa 

aldatuko, eta kota azpimarraturik agertuko da egiazko balioa irudikatzen ez duela adierazteko. 

Pieza edo multzoa aldatzean planoko kotak alda daitezen, bista eguneratu egin behar da. 

 

5.5 Oharrak 

 

Kotak ezartzeaz gain, Planoa lan-ingurunean hainbat ohar kokatu daitezke: 

zentroa zehazteko lerroak, sinboloak, erreferentziak, testuak, etab. Ohar 

hauek guztiak kokatzeko, Inicio atalean Anotación tresna-multzoa dago. 

 

 

5.6 Proposatutako plano-ariketak 

 

Planoak sortzen hasi aurretik, txantiloi bat egitea komeni da (237. irudia). Txantiloi hori 

egiteko, plano guztietan komuna izango den inskripzio-orri bat sor daiteke barreneko orrian. 

Taulako datuak dei automatikoen 

bidez betetzea gomendatzen da. 

Ondoren, aurreko ataletan egindako 

pieza eta multzoak erabiliz, pieza 

horiek egiteko eman diren planoak 

sortzea proposatzen da. Plano horiek 

guztiak pieza eta multzo bakoitzari 

dagokion karpetan aurki daitezke. 

 

 

235. irudia: Kota. 

236. irudia: Oharra. 

237. irudia: txantiloia. 
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