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Güçlendirilmiş tasarımları sayesinde pek çok 
koordinat ölçüm makineleri yıllarca hizmette 
aynen kalabilir ve müşterilerin yatırımdaki uzun 
süreli geri dönüşü görmelerini sağlar. Ancak, 
günümüzdeki modern teknolojik ilerleme hızıyla 
makine, kullanım ömrü boyunca diğer birçok 
değişim geçirmektedir.

Makinenin uzun ömürlü olmasına rağmen 
ekipman, denetim teknikleri, üretim 
yöntemleri ve operatör becerileri değişebilir. 
Çerçevesi öncelikli olarak sağlam kalabilse 
de, CMM'in diğer yaşamsal unsurları -yazılım, 
elektronik kontroller ve prob ekipmanları 
gibi- modası geçmiş ya da tamamen eskimiş 
olabilir, eskisinin yerini alan bir makine satın 
almaya hazır bir işletmeden uzun zaman 
önce bile işe yaramaz hale gelebilir. Proaktif 
müdahale olmadan, performans standartları 
düşecek ve sistem nihai olarak kullanılamaz 
hale gelecektir.

Makine modernizasyonu, eskimeye karşı koymak 
için ideal bir çözüm sunar. Ayrıca verimliliği 
artıracak yeni işlevsellikler ve özellikler 
eklenerek yükseltilebilir.

CMM’leri modernizasyon ve yükseltme amaçlı 
bu kısa kılavuz, retrofit işlemi için doğru zamanın 
ne olduğunu ve basit bir retrofitin üretkenliğe 
teşvik eden denetim süreçlerini nasıl etkilediğini 
belirlemek gibi önemli hususları açıklayacaktır. 
Bu kılavuzda, retrofit işleminin küresel 
kuruluşlara nasıl önemli ölçüde değişiklik yaptığı 
gerçek hayattan örneklerle incelenmiştir.

Verimlilik ve maliyet düşürmenin aynı ölçüde 
sağlamlık ve öncelik ile devam ettirildiği 
bir zamanda retrofit, eski denetim sistemlerini 
modern üretim talepleriyle karşılaştırılabilen, 
maliyet açısından verimli, ancak potansiyel 
olarak dönüşüme açık rekabet gücü artırıcısıdır.

01Giriş
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02
Si ṡtemi ṅi żi ̇ moderni żasyonu detaylica araştirmadan önce, 
teknoloji ṅi ṅ bi ṙkaç yilda nasil değiş̇ebi l̇di ğ̇i ṅe göz atalim. 

Bilgisayar sayısal kontrol (CNC), özel donanım, 
yazılım ve mikrobilgisayarlar kullanarak makine 
araçlarının kontrolünü otomatikleştirmek için 
kullanılan bir yöntemdir. Yaygın olarak eksen 
hızı ve konumu gibi otomatik makinenin takip 
edeceği talimatları ve parametreleri içeren 
bir ölçüm rutini yürütmek suretiyle parçaların 
işlenmesi ve ölçülmesi için kullanılır.

Her bir eksen üzerindeki enkoder sistemi, 
motor tahriki, yüksek hassasiyet ve istenen 
koordinatlarla hareketleri yönlendirmek 
için kontrol ünitesinden komut aldığında, 
pozisyona göre kontrol ünitesine geri bildirim 
sağlar. Basit terimlerle, bir makinenin 
eksenlerinin “kontrol” edildiğinden 
bahsediyoruz. Kontrolör üniteleri bir noktanın 
koordinatlarını gerçek zamanlı olarak tarama 
sisteminden kaydeder.

CNC teknolojisini kullanan ilk makine, 
1950’lerin başında freze makineleri, 
torna tezgahları ve diğer üretim makineleri 
ile pazara girerken, yaklaşık 10 yıl sonra sektörde 
ortaya çıkan 3 eksenli CMM’ler, rijit problara 
sahip, yazılım olmayan ve endüstride sınırlı 
bir yayılım ile manuel sistemler olarak 
kullanılmaya devam etti.

1973 yılında piyasaya sürülen ilk otomatik 
CMM, DEA tarafından tanıtıldı. Gelişmiş 
bir hareket kontrolörü sayesinde CMM, 
bilgisayarlara kağıt şeritler aracılığıyla talimat 
kodlarını programlayarak ve aktararak ölçüm 
işlemlerini otomatik olarak çalıştırabilir. 
Aynı zamanda, CMM’lerin ilk sürümlerindeki 
sert problar, elektromekanik temaslı tetikleme 
probları ile değiştirildi. Bu gelişme, kontrol 
ünitesinin eksenleri istenen pozisyona hareket 
ettirmesine ve temas tetikleme probunun 
iş parçasıyla temas etmesi üzerine koordinatları 
dondurabilmesine olanak tanımıştır. Bu, zarar 
verme risklerinden kaçınmak ve benzeri 
görülmemiş bir ölçüm güvenilirliği sunmak 
suretiyle çok hassas bir yaklaşım kullanmayı 
ve parçanın içine ve dışına geri çekilmeyi sağladı.

1980’lerin sonunda, CMM kontrol üniteleri 
daha yaygın hale geldi ve yeni bir konsepte doğru 
gelişti. Hantal kontrol sistemleri ve zayıf mantık 
kapasiteleri ve sınırlı veri depolamaya sahip 
büyük endüstriyel bilgisayarlar, daha kompakt, 
yüksek performanslı tasarımlara ulaştı. 
Kontrol üniteleri, özelleştirilmiş elektronik 
kartlar, mikroişlemciler ve şimdi masaüstü 
bilgisayarlarda çalışan grafiksel ikonlara dayalı 
kullanıcı dostu arayüzlerle çalışan yazılımlar 
kullanılarak geliştirildi.

Kişisel bilgisayarların, mikroişlemcilerin, 
sabit disklerin ve işletim yazılımı sistemlerinin 
hızlı gelişimi, kontrol ünitesinin geliştirilmesine 
katkıda bulundu ve bu da makine ile ölçüm 
yazılımı arasında yüksek veri oranlarının 
aktarılmasını sağladı.

CMM kontrol 
üni ṫeleri ṅi ṅ kisa geçmiş̇i ̇
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Ölçüm yazılımı kullanıcı tarafından 
CMM’yi çalıştırdığı arabirimi desteklerker, 
hareketler ve eksen kontrol algoritmaları, 
aygıt yazılımı (kontrolör ünitesinin mantık 
sistemine ve sürücülerine talimatları gönderen 
düşük seviyeli yazılım) aracılığıyla kontrol 
ünitesine gömülür.

Bu evrimin son 25 yılı, yıllar önce hayal 
edilemeyen şekilde kullanıcılara karmaşık 
CAD dosyalarını içe aktarma ve yönetme, 
ölçüm rutinleri oluşturma ve yürütme ve gelişmiş 
ölçüm raporları üretme imkanı veren akıllı 
arayüzlerle, odaklanmayı bu önceki kontrol 
ünitelerinden gelişmiş ve akıllı metroloji 
yazılımlarına taşıdı. Kontrol algoritmalarının 
önemli ölçüde ilerlemesinin, bir ölçüm 
programının hassaslığı, güvenilirliği ve tutarlılığı 
üzerinde büyük bir etkisi olmuştur.

Bugün, geliştiricilerin veri işleme kapasitesini, 
özelliklerini ve yeteneklerini genişletmeye 
devam ederken, kontrol ünitelerinin maliyetleri 
ve boyutları küçülmektedir. Yüksek frekanslı 
lazerler, temassız tarayıcılar ve sürekli tarama 
probları gibi gelişmiş teknoloji sensörleri 
ile birleştiğinde, birkaç saniye içinde büyük 
hacimli veriler sağlayabilirler.

Modernizasyon sayesinde, bu ilerlemeler 
son 25 yılda kurulmuş olan kontrol ünitelerinin 
büyük bir kısmına uygulanabilir. Bu sayede 
kullanıcılar sermaye yatırımlarını koruyabilir 
ve makinelerini en yeni teknoloji ve güvenilirlik 
standartlarına yükseltebilirler.

CNC teknolojisinin tarihi boyunca muazzam 
bir değişim olsa da, değişmeden kalan 
birkaç mihenk taşı vardır. Eski günlerin temel 
kavramlarından günümüzün ileri düzey 
sistemlerine kadar otomatik hareket kontrol 
üretim makineleri, hala üç ana bileşene ihtiyaç 
duymaktadır: komut fonksiyonları, bir sürücü, 
hareket sistemi ve bir geri bildirim sistemi.

Yine de kontrol ünitesinin evrimi burada 
bitmiyor; sistemin mikrobilgisayar ve işlemci 
bileşenleri artık daha hızlı hale gelmekte olup 
bu yüzden sürekli donanım yenilemesi gereklidir. 
Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti (IoT) 
tarafından ortaya çıkan talepler, daha da fazla 
yenilikler getirecek ve CNC’nin gelişen tarihine 
ilgi çekici yeni bir bölüm ekleyecektir.

Bu nedenle modernizasyonun yalnızca 
tek bir aracın modernleştirilmesiyle ilgili 
bir örnek olmadığı açıktır. Modernizasyon 
için gelecekteki fırsatları bulmada proaktif 
olmak, sürekli iyileştirme süreçlerinde 
rol oynamalıdır. Bu, kuruluşların yalnızca değişen 
talepler ve hedefler karşısında performanslarını 
korumakla kalmayıp, ilerleyen teknolojinin 
ve geliştirme ve artırılmış işlevsellik fırsatlarının 
farkında olarak rekabet edebilirliğini koruyabilir.

1973 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - Bugün Yarın
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03
Burada bi ṙ moderni żasyonun amaçlarini ve si ṡtemleri ṅ 
bu süreçle nasil değiş̇ebi l̇di ğ̇i ṅi ̇ i ṅceleyeceği ż. 

Esas olarak modernizasyon, yeni ekipman 
edinmekten daha uygun maliyetli şekilde mevcut 
sistemlerin hizmet ömrünü uzatmaya yönelik bir 
çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Modernizasyon 
ayrıca, artan otomasyon ve daha az denetim 
programlaması ve döngüleri sayesinde daha 
fazla üretkenlik sağlayarak sistem kabiliyetlerini 
artırabilir.

Bir CMM modernizasyonu şunları içerebilir:

• Yeni PC ve PC çevre birimleri

• CNC sisteminin (kontrol ünitesi) 
en yeni teknoloji ile yenilenmesi

• Komple CMM tekrar kablo tesisatı

• Yeni sistemle çalışacak motorların 
ve sürücülerin yenilenmesi 
(çoğu zaman bunlar yerinde kalırlar)

• Teknik yazılım ve eğitim

Modernizasyonlar aynı zamanda bir sisteme 
işlevsellik de ekleyebilir. Bu, bir dizi 
temaslı ve temassız sensörleri, sıcaklık 
kompanzasyonunu destekleyen veya parçanın 
etrafında hızlı hareket etmesini sağlamak 
için gelişmiş hareket kontrol özellikleri 
sunan, daha yumuşak, daha hızlı tarama 
sağlayan bir retrofit kontrol ünitesi olabilir. 
Ya da daha CAD-tahrikli rutin oluşturma 
sağlayan, düşük işletme maliyetleriyle birlikte 
otomatikleştirilmiş denetim süreçleri ve optimize 
ölçümler sunan yükseltilmiş yazılımı içerebilir.

Makinenin böyle kapsamlı bir revizyonu 
gerekmiyorsa, tedarikçiler başka seçenekler 
de sunabilir. Hexagon Manufacturing Intelligence 
için bu bir yükseltme olarak geçiyor. Bu, PC 
ve yazılımın değiştirilmesini içerebilir, ancak 
sistemin belirli yönleri aşağıdaki gibi kalabilir:

• Mevcut donanım, kablolar, motorlar, 
sürücüler ve diğer mekanik 
ve elektronik cihazlar

• CNC sistemi

• Ölçüm ölçekleri (normalde eğer iyi çalışma 
durumundaysa ve elektronik arayüzler 
hala mümkünse)

Retrofit (moderni żasyon) 
nedi ṙ?

https://www.hexagonmi.com
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Moderni żasyon i ş̇lemi ṅi ṅ 
nasil bi ṙ di żi ̇ avantajli dönüşümü i ç̇erdi ğ̇i ṅi ̇ öğreni ṅ 

Motor Sich JSC – Ukrayna

Dünyanın en uzun ve en ağır uçağı olan - 
Antonov An-225 Mriya - ilk uçuşunu 1988’de 
yaptığında, bu devasa uçağı gökyüzüne uçuran 
altı adet Progress D-18T motor üreticisi olan 
Ukrayna şirketi Motor Sich için tarihi bir andı. 
Fakat havacılık endüstrisinde herkes sürekli 
ayakta kalamayabilir; Yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi, uzun vadeli başarının anahtarıdır.

Uzun ömür, Motor Sich’in yüz yıldan uzun 
süreli bir geçmişi ile birazdan daha fazla bildiği 
bir şeydir. 1907 yılında kurulan bu yenilikçi 
işletme, uzun tarihinde birçok devrimsel 
sistem ve benzersiz tasarımlar yaratarak uçak 
ve helikopterlerin yanı sıra endüstriyel gaz 
türbini kurulumlarında dünyadaki en büyük 
motor tedarikçilerinden biri haline geldi.

Kalite destekli araştırma

Mriya” gibi mühendislik becerileri, geliştirme 
ekiplerinin bilgi ve yaratıcılığını pekiştirmek için 
en son teknoloji ve ekipmanın kullanımı dahil 
olmak üzere araştırma ve geliştirme sürecini 
derinden anlamadan ortaya çıkmaz. Motor Sich 
şirketi, Ukrayna'nın Zaporozhye şehrinde 
bulunan ana üretim tesisleri ve genel merkezi 
ile birkaç büyük fabrikadan oluşmaktadır. 
25.000’den fazla çalışanı istihdam etmektedir. 
Ana tesis, motor üniteleri, endüstriyel gaz türbini 
kurulumlarını ve diğer çeşitli ürünleri üreten 
bir üretim merkezidir. Metroloji mühendislerinin 
türbin kanatları gibi prototip parçalarını 
incelediği merkezi ölçüm laboratuvarı da burada 
yer almaktadır. İkinci tesiste, kurulumların 
müşterilere teslim edilmeden önce test 
edildiği bir hassas dökümhanesi ve bir deney 
laboratuvarı bulunmaktadır.

Motor Sich’de kullanim 
ömrü dolmuş eki ṗmanin 
geri dönüştürülmesi ̇

Örnek olay incelemesi

Şirket adı Motor Sich JSC

Sektör Uzay ve Havacılık

Konum Ukrayna

Çalışan sayısı 25 000

Modernizasyon hizmetleri
>>  Kontrol ünitesi değişimi
>>  Tarayıcı ve prob yükseltmesi
>>  Pnömatik ve elektrik haberleşme sistemleri değişimi
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Ürün spesifikasyonu nedeniyle kalite kontrolü, 
üretim sürecinin ayrılmaz hususlarından biridir. 
Bu nedenle, şirket başkanı Bay V. Boguslaev 
tarafından yönetilen grup yönetimi, endüstriyel 
metroloji alanındaki en son dünya trendlerini 
ve teknolojilerini sürekli olarak takip 
etmektedirler. Her yeni ürün, yapım belgelerine 
uygunluk açısından kontrol edilir ve bir CAD 
modeline karşı denetlenir. Amaç, evrimlerini 
deneyden parçaların üretimine kadar geliştirmek 
ve son ürünlerin amaçlarına yönelik çalışmasını 
sağlamaktır. Nihai olarak bu süreçler, uçak 
ve helikopter motorlarının işlevsel kalitesini 
ve hizmet ömrünü belirler. Prototipleri ölçmek 
için en iyi teknolojiye sahip olan, 12 μm ve 15 μm 
arasında hassasiyete sahip ve bazen de bıçak 
üretiminde kullanılan kırılgan malzemeler 
ile benzer toleranslarla çalışmak hayati önem 
taşımaktadır. 2010 yılında Motor Sich yeni nesil 
uçak ve helikopter motorlarını planlamaya 
başladığı zaman ekip, Zaporozhye’deki kendi 
tesislewrini kritik bir şekilde gözden geçirdi. 
İşte Hexagon Manufacturing Intelligence’ın 
hikayeye katıldığı yer burasıdır.

Modernizayon ikilemi

2010 yılında Motor Sich, 2008 yılında kurulan 
nispeten yeni bir Hexagon GLOBAL C Performans 
koordinat ölçüm makinesinden (CMM), 1986’dan 
beri fabrikaya hizmet veren bir Mauser KMZ-G’ye 
kadar uzanan bir dizi metroloji ekipmanına 
erişmişti. Mauser CMM, 1980 yıllarındaki üretim 
zamanında tekti, ancak modern ekipmanlarla 
karşılaştırıldığında bir dizi teknik sınırlama vardı: 
birinci nesil bir ölçüm kafası, eski bir kontrol 
ünitesi, eski yazılım ve operatörlerin işleri 
inanılmaz derecede karmaşık hale getiren 
bir dizi diğer faktörler. Diğer hususlar, makinenin 
üretkenliğini önemli ölçüde sınırlayan ölçüm 

için harcanan zamanı ve daha fazla hassasiyet 
gerektiren parçalar için kullanılmasını imkansız 
kılan makinenin yaşı nedeniyle biraz hassasiyet 
kaybını içermekteydi. Fakat aynı büyüklükte yeni 
bir modern makinenin kurulması, eski olanın 
sökülmesi ve yeni bir temel ve iletişimin 
hazırlanması ve sonuç olarak tesisin merkezi 
laboratuvarında tam ve uzun süreli durması 
anlamına geliyordu. Bu, Motor Sich’in Baş 
Metroloji Mühendisi ve Genel Müdür Yardımcısı 
Vladimir Borisovich Yakovlev için ciddi bir ikilem 
ortaya çıkardı:

“Metroloji makinelerimizi kabiliyetlerinin 
sınırlarında kullanıyorduk. Bir işletme olarak, 
yeni ürün geliştirme hedeflerimizi desteklemek 
için kendi ekipmanımızı yükseltmenin 
gerekli olduğu aşamaya ulaştık. Projenin 
ilk aşamalarında kritik karar, yeni makineler 
satın almanın mı yoksa mevcut olanların mı 
yükseltileceğiydi. Tabii ki maliyet bir faktördü, 
ancak bir ay veya daha fazla bir süre çalışmayı 
durduran merkezi bir laboratuvar düşüncesi 
bu seçimi çok zorlaştırdı. Gerçekten 
her iki seçeneğin de en iyisini sağlayan 
bir çözümü arıyorduk.”

Mauser makinesinin eksiksiz 
bir değerlendirmesini yapmak için 
bir saha ziyareti yaptıktan sonra, Hexagon 
mühendislerinden oluşan bir ekip, Motor Sich’in 
gerekli inceleme hızına ve sonuçların 
doğruluğuna laboratuar çalışmasının önemli 
kesintileri olmadan ulaşılmasını sağlayacak 
yeni bir çözüm önermiştir. “Hexagon’daki 
uzmanlar, mevcut makinelerimize bir dizi ardışık 
yükseltmeler yapmayı ve daha sonra hala 
ihtiyaç duyduğumuz herhangi bir yeni ekipmanı 
satın almayı önerdi” diye devam etti Yakovlev. 
“Bu, Hexagon ile çalışma kararında önemli 
bir faktördü.”

https://www.hexagonmi.com
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Eski ekipmanlara hayat vermek

Daha modern makinelerin bazıları servis 
ve kontrol ünitesi değişimlerini ve bunları 
hızlandırmak için yazılım güncellemelerini 
gerektirirken, Mauser kurnazca bir öneriydi. 
2500 mm x 2000 mm x 1200 mm boyutları ile, 
Motor Sich’teki en büyük CMM idi. Bununla 
birlikte, aynı zamanda “Mriya” motorlarının 
tasarım aşamalarına uzanan en eski ekipmandı. 
Bakım, bazı büyük sistemler ve artık eskimiş 
temel parçalar ile giderek daha zorlaşmıştı. 
Ancak Hexagon, tarih kitaplarına göndermekten 
ziyade, bu oldukça aşınmış makineye yeni bir 
yaşam süresi kazandırdı ve donanımın %80’ini 
orijinal kurulumundan yeniden kullanabiliyordu.

Operasyonel faydaları en üst düzeye çıkarmak 
ve Motor Sich’in günlük çalışmalarındaki kesintiyi 
en aza indirmek için, Mauser makinesinin 
yenilenmesi, yeni teknolojinin gerçekten değer 
katacağı alanlara odaklandı.

20 yılı aşkın teknolojik gelişmelerden 
faydalanarak Hexagon teknisyenleri yeni kontrol 
ünitelerini kurdu, tarama kabiliyeti sağlamak 
için prob kafası, prob uçları ve adaptörler 
dahil ölçüm ekipmanını geliştirdi, pnömatik 
ve elektriksel haberleşme sistemlerini değiştirdi 
ve yazılımı en son PC-DMIS CAD ++ sürümüne 
yükselttiler. Ekip ayrıca iyi iş çıkışı ve verimlilik 
sağlamak üzere yeni bağlantı yöntemleri 
geliştirmek için Motor Sich’ten meslektaşlarıyla 
birlikte çalıştı. Yakovlev, “Mühendislik uzmanlığı 
ve işbirliği, bu zorlu planı üç hafta içinde 
tamamlamayı mümkün kılan hem Motor Sich 
hem de Hexagon’dan tüm proje katılımcılarına 
teşekkür etmeliyim” diye ekledi.

Birçok projenin ilki

Çalışmanın toplamda sadece üç hafta sürmesine 
rağmen, Hexagon’un Motor Sich çalışanları 
üzerinde kalıcı bir etki yarattığı şüphesizdir. 
2010 yılının Kasım ayında tamamlanan 
modernizasyon projesi, iki şirket arasındaki 
başarılı bir ilişkinin başlangıcıydı. 2013 yılında 
Zaporozhye’deki genişletilmiş atölyede 
iki ROMER Absolute Arm taşınabilir CMM ve dört 
farklı boyutta 10 adetten fazla Hexagon GLOBAL 
Silver Performance makinesi kullanımdaydı. 
Hepsi de şirketin CAD yazılımıyla veri uyumluluğu 
sağlayan PC-DMIS ile donatılmıştı.

QUINDOS yazılımı, makinelerin birinde 
bir seçenek olarak kuruldu ve vites kontrolü 
gibi özel uygulamalara yönelik Motor Sich’e 
farklı bir sisteme geçme esnekliği sağladı. 
Ayrıca eski Mauser makinesi yerinde kaldı – 
Fabrikanın büyük demirbaşı, içindeki yeni 
teknoloji ile canlı tutuldu.

https://www.hexagonmi.com
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05Bi ṙ moderni żasyon 
zamaninin geldiğ̇i ̇ 
nasil anlaşilir?

Şi ṁdi ̇ bi ṙ retrofit gerekli ̇ olduğunda si ṡtemi ṅi żi ṅ 
ve operasyonlarinizin nasil değerlendi ṙi l̇di ğ̇i ṅi ̇ araştiriyoruz. 

Bu e-kitapta görüldüğü gibi bir modernizasyon, 
inceleme sisteminin birçok yönü için 
değişiklikleri içerebilir. Buna karşılık, 
bir modernizasyon zamanının gelmesinin 
birden fazla işareti vardır.

Belki de denetim KPI’ları kayıyor ve verim 
düşüyordur. Ölçüm yazılımı daha az uyumlu veya 
daha yavaş mı görünüyor? Belki de fabrikanın 
ana CMM’si, 20. yıl dönümünü kutlamak 
üzeredir ve zamanın geçişi yalnızca verimlilik 

ve çalışabilirliğin değerlendirilmesini gerektirir. 
Nihayetinde temel olan, CMM sağlığını düzenli 
olarak izlemek ve planlanmamış makine 
arizalarindan kaçınmak. Elektronik yedek 
parçalar artık mevcut değilse bunun özellikle 
süresi uzatılabilir.

Bir modernizasyonun gerekli olup olmadığı 
ve bu modernizasyonun nasıl olacağı 
fikrini daha iyi edinmek için durumu 
nasıl değerlendirirsiniz?

https://www.hexagonmi.com


Sertifikasyon

Bir ölçüm kolu, bir CMM veya bir lazer tarayıcı 
üzerindeki bir sertifikasyon, bahsedilen 
makinenin belirtilen özellikleri içinde 
çalıştığını doğrulama işlemidir. Adım ölçer 
gibi referans bir nesnenin kullanılması genellikle 
iyi bir başlangıçtır. Bir “Sertifikasyona” 
(sonuca) ulaşma işlemi genellikle “Makinenin 
sertifikasını almak için bir doğrulama yaptım” 
gibi “Doğrulama” olarak anılır. Bu nedenle 
doğrulama işlemin yapıldığı yerde sertifikasyon 
nihai sonuçtur; “Testlerim bu makinenin orijinal 
üretici teknik özelliklerini karşıladığını onaylıyor.”

Bazı makineler şirketlerin doğrulama 
prosedürlerini kendileri gerçekleştirme 
ve bu tür kendi kendine sertifikasyon yapma 
olanağı sunar. Makinin teknik özellikler 
kapsamında olup olmadığını görmek üzere 
hızlı bir kontrol için köprü CMM’lere yönelik 
çeşitli "sağlık kontrol" cihazları da yıllar 
boyunca satılmıştır.

Makinenin özelliklere uygun olduğunu karşılamak 
için bir ara kontrol olarak bir üçüncü taraf 
sertifikasyonu faydalı olmakla birlikte, çoğu 
şirketin kalite planı, belirli aralıklarla (genellikle 
yıllık) üçüncü şahıs sertifikasyonu gerektirir. 
Üçüncü taraf sertifikasyon, sertifikasyonu 
gerçekleştirirken üçüncü taraf şirket teknisyeni 
tarafından sağlanan daha iyi prosedürler, 
ekipman ve eğitim nedeniyle güveni artırır.

Bir ara kontrol veya yıllık kontrol makinenin 
belirtilen özelliklerine uygun olmadığını 
gösterirse, tasdik edilemez. Bu durumda, 
yeni bir kompanzasyon haritası, makineye 
özgü bir telafi prosedürüyle yeniden 
hesaplanmalıdır. Daha seyrek olarak 
(özellikle şasenin uğradığı bir darbeden 
sonra), makinenin spesifikasyonlara göre 
sertifikalandırılması için makine eksenlerine 
geometrik bir ayarlama yapılmalıdır.

Danışma

Tercih edilen Retrofit sağlayıcısı, 
bir modernizasyon işlemi gerekip gerekmediğini 
ve eğer gerekirse, uygun çözümün ne olduğunu 
belirlemek için birkaç ilk değerlendirme 
yapmalıdır. Bu, makinen performansının 
bir değerlendirmesini, sorunun nerede 
yattığını, hangi araçların değiştirilmesi 
gerektiğini ve potansiyel olarak neyin yerinde 
kalabileceklerini anlamak için yapılan testleri 
ve analizleri içermelidir.

Motorlu bir makine için bu, aşağıdakileri 
değerlendirmeyi içerebilir:

• Makine çerçevesi (mekanik parça)

• Tahrik sistemi

• Havalı yastıkları ve hava hatları 
(mevcut olduğunda)

• Cetvel ve okuyucular

• Motorlar

• CMM kablolama

• CNC kontrol ünitesi

• PC performansı

• Ölçüm yazılımı

Bu değerlendirmede, sağlayıcı ayrıca, artırılan 
hız ya da hassasiyet gibi operasyonun ihtiyaç 
ve hedeflerini anlamaya, modernizasyon 
çözümünün bu gerekliliklere nasıl cevap 
verebileceğini belirlemeye çalışmalıdır. 
Danışma, sisteme işlevsellik katabilen 
teknolojiler önererek eski cihazı yenilemenin 
ötesinde güçlendirmeye zorlamak için önemlidir.
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06Yazilim 
si ṡtemi ṅi żi  ̇
neden 
yükselt
melisiniz?

Bi ṙ moderni żasyona karar veri ṙken yazilim, 
güncelleme i ḣti ẏacinda en önemli ̇ araçtir. 

Bu e-kitaptan önceden belirtildiği gibi bakımı 
iyi yapılmış bir CMM, 10 yıl veya üzeri bir zaman 
aralığında verimli biçimde işlev görebilir. Mekanik 
ve elektronik cihazların sürekli gelişimi, pazarda 
daha yeni ürünleri önceki modelinden daha 
karmaşık hale getirse de, CMM donanımınızı 
yükseltmek için bir gerekçe değildir. Metroloji 
dünyasında kullanıcılar, eskiyen yazılımlara 
kıyasla ekipmanlarındaki fiziksel aşınmaya daha 
çok dikkat ediyorlar. Dolayısıyla, makinenizi 
birkaç yıl daha çalışır konumda tuttuğunuz 
takdirde, makineyle gelen metroloji yazılımını 
da kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bu yazılım güncellemeleri geliştiricilerin 
en son standart versiyonlarını da ekleyebilmeleri 
bakımından üreticiler için kritik önem taşır, 
yani yazılımlarını güncel tutarak aynı zamanda 
bu standartlara uyum sağlanmasını garanti 
altına alırlar. Bu güncellemeler yeni özellikler 
ekleyebilir, performansı geliştirebilir, daha 
iyi stabilite kazandırabilir ve genelde daha 
iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilir. Daha 
yeni metroloji ekipmanları açısından, 
güncellenen sürümler kullanıcıların ellerindeki 
teknolojinin işlevselliğini eksiksiz biçimde 
kullanabilmelerini sağlayabilir.

Donanımın güncel tutulması

Bilgisayar donanımları hızla gelişmektedir 
ve en son teknolojilerin performansını optimize 
etmek amacıyla tasarlanan işletim sistemleri 
de buna ayak uydurmalıdır. Yeni yazılım 
sürümleri, daha yeni PC’lerle uyumluluğu 
sağlamak için kritik değişikliklere sahip olabilir.

Örneğin daha güçlü grafik kartları piyasaya 
girdiğinde metroloji yazılımları da metin 
tabanlı ekrandan günümüzdeki grafik ağırlıklı 
CAD tabanlı paketlere doğru dönüşümüne 
başlamış oldu.

15yaşındaki bir CMM’nin birlikte gelen yazılımı 
çalıştırmaması gerektiğinin bir nedeni, 
bilgisayar donanımı ve işletim sistemlerinin 
genellikle bu kadar uzun sürmemesidir. 
Eski bir bilgisayarda güncel olmayan metroloji 
yazılımları çalıştırmak bir risk oluşturur. 
Bilgisayarın bozulması ve değiştirilmesi gerektiği 
ya da şirketin yeni bir işletim sistemine geçmesi 
durumlarında, sistem uyumundaki eksiklik kalite 
departmanının yazılımsız kalması, ya da en kötü 
senaryolarda tüm parça programlama 
işlemlerine tekrar sıfırdan başlamalarıyla 
sonuçlanabilir.

https://www.hexagonmi.com


Küçük adımlar riski en aza indirir

Riski en aza indirmenin en iyi yollarından biri, 
yazılım güncellemelerinde küçük adımlarla 
ilerlemektir. Geliştiriciler bir programda 
değişiklik yaptıklarında, genellikle bu değişimleri 
mümkün olduğunca basit tutmak isterler. 
Daha büyük adımlar atmaya çalıştığınızda 
veya bazı yazılım sürümlerini atladığınızda, 
belirsizlik etkeni çok daha büyük olur. Önemli 
algoritma dönüşümleri kaçırılabilir, ufak 
hatalardan başarısız veya eksik güncellemelere 
kadar bir takım olumsuz sonuçlara yol açabilir 
ve metroloji yazılımı teknisyenlerinden destek 
almaya ihtiyaç duyduğunuz takdirde potansiyel 
olarak maliyetli bir onarım işlemine dahi 
neden olabilir.

En yeni yazılım sürümünün potansiyelini en üst 
düzeye çıkarmak ve bir güncelleme eksikliğinin 
neden olduğu güçlüklerden kaçınmak için birçok 
Hexagon yazılımı kullanıcısı bir yazılım bakım 
anlaşması (SMA) yaparlar. SMA kapsamındaki 
işletmeler, anlaşma süresi boyunca tüm düzenli 
güncellemeleri alırlar ve kullandıkları yazılımla 
ilgili en son bilgilere de ulaşarak çalışan 
eğitimi açısından “sürekli öğrenme” yaklaşımı 
uygulayabilirler. Sorunların tecrübeli yazılım 
geliştiricileri tarafından profesyonel biçimde 
çözülebilmesi için telefonla veya uzaktan destek 
de SMA’ya dahildir.

İç huzur

SMA’lar bir bakımdan iç huzurla ilgilidir; 
koşullar ne olursa olsun yazılım konusunda 
ihtiyaç duyduğunuz desteği alabileceğinizi 
bilirsiniz. Kullanıcıları gelecekte olabilecek 
potansiyel değişikliklere ve zorluklara karşı korur, 
aynı zamanda işletmeler için de bir korumadır. 
Örneğin, bir PC-DMIS kullanıcısı yazılımını yeni 
bir sensör veya CAD formatı için yapılandırmak 
ya da PC-DMIS Blade gibi yeni bir modül 
eklemek istediğinde, yazılımın en son sürümünü 
kullanıyor olmalıdır. Aynı şey kontrolör yazılımı 
veya donanımı güncellemesi gerektiğinde 
veya bir işletim sisteminin uyumsuzluk 
sorunlarına yol açtığı durumlar için de geçerlidir. 
SMA’lar güncelleme işlemlerini daha basit 
bir hale getirirler ve süreç içerisinde olası sorunu 
da azaltırlar.

Buradan çıkarılacak sonuç, yazılımların sabit 
sistemler olmadıklarıdır. Yaşayan ve evrilen 
yapılardır; dolayısıyla daha iyiye doğru 
değişmeye devam etmeleri gerekir. Ancak canlı 
yapıların gelişmeleri için desteğe ihtiyaçları 
vardır ve uzman kişilerin yardımları her zaman 
faydalı olacaktır.
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07Yazilim yükseltme 
SSS

Servi ṡ tekni ṡyenleri ṁi ż yazilim yükseltmeleri ̇ hakkinda bi ṙçok 
soru alirlar. Burada en sik sorulan sorulardan bazilarini bulabi l̇i ṙsi ṅi ż. 

S.  Yazılım yükseltmesi yaptığımda makine 
daha hassas veya daha hızlı olacak mıdır?

C.  Genel açıdan hayır. Verimdeki iyileşmeler 
yazılım kapasitesi ve işlevselliği açısından 
gerçekleşecektir. Ancak bazı durumlarda 
yeni elektronik kumandalardaki özellikler 
daha sorunsuz, hızlı döngü sürelerini mümkün 
kılabilir (%30’a kadar daha çabuk).

S.  Eğer sistemimi yükseltirsem, 
parça programlarıma ne olacak?

C. Bu esas olarak uygulama yazılımına dayalıdır. 
Makinenizde çok kapsamlı bir yükseltme 
gerçekleştirirseniz, ancak uygulama 
yazılımı hala aynıysa (sürümü de dahil 
olmak üzere), parça programları daha önce 
olduğu gibi yürütülür. Ancak uygulama 
yazılımını değiştirirseniz durum farklıdır. 
Bazı durumlarda yeni yazılım, orijinal parça 
programlarını içe aktarabilir veya bunları 
yeni biçime dönüştürebilir; ancak genellikle 
tam olarak kullanılmadan önce bazı manuel 
ayarlamalar yapılması gereklidir. Örneğin 
PC-DMIS, DMIS dosyalarını içe aktarabilir 
ve bunları herhangi bir değişiklik yapmadan 
çalıştırabilir veya MMIV, Tutor veya Master 
gibi eski yazılımlarda bulunmayan ya da küçük 
ayarlamalar olan bölüm programlarını 
içe aktarabilir. Ancak yalnızca PC-DMIS 
sürümünüzü güncelliyorsanız, eski parça 
programlarını doğrudan içe aktarabilir 
ve dönüşüm sırasında her şeyin iyi gittiğini 
kontrol etmek için ilk seferde daha hızlı 
bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

S.  Hexagon olmayan bir makineyi 
yükselttiğimde, sisteme kim tam servis 
ve destek sağlayacak?

C.  O.E.M.’lerle paralel olarak yedek parça, 
yıllık kalibrasyon ve arıza kapsamı dahil tam 
bir servis ve destek hizmeti sunabilmek için 
kendi servis ekibimizi ve partnerlerimizi 
dikkatle oluşturduk ve eğittik.

S.  Ne kadar eğitim gereklidir?

C.  Bu, eğitim gereksinimi olmamasından 
kesintisiz bir eğitim planına kadar, makinede 
yapılan değişikliklere bağlıdır. Örneğin, 
PC-DMIS’in kurulumunu takiben eğitim 
süresi, kullanıcıların yazılıma ve yazılım 
yeteneklerinin karmaşıklığına aşina olmasına 
göre değişir (CAD++ kurulumu beş günlük 
bir eğitim gerektirebilir). Tüm yükseltmeler, 
bölgesel eğitim merkezlerimizde yürütülen 
bir dizi eğitim kursunda mevcuttur.

S.  Yeni bir makine almam daha mı iyi olur?

C.  Bu gerçekten makinenizin durumuna 
ve büyüklüğüne bağlıdır. Günümüzdeki 
genel kural şudur; eğer CMM’niz 700 mm 
ölçüm hacminden azsa, o zaman yeni 
ve daha hassas bir makine (bazı durumlarda) 
modernizasyon ile aynı maliyette olacaktır, 
eski makinenizin yenisiyle değiştirilmesi için 
uygun bir fiyat alabileceğinizi de dikkate alın. 
Bu, duruma göre değerlendirilir.

https://www.hexagonmi.com
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08China havayollarinda 
20+ yil hi żmeti ṅden sonra 
rejenere edi l̇en CMM

Bi ṙ yazilim yükseltmesi ̇ ve bakim programi 
deneti ṁ döngü süresi ṅi ̇ %20 daha nasil kisaltir? 

57 yıl önce kurulan China Airlines Tayvan’daki 
Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya 
genelinde 115 şehirde 118 havaalanına haftada 
1.400 uçuş yapan ana havayolu şirketidir. 
84 uçaklık filosuyla, düzenli motor tamir 
ve bakım programları oldukça önemlidir.

Her motor için tıbbi kontroller

Taipei ve Kaohsiung’daki iki üretim merkezinde 
bulunan 2.000’den fazla çalışanla, her yıl iki 
tesis arasında 80 motorun tamiri ve bakımı 
yapılmaktadır. Uçak motoru, Taoyuan 
Havalimanında bulunan Taipei’de merkeze 
sevk edilip dikkatli bir şekilde sökülmekte, 
bu da genel bakım veya onarım gerekip 
gerekmediğini tespit etmek için süreci 
başlatmaktadır.

China Airlines ekibi bu işlemi, motor parçalarını 
x-ışınları ve süpersonik testler de dahil 
olmak üzere titiz incelemeye tabi tutarak, 
herhangi bir sorunu teşhis etmek ve parçaların 
işlerine uygun olmasını ve doğru bir şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlamak için bir “tıbbi 
kontrol” olarak adlandırıyor.

Ardından, çözümü bulmak ve bakım, onarım 
ve revizyon (MRO) süreci dahilindeki tüm 
sorunları gidermek için China Airlines Taipei’deki 
ekibe aktarılır. Kapsamlı motor kontrolleri 
ve bakımı çok zaman alıcı olabilir; ancak şirket, 
bu kontrolleri tamamlamak için köprü tipi 
bir CMM ve planlı bir bakım programı ile denetim 
sürecini geliştirerek zamanı kısaltmıştır.

Örnek olay incelemesi

Şirket adı China Airlines

Sektör Uzay ve Havacılık

Konum Tayvan

Çalışan sayısı 2.000 (iki üretim merkezinde)

Modernizasyon hizmetleri >>  Yazılım yükseltmesi
>>  CMM ve yazılım eğitimi

https://www.hexagonmi.com


Sonuna kadar yüksek kaliteli bir CMM

Yüksek kaliteli ve güvenilir makineler üretmesiyle 
tanınan Hexagon, bölgedeki havacılık ve araç 
gövdesi üreticileri için Tayvan’da CMM’ler tedarik 
ederek varlığını kurmuştur.

Bu, China Airlines’ın ortak olarak Hexagon’u 
seçmesinin ana sebebiydi. 1994 yılında 
Taipei’deki fabrikada bir DEA OMEGA kuruldu 
ve Tayvan’daki üretim sahası içinde tek CMM 
olarak varlığını sürdürdü.

DEA OMEGA, türbin egzozu kapaklarından, 
kompresör arka çerçevelerine ve gövdelere 
kadar, birçok havacılık motor parçaları onarım 
ve ölçüm için Çin'den Tayvan'daki fabrikaya 
gönderilir.

China Airlines için hızdan ziyade doğruluk 
bir numaralı önceliktir, bu yüzden 
DEA OMEGA’nın kurulması ideal seçimdir. 
Yine de makine, daha hızlı ölçüm programı 
döngü süreleri için süreci optimize etmeye 
de yardımcı olur.

Operatör, Bay Chang Johnson, “Önceki 
süreç, farklı ekipman türlerini kullanılarak 
büyük parçaların farklı boyutlarını ölçmekti” 
diye açıklıyor. “DEA OMEGA ile tüm boyutları 
okuyan, zamandan tasarruf eden ve üretimi 
%50 oranında artıran tek bir makine 
kullanmak zorundayız.”

Dikkate alınacak çevresel faktörler

Tayvan'daki sıcak ve nemli iklime bağlı olarak 
DEA OMEGA, 22 °C sabit sıcaklıkta tutulan 
bir ölçüm odası içinde yer almaktadır. Depremler, 
Tayvan’ın Pasifik Ateş Çemberi üzerinde 
sismik olarak aktif bir bölgede yer almasından 
dolayı başka bir zorluk oluşturuyor ve sıkı 
hükumet düzenlemeleri, bölgedeki tüm 
binaların 7.0 büyüklüğünde bir depreme 
dayanacak şekilde inşa edilmesini gerektiriyor. 
Eğer bir CMM’nin doğruluğunu etkileyebilecek 
7,0 veya daha küçük bir deprem olursa 
Hexagon bir yeniden kalibrasyon gerçekleştirir 
ve bakım programının bir parçası olarak 
makinenin seviyesini yeniden ayarlar. Bölgedeki 
depremlerin düzenliliği nedeniyle, seviye 
kontrolleri yıllık bakımın bir parçasıdır.



Bakım ve iyileştirme CMM’nin 
uzun ömürlülüğünü sağlar

Hexagon’un Tayvan'daki resmi distribütörü 
Full Bright, 20 yılı aşkın bir süredir China Airlines 
ile bakım sözleşmesi yapmakta, her üç ayda 
bir makineye bakım yapmakta ve yıllık 
kalibrasyon gerçekleştirmektedir. İtalya’nın 
Torino şehrinde bulunan Hexagon fabrikasındaki 
ekip, Full Bright mühendislerini eğitmiş, 
onlara gerekli bakımı yapmak için uzmanlık 
vermiş ve CMM ile yazılımın nasıl kullanılacağı 
konusunda tüm China Airlines operatörlerini 
eğitmiştir.

Bay Chang Johnson, “Eğitim çok iyiydi 
ve herhangi bir sorunumuz olduğunda, sorunu 
hızlı bir şekilde yanıtlayan ve çözen mühendisi 
çağırıyoruz, böylece uzun süren kesinti süremiz 
olmuyor” diye yorum yapıyor. Bakım programı, 
son 23 yılda jet motorlarının parçalarını ölçen 
CMM’nin uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.

DEA OMEGA’ya yüklenmiş olan orijinal yazılım, 
Windows için Tutor’du ve yazılımı 22 yıl boyunca 
kullandıktan sonra daha modern bir PC-DMIS 
platformuna yükseltme kararı alındı. PC-DMIS’e 
yükseltme, 2016 yılında gerçekleştirildi ve 
DEA OMEGA’nın daha hızlı olması sağlandı.

“PC-DMIS hızlı ve kullanımı kolay” diye 
açıklıyor Bay Chang Johnson. “Yükseltilmiş 
yazılımı kullanmak tüm süreci daha hızlı hale 
getirdi ve program döngü süresini yaklaşık 
%20 oranında azalttı. Ayrıca Windows için Tutor 
ile karşılaştırıldığında programlamak daha kolay 
ve ekran görüntüleri daha net.”

Geleceğe bakmak

İyi bir bakım programı uygulandığında, 
DEA OMEGA neredeyse çeyrek asırdır yüksek 
hassasiyetli ölçümler yapmaya devam etmiştir. 
Orijinal kontrol ünitesi, jogbox ve sensörler 
ile hala çalışmakta olan China Airlines yeni 
bir CMM’ye yükseltme yapmak için acil bir plana 
sahip değil. Bununla birlikte şirket, kontrol 
ünitesini kullanım ömrünün sonuna ulaştığında 
yükseltmeyi planlıyor.

“Ayrıca jogbox’ı daha yeni bir sürüme yükseltmek 
istiyoruz” diyor Bay Chang Johnson. “Yükseltme 
işleminin makine üretimini ve MRO sürecimizi 
nasıl iyileştirdiğini gördük.” Yeni nesil Jogbox’a 
(NJB) ve kontrol ünitesine yükseltme yapmak, 
CMM’nin kullanım ömrünü uzatmak için 
bir sonraki adım olacaktır.
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09Moderni żasyon 
hi żmetleri ̇

Bu e-Kitapta gösterildiği gibi, 
bir modernizasyon makine performansını 
artırabilir, yazılım yeteneklerini geliştirebilir, 
makinenin kesinti süresini azaltabilir ve bakım 
maliyetlerinden tasarruf ettirebilir.

Eski sisteminizi minimum yatırımla 
canlandırmaya yardımcı olmak için Hexagon 
aşağıdakileri içeren pek çok modernizasyon 
paketi sunmaktadır:

• Komple mekanik revizyon
• Kablaj ve elektronik kontrolü
• CNC kontrol sistemi değişimi
• Yeni nesil Joystick (NJB) ve kontrol arayüzü
• Güncel PC
• PC-DMIS ölçüm yazılımı
• Makine kalibrasyonu

https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com
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Elbette, hiçbir modernizasyon çözümü 
CMM'nin kurulumu ve ayarlanması, 
tamamlanması için yetenekli mühendislerin 
desteği olmadan etkili olamaz. Dünya çapında 
70’ten fazla çözüm merkezine uzanan 
Hexagon’un küresel varlığı ile servis ve destek 
ağımız, makinenin çalışmama süresini 
en aza indirmek ve en yüksek servis ve destek 
kalitesini sunmak üzere stratejik olarak 
yerleştirilmiştir.

Amacımız fark yaratan hizmetler sunarak 
üreticilerin bize ihtiyaç duyduğu yerde olmaktır. 
Ölçümlemeler, sertifikalar ve geometrik 
denkleştirmelerden hizmet verme, onarım 
ve mekanik ayarlamalara kadar modernizasyon 
çözümlerini tamamlamak için müşterilerimizin 
yatırımlarını korumak adına donanımızı koruruz.

Daha fazla bilgi için lütfen 
hexagonmi.com/customerservices 
adresinden müşteri hizmetleri ile irtibar kurun.

https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com/en/contact-us/contact-customer-service
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