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Günümüzde, mamül parçaların daha hızlı ve daha 
sıkı toleranslarla üretilmesi gerekiyor. Özellikle 
uzay endüstrisi, yüksek performanslı motor üretim 
hacmini artırmaya ve yakıt verimliliğinde belirgin 
iyileşme sağlamaya önem veriyor. 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, 
döngü sürelerini mevcut temaslı tarama cihazlarıyla 
karşılaştırıldığında %60 oranında azaltan ve daha 
zengin ölçüm veri seti sağlayan ölçüm teknolojileri 
arayışındaki jet motoru üreticilerinin ihtiyaçlarını 
karşılıyor.
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TEMASSIZ HP-O SENSÖR TEKNOLOJISININ KULLANILMASI

Geleneksel olarak kompresör kanadının ölçümü temaslı tarama 
probu gerektirir. Prob kanadın ön kenarı etrafında dolaştığından, 
sık sık prob ucunda kompanzasyon hataları oluşur. Kullanıcı, HP-O 
sensörlü temassız kısa menzilli lazer prob kullanarak, keskin ön 
kenar profilini 11 μm lazer noktayla ölçerek, dokunmatik problu 
ölçümde sık karşılaşılan prob ucu kompanzasyon hatasını ortadan 
kaldırabilir.

HP-O Multi optik sensörü, kompleks uçak motoru geometrilerinin 
yüksek hızlı, temassız ölçümüne olanak sağlar ve astar veya bir 
hazırlığa gerek kalmadan tüm yüzey türlerinde kullanılabilir. Eşsiz 
modülasyonlu frekans lazer interferometre teknolojisi, alt-mikron 
belirsizlikle hızlı tarama sağlayarak bunu tüm kanat özellikleri için 
tercih edilen çözüm haline getirir.

PARAMETRIK YAZILIM PAKETI

Kompresör kanatçıkları için ölçüm işlemleri oluştururken mevcut 
proses, kullanıcının çalışma yöntemini satır satır oluşturmasını 
gerektirir. GLOBAL Advantage HTA’nın parametrik kanat ölçüm 
yazılım paketi metin dosyalarının yazılıma yerleştirilmesine izin 
vererek böyle zaman alıcı bir programlama ihtiyacını ortadan 
kaldırır. Geliştirilmiş ölçüm yöntemleri ve ölçüm işi geliştirme 
araçları kullanarak program oluşturma ve yerleştirme süresinin 
kısaltılması, farklı kompleks 2B ve 3B kanat ölçüm işlemlerinin 
dakikalar içinde oluşturulması ve yürütülmesi anlamına gelir.

QUINDOS’tan güç alan BladeSmart yazılımı, kullanıcılara aynı 
zamanda özel kök tutma fikstürleri, 6 noktalı yuva ya da 19 
noktalı kırlangıç geçmeler gibi çeşitli yerleştirme seçenekleri 
sunar. Bu seçeneklerin yanı sıra GLOBAL Advantage HTA, basit 
bir üretim arayüzü olan ve kullanıcıya parça, üretim operasyonu, 
seri numarası ve kanatçık kesit seçimi gibi bir dizi opsiyon tanıyan 
BladeRunner’ı içerir. Bu basit arayüz, daha çok yüksek üretim 
kapasiteli uzay tesislerinin gerektirdiği daha hızlı kuruluma izin 
verir.

Raporlama yaparken, kanat ölçüm yazılımı tek sayfalık hesap 
tablosu şeklinde çıktı raporu oluşturur. İnteraktif 3B ayrılmış 
kanatçık grafiği, kullanıcılara kanatlarının iyi ya da kötü olduğunu 
belirtirken geçmiş kanatçık boyutları otomatik olarak Q-DAS ya 
da DataPage+ gibi istatistiksel süreç kontrol (SPC) yazılımına 
gönderilir.

KOMPAKT ÜRETIM-ORTAMI ÇÖZÜMÜ

Üretim hacmine ilave olarak, üreticilerin çoğu için gittikçe artan bir 
endişe de üretim alanıdır. GLOBAL Advantage HTA küçük ayak izine 
sahiptir ve sisteme sadece iki tarafından erişim gerektirdiğinden 
her üretim boyutu için uygundur.

Sistem, granit içine yerleştirilmiş, 4 eksenli taramaya olanak veren 
entegre döner tablaya sahiptir. 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.


