
GLOBAL ADVANTAGE HTA 
UZAY-HAVACILIK ENDÜSTRİSİ İMALATLARINDA YÜKSEK İŞ HACMİ 
VE HASSAS ÖLÇÜM

UYGULAMA BROŞÜRÜ

http://www.hexagonMI.com
http://HexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com2

 

YÜKSEK ÜRETİM 
HACİMLİ UÇAK 
MOTORU KANAT 
ÖLÇÜM ÇÖZÜMÜ

Günümüzün uzay ve havacılık pazarı daha yüksek performanslı, 

ciddi kapasiteye ve daha yüksek yakıt verimliliğine sahip 

çoklu motorların piyasaya sürülmesi yönünde artan taleple 

karşı karşıyadır. İmalat sürecini kontrol etmede ve işlenmiş 

kanatçıkları denetlemekte  kullanılan mevcut ölçüm 

yöntemleri dar boğazlara neden olarak bu yeni motorların 

üretiminin ertelenmesine yol açabiliyor. GLOBAL Advantage 

HTA, zengin ölçüm verisi sağlarken ölçüm hacminde kademe 

atlatan geliştirmeler sunan ölçüm teknolojilerinin peşindeki 

jet motoru imalatçılarının ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Lider metroloji ve üretim çözümleri sağlayıcısı Hexagon 

Manufacturing Intelligence, benzersiz yeni teknolojiler geliştirme 

ve bu teknolojileri, yüksek etkili ölçüm çözümleri oluşturmak 

üzere kendini kanıtlamış sistemlerle bir araya getirme becerisine 

sahiptir. GLOBAL Advantage HTA çözümü, Hexagon’dan 

beklenen hassasiyet ile hızı bir araya getiriyor. Bu çözüm, 

uzayda-havada ve karada üslenmiş türbin kanatçıklarının 

yüksek hızda ölçümünü imalat ortamına taşıyan gelişmiş 

HP-O Multi optik tarama sensörü teknolojisini temel alıyor.
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ADVANTAGE İŞ HACMİ
Yüksek hassasiyetli temassız lazer, 4 eksenli simultane 

hareket kontrol ünitesi ve optimize veri toplama 

yöntemlerini yüksek doğrulukla birleştirerek dokunsal 

taramaya göre iki ila beş kat ölçüm hacmi sağlar. 

GLOBAL Advantage HTA, üretim takt sürelerini azaltma 

odaklı ölçüm döngüleri sağlamak üzere mümkün olan en 

yüksek verimi sunar. Sektörün üretimi artırma ve sabit 

varlıkları azaltma yönündeki talepleri, GLOBAL Advantage 

HTA’yı optimal kanat ölçüm çözümü haline getirmiştir.

HP-O MULTI OPTIK PROBU

HP-O Multi optik sensörü, kompleks uçak motoru 

geometrilerinin yüksek hızlı, temassız ölçümüne olanak 

sağlar ve ek kaplama veya bir hazırlığa gerek kalmadan 

tüm yüzey türlerinde kullanılabilir. Benzersiz frekans 

modüllü lazer enterferometre teknolojisi mikron altı 

belirsizlikte hızlı tarama sağlayarak, uçak motoru, 

platform, kök, kanat parçası gibi tüm kanat elemanları 

için onu tercih edilen bir çözüm haline getirir.
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ADVANTAGE GÜVEN
Piyasada mevcut çoğu ölçüm sistemi ve sensör teknolojileri 

arasında, GLOBAL Advantage HTA’nın hassasiyet, ölçüm 

esnekliği ve iş hacmini bir araya getiren başka bir çözüm 

yoktur. GLOBAL Advantage HTA çözümünün kanat 

ölçüm yöntemleri, hem üretim sahası hem de imalat 

mühendisliği personeli açısından operasyona sorunsuzca 

uyacak şekilde tasarlanmıştır. Hexagon Manufacturing 

Intelligence’ın mevcut en iyi teknolojilerini bir araya 

getiren GLOBAL Advantage HTA en yüksek seviyede 

performans ve uyumlulukla birlikte şunları sağlar:

+  Global Advantage + İntegral Döner Tabla

+  4-eksenli sürekli 
veri toplama için B5 
Yüksek Fonksiyonlu 
Kontrol Ünitesi

+  HP-O Multi 
Esnek Sensör 
Konfigürasyonu

+ Kanat Ölçümü Uygulaması Yazılımı Paketi

→  BladeRunner 2.0 Üretim Yürütme Kullanıcı Arayüzü 

→  HP-O Multiprob Sensör Yönetim Programı

→  Kompresör Kanat Ölçümü Yürütme 

Modülü (QUINDOS bazlı)

→  BladeSmart Kompresör Kanat Ölçüm Yöntemleri 

Parametrik Yürütme Komut Kitaplığı – Uçak motoru, 

Platform ve Kök Geometri Araç Setleri (QUINDOS bazlı)

→  Hexagon Manufacturing Intelligence 

Kanat Profili Analiz Modülü

→  OEM Uçak Kanat Profili Analiz Yazılımını 

Destekleyen Veri Yönetimi Araçları
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Esnek Temassız HP-O Multi-Gelişmiş Lazer Sensörü BladeSmart Yazılımı BladeSmart YAZILIMI 

ADVANTAGE 
ESNEKLİK
GLOBAL Advantage HTA çözümü, müşterinin spesifik 

ihtiyaçlarına en verimli ve zaman açısından en etkin şekilde 

uyarlanmak için ölçüm operasyonunun oluşturulması, 

onaylanması, üretimin dağıtılması, üretimin yürütülmesi, 

veri edinimi, veri analizi ve veri yönetimi dahil kullanımın 

tüm evrelerine hitap etmek üzere yapılandırılmıştır.

Ölçüm performansında hiçbir kayıp olmadan dokunsal 

taramaya göre iki ila beş kat daha iyi ölçüm döngüsü süreleri 

sunan BladeSmart parametrik komut kitaplığı benzersiz 

bir gelişim ortamı teşkil eder. Kanat profili, platform ve kök 

özelliklerinin denetimi, arzulanan imalat ölçüm işlemlerine 

uygun olacak şekilde kolaylıkla bir araya getirilebilir. 

HP-O Multi’nin esnek, temassız lazer optik prob 

konfigürasyonu, geniş bir yelpazedeki yüzey bitirmelerine 

uygulanabilir. Ayrıca, erişimi zor kanatçık yüzeylerine 

erişim sağlamak için her biri bağımsız konumlandırılmış 

(altı adete kadar) çoklu sensörü kullanabilir.

Sistem, kompakt yerleşim planı sayesinde her boyuttaki 

üretim ortamı için uygundur. Kullanıcı iş istasyonu kolu 

ve çevreleyen cihazların güç anahtarları, tek taraftan 

erişime izin vermesi ve bakım ve erişim açısından kapladığı 

alanı azaltma amacıyla ön tarafa monte edilmiştir.

Isıl dengeleme ve pasif titreşim yalıtımı, aktif dövme 

ve pres işlemleri yürütülen ortamlarda ölçüm verisi 

üzerindeki etkiyi azaltır. Ayrıca, sistem hava yoluyla bulaşan 

kirliliği azaltmak için bulaşma koruması da içerir.

Kompleks ayrı ayrı 2B ve 3B kanatçık ölçümü 

işlemlerinin oluşturulması ve dağıtımı, geliştirilmiş 

ölçüm yöntemleri ve ölçüm görevi geliştirme araçları ile 

programın oluşturulma ve yürütme süresi kısalıyor.

HP-O Multi’nin temassız optik sensör teknolojisi, maliyetli 

ikinci kaplama ve temizleme işlemlerine gerek kalmadan 

tüm kanatçık geometrilerine ve kabaca dövülmüş olandan 

mikro tesviyeli olanlara kadar tüm yüzey türlerine uygun 

konfigürasyon esnekliği sunuyor. HP-O Multi, bağımsız 

prob konumları ve kısa ile uzun erişim aralığındaki üç optik 

modeli ile küçük ve kısıtlı elemanlara erişim sağlıyor.
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İmalat Sahası: Sönümleme Sistemi  Azaltılmış Oluşturma / Yürütme Süresi HP-O Multi Esnek Sensör Konfigürasyonu

KANAT ÖLÇÜMÜ İÇİN 

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ 

PARAMETRİK TABANLI 

PROGRAMLAMA 

 ARAÇLARI

İKİ YANDAN ERİŞİMLİ KOMPAKT YERLEŞİM PLANI (<70”)

İNTEGRAL DÖNER TABLA HP-O MULTI ESNEK SENSÖR 

KONFİGÜRASYONU

 B5 GELİŞTİRİLMİŞ 
KONTROL ÜNİTESİ
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DOKUNSAL TARAMA

HP-O TEMASSIZ TARAMA

2→5X DAHA HIZLI DÖNGÜ SÜRESİ 

FREKANS MODÜLLÜ LAZER 
ENTERFEROMETRE

DÖNER TABLAKAMERA

AZALTILMIŞ İŞGÜCÜ

ADVANTAGE 

İŞ HACMİ

ADVANTAGE 

GÜVEN
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Q

ZAMANDAN 
TASARRUF

AZALTILMIŞ 
AYAK İZİ

BLADESMART 
YAZILIMI

QUINDOS 
YAZILIMI

TEMASSIZ 
OPTİK SENSÖR 
TEKNOLOJİSİ

ÇEVREYE UYUMLU

KANAT ANALİZİ 
YAZILIMI

GLOBAL 
ADVANTAGE 
PLATFORMU 

ADVANTAGE 

ESNEKLİK
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Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak 
algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm verisinin 
toplanması, analizi ve aktif kullanımı konusundaki 
uzmanlığımız, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve 
verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Yerel servis merkezleri ağımız, üretim tesislerimiz ve beş 
kıtadaki ticari faaliyetlerimiz ile, kalitenin üretkenliğe yön 
verdiği bir dünya kurmak için üretimde akıllı bir değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için HexagonMI.com; 
www.hexagonmetrology.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence, coğrafi ve endüstriyel 
kurumsal uygulamalarda verimlilik ve kalite sağlayan bilgi 
teknolojilerinin lider küresel tedarikçisi Hexagon’un (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) bir parçasıdır.

KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZLARI

3B LAZER TARAMA

SENSÖRLER

TAŞINABİLİR ÖLÇÜM KOLLARI

UYGULAMALAR/ HİZMETLER

LAZER TAKİP CİHAZ VE İSTASYONLARI

ÇOKLU SENSÖRLÜ & OPTİK SİSTEMLER

BEYAZ IŞIK TARAYICILARI

METROLOJİ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

CAD / CAM

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ

ROBOTLU UYGULAMALAR

MİKROMETRE, KUMPAS VE MASTARLAR

TASARIM VE MALİYETLENDİRME YAZILIMI
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