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ÖZET 

 

Tersine mühendislik, teknik bilgi paketi mevcut olmayan bir sistem, cihaz ya da parçanın üretim 

aşamalarını da içerecek şekilde tasarım ve işlevsel özelliklerinin incelenmesidir. Bu çalışmada genel 

olarak tersine mühendislik metodolojisi anlatılmış olup, T-38 uçaklarında kullanılan Impeller-Wheel 

ve F-16 uçak motorlarında kullanılan Turbine-Frame parçası ele alınmıştır. Bu parçaların tersine 

mühendislik çalışması yapılırken lazer tarayıcı cihazlarla taranması, oluşturulan nokta bulutunun 

tersine mühendislik yazılımları kullanarak mühendislik modeline dönüştürülmesi, ham malzeme ve 

kaplama tayini, parçaların imalat yönteminin belirlenmesi ve kalite kontrol yöntemleri incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Tersine mühendislik, lazer tarama 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Reverse engineering is the inspection of the schematic and functional features of a system, device or a 

piece without a technical data package, including the production process. This study is mainly 

concerned with reverse engineering methodology along with Impeller-Wheel engines used in T-38 

planes and Turbine-Frame piece used in F-16 aircraft engines. The article particularly revolves 

around the laser scanners of the pieces in question in the process of reverse engineering, 

transforming the created point cloud to an engineering model by using reverse engineering software, 

determination of raw materials and coating, determination of the production method of the pieces, 

and quality control methods. 

Key words: Reverse engineering, laser scanner 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde özelleştirilmiş ürünlere talep giderek artmakta ve talep ihtiyaçlarındaki bu 

değişkenlik, rekabet güçlerini artırmak isteyen birçok işletmeyi yeni üretim ve pazarlama 

stratejileri uygulamaya teşvik etmektedir. Bu yüzden imalat sektöründe, müşteri isteklerine 

ve önceden kestirilemeyen değişikliklere çok çabuk uyum sağlayabilecek yöntemler öne 

çıkmış bulunmaktadır.[1] Bu yöntemlerin başında "tersine mühendislik" gelmektedir. 

Konvansiyonel teknikler mühendislik fikir ve konseptlerini gerçek modellere çevirirken 

tersine mühendislikte, mevcut bir objenin üç boyutlu geometrik modeli oluşturulmaktadır. 

Geometrik modelin var olması ve bilgisayara aktarılması, bilgisayar destekli tasarım, üretim 

ve simülasyon olanaklarından faydalanmayı sağlamaktadır. Böylece geometrik model 

üzerinde değişiklikler yapılarak yeni tasarımlar elde edilebilir, hızlı çözümler sunulabilir.[2] 

Ayrıca tersine mühendislikte ham malzeme, varsa parçanın kaplaması ve imalat yöntemi 

belirlenerek üretilecek parçanın teknik bilgi paketi oluşturulabilir. Böylelikle teknik bilgi 

paketi imalat için yetersiz olan parçaların birebir olarak veya bazı geometrik ve mekanik 

özelliklerinin iyileştirilerek üretilmesi çok daha kolay, ucuz ve hızlı olacaktır. 

Bu çalışmada genel olarak tersine mühendislik yöntemleri ve metodolojisinden bahsedilmiş 

olup, havacılık sanayisinde kullanılan bir blisk ve serbest yüzey geometrisine sahip bir sac 

parça üzerinden geometrik ve mekanik tersine mühendislik uygulamaları yapılmıştır. 

 

2. TERSİNE MÜHENDİSLİK 

Tersine mühendislik, teknik bilgi paketi mevcut olmayan bir sistem, cihaz ya da parçanın 

üretim aşamalarını da içerecek şekilde tasarım ve işlevsel özelliklerinin incelenmesidir. 

Kavramsal tasarım ile başlayan geleneksel mühendislik sürecinin aksine, tersine mühendislik 

sürecinde ürün tasarımına, gerçekte var olan bir modelin şekil bilgisinin elde edilmesi ile 

başlanır. Serbest ve karmaşık yüzeylere sahip olan gerçek parçaların geometrik bilgisinin 

elde edilmesi tersine mühendisliğin en önemli aşamalarından biridir.[3] Bazı durumlarda 

ürün bilgisini oluşturan, ürünün teknik verileri, çizimleri, malzeme bilgileri gibi gerekli 

basamakların bir kısmı eksik olabilir. Örneğin elde ürünün kendisi varken bu üründen 

yapılacak imalat işlemi için gereken teknik çizimi, bilgisayar modeli olmayabilir. Bu gibi 

durumlarda parçanın kendisinden hareket ederek süreci geriye yürütme işlemi yapılır ve 

ürünün başlangıç aşamasındaki bilgisayar destekli tasarım modeli elde edilebilir. Böylelikle, 

parça geliştirilebilir veya üretilebilir hale getirilir. Tersine mühendislik ile elde edilen 

tasarımın, parçanın kalitesini veya parça verimliliğini arttırmak adına yeniden üretim ve 

geliştirme çalışmaları yürütülebilir. İşte 3B sayısallaştırma tekniklerini uygulamak suretiyle 

bir iş parçasına ait nokta bulutu verilerinin toplanmasına ve dolayısıyla bilgisayar destekli 

tasarım modelinin oluşturulmasına imkân tanıyan bütün bu süreç tersine mühendislik olarak 

adlandırılmaktadır.[4], [5], [6] 
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Tersine mühendisliği en genel haliyle geometrik ve mekanik olarak ikiye ayırmak 

mümkündür. Geometrik ve mekanik tersine mühendislik adımları numuneden seri imalata 

giden tersine mühendislik metodolojisini oluşturur. 

 

 

Şekil 1: Tersine Mühendislik Metodolojisi 

 
2.1 Geometrik Tersine Mühendislik  

Geometrik tersine mühendislik, modeli veya teknik resmi olmayan bir parçanın verilerinin 

toplanması ile başlayıp, mühendislik modelinin oluşturulması ile biten süreçtir. Bu sürecin 

ilk aşaması olan veri toplama, kumpas, mikrometre, mastar gibi çeşitli konvansiyonel ölçüm 

aletleriyle yapılabildiği gibi yüzey geometrisi karmaşık parçalarda, dokunmalı(CMM ve 

robotik kol gibi) veya dokunmasız (akustik, manyetik ve optik tarayıcı gibi) ölçüm sistemleri 

ile de yapılabilir.  

 
Şekil 2: Veri Toplama Yöntemlerinin Sınıflandırılması[7] 
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2.1.1 Dokunmalı Yöntemler 

Dokunmalı tarama yöntemlerinde mekanik bir kol ucuna yerleştirilen prob, yüzeye 

dokunarak farklı bölgelerden nokta koordinat bilgisi elde etmektedir. En çok bilinen iki 

yöntem; Koordinat Ölçüm Makineleri (CMM) ve mekanik ya da robotik, dokunmatik 

sensörlü cihazlardır. 

CMM’ler genellikle yüksek hassasiyetin gerekli olduğu durumlarda kullanılırlar. Dokunmalı 

yöntemde NC programlanabilen makineler ile nesnelerin daha önceden belirlenmiş noktaları 

örneklenebilmektedir. Bu makineler ölçüm yüzeyi üzerindeki belirli bir yolu takip ederek 

çok hassas ve temiz veriler toplayacak şekilde programlanabilirler. 

Üç eksenli freze, mekanik veya robotik kollara iyi bir örnektir. Bu makinelere, dokunmatik 

algılayıcılar entegre edilip, dokunmatik ölçüm sistemleri olarak kullanılabilirler. Ancak bu 

yöntem konkav yüzeyler için verimli değildir. Sessiz ve istenilen hassasiyette çalışan birçok 

robotik cihaz bulunmaktadır, ancak CMM’ler gibi bu cihazlar da veri toplamanın en yavaş 

yöntemleridir. 

CMM ve robotik kollar, modellenecek olan parçaların yüzeyleri üzerinde ve serbest yüzey 

ölçümlerinde zorluklar çıkarabilirler. Nesnelerin esnekliği, dokunmatik alıcılarla nesne 

yüzeylerine temas sırasında, ölçüm hassasiyetini kötü etkileyebileceği gibi çentik oluşumuna 

da neden olabilir. Yüzeye dokunma zorunluluğundan kaynaklı olarak tarama geometrisi 

karmaşıklaştıkça dokunmalı yöntemler verimliliğini yitirmektedir. Dokunmalı yöntemlerin 

hassasiyetlerini etkileyen dış etkenler de vardır. Bu etkenlerin başında sıcaklık, titreşim ve 

nem gelmektedir. Ayrıca bu sistemlerde yarıçap telafisi yapılması gereklidir.[8], [9] 

2.1.2 Dokunmasız Yöntemler 

Dokunmasız yöntemlerde ışık, ses veya manyetik dalgalar kullanılmaktadır. Ölçüm 

yapılacak bölgeye gönderilen ışınların gidiş dönüş zamanına göre bölge koordinat bilgisi 

elde edilir. Bu yöntemde, taranacak bölgenin yüzey parlaklığı arttıkça veri elde etmek 

zorlaşır ve alınan verinin doğruluğu azalır.  

Dokunmasız yöntemlerin yüzeyle herhangi bir etkileşimi olmadığından telafi hesapları 

gerekmemektedir. Ancak verimli ölçüm alınabilmesi adına tarama işlemi öncesinde tarama 

derinliği, görüş alanı ve yerleşimden kaynaklanabilecek kapanmalar hesaplanmalıdır.[10], 

[11] 

2.1.2.1 Optik Yöntemler 

Tersine mühendislikte optik yöntemler, diğer yöntemlere göre çok daha hızlı veri toplama 

kapasitesine sahip olduğundan popülaritesi en hızlı artan yöntemlerdir. Optik yöntemler beş 

ana kategoride incelenebilir;  

Lazer Üçgenleme: En yaygın olarak kullanılan optik ölçüm yöntemi, lazer taramadır. Bu 

yöntemde, CMM’lerde dokunmatik problarla yapılan ölçümlere kıyasla, bir seferde 

alınabilen yüksek nokta sayısı, ölçüm hızı ve otomasyona yatkınlık gibi avantajlar 
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kazanılmaktadır. Lazerle taramada taranması istenen yüzeye, bir tür ışıma veya ışık 

gönderilip geri yansıması ölçülmektedir. Lazerle tarama işleminde üçgenleme metodu 

kullanılır. Bu yöntemde ölçülmesi istenen yüzey üzerine lazer ışını düşürülür. Yüzeyden 

yansıyan ışıma, bir sensör yardımıyla yakalanır. 

 

 
Şekil 3: Lazer Tarama Metodu [12] 

 

Buradaki önemli nokta, sensörün algılama yüzeyi ile lazer doğrultusu arasındaki açıdır. Bu 

açı sayesinde sistemden farklı uzaklıklarda bulunan cisimler üzerinden yansıyan ışınlar, 

sensör algılama yüzeyi üzerinde farklı noktalara düşerler. Lazer ile sensör arasındaki mesafe, 

algılayıcı üzerine düşen noktanın koordinatları ile trigonometrik fonksiyonlar kullanılarak 

cismin tarama cihazına olan uzaklığı hesaplanır. Lazer tarama işlemi analog foto sensörler ile 

gerçekleştirilebildiğinden oldukça yüksek hızlarda veri alımı mümkündür.[13] 

Lazer tarayıcılar, yüksek hızlarda yüksek doğruluk seviyelerine ulaşabilmelerine karşın, bu 

doğruluk seviyeleri, çevresel ışık, sıcaklık, yüzey parlaklığı ve gölge etkisi gibi faktörlerden 

etkilenmektedir. Lazer taramanın temelinde, taranacak yüzey üzerinden yansıyan ışımanın 

algılanması olmasından dolayı, yüksek parlaklıktaki çevresel bir ışık, lazerin algılayıcı 

tarafından algılanmasını zorlaştırmakta ve hatalı ölçümlere sebep olabilmektedir. Bunu 

önlemek için algılayıcının önüne, yalnızca kullanılan lazerin dalga boyundaki ışığı geçirecek 

şekilde bir filtre konulabilir. Ancak gün ışığı gibi doğal ışıklar, değişik dalga boylarını 

içermelerinden dolayı, bu filtreler her zaman gerekli korumayı sağlayamamaktadır. Bunun 

dışında tarayıcılar, ölçtükleri verileri değerlendirirken algılanan ışık parlaklıkları arasından 

en yüksek olanı seçer ve böylece, çevresel etmenlerden kaynaklı gürültülerin engellenmesi 
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amaçlanır. Bu yöntem ise parça yüzeyinde oluşabilecek yansıtıcılık farklılıklarından dolayı 

bazı bölgelerde hatalar oluşmasına sebep olabilir. Bu sorun, gerekli durumlarda, ölçüm 

yapılacak yüzeyin üzerine yapılabilen spreyleme ile düzeltilebilmektedir. Bazı durumlarda 

ise ölçüm yapılacak olan parça geometrisinden ötürü algılayıcılar, yüzeyden yansıyan lazeri 

göremezler. Böylesi bir durumda bu noktadaki ölçüm işlemi başarısız olur. Yine, 

geometriden kaynaklı bir başka sorun ise ikincil yansımalardır. İkincil yansımalar, parça 

yüzeyinden yansıyan lazerin parçanın başka bir noktasından ikinci kez yansıyarak algılayıcı 

üstüne gelmesidir. Bu gibi durumlarda yanlış ölçümler alınır. Bu sorunlar, tarama yolunun 

dikkatli bir şekilde planlanması ile çözülebilmektedir. Özetle, tarayıcı performansını 

etkileyen faktörler, operatör tecrübesi, lazer gücü, objeye olan uzaklık, yüzey kalitesi, 

çevresel ışık ve diğer çevresel faktörlerdir. 

Lazer üçgenleme yöntemi ile çalışan tarayıcıların çözünürlüğünü, algılayıcı ile lazer 

arasındaki üçgenleme açısı belirlemektedir. Düşük açılarda çözünürlük düşerken, ölçüm 

alınabilen uzaklık artmaktadır. Büyük açılarda ise yüksek çözünürlükte ölçümler alınırken 

çalışma uzaklığı kısalmaktadır. Yakın mesafelerde lazer üçgenleme yöntemi, mikrometre alt 

mertebelerinde doğruluklara ulaşabilmektedir.[14] 

Uçuş Zamanı: Emilen ışık huzmelerinin uçuş zamanını algılayarak mesafeyi ölçme, bu 

sistemin çalışma prensibidir. Pratik yöntemler genelde lazer ve ışın titreşimlerine dayanırlar. 

Örneğin uçuş zamanı; lazer uzaklık algılayıcılarda alınan yolu hesaplamak için ve stereo 

analizlerinde farklı görüntülerde yer alan belirli noktaların konumlarını ilişkilendirmek için 

kullanılabilir. 

İnterferometre: Bu yöntem uzaklığı, dalga boyu cinsinden hesaplar. Oldukça hassas bir 

yöntemdir çünkü gözle görülebilen ışık, yüz nanometreler büyüklüğünde olmasına rağmen, 

diğer tersine mühendislik uygulamalarında uzaklıklar santimetre ve metreler 

hassasiyetindedir. Prensipte, elektromanyetik spektrumların diğer bölümlerinden de 

yararlanılabilmektedir. Pratikte, hem objeyi algılamada kullanılan monokromatik ışın için 

hem de yansıyan ışık ile karşılaştırmak üzere referans ışını sağlamak için yüksek enerjili ışık 

kaynağı kullanılmaktadır. 

Yapısal Işıklandırma: Işık paternlerini ilgili yüzeye yansıtarak, bu yüzeyden geri yansıyan 

ışınların oluşturduğu paternleri yakalayıp görüntü oluşturmayı içermektedir. Bu görüntü, 

daha sonra yüzeydeki veri noktalarının koordinatlarını hesaplayabilmek için analiz 

edilmelidir. Yapısal ışıklandırma yöntemlerinden en popüler olanı ShadowMoire’dir. Bu 

yöntemde bir girişim paterni, yüzeyde aydınlatılmış kontur çizgileri elde edecek şekilde 

yansıtılır. Kontur çizgileri bir görüntüde toplanarak, çizgiler arası uzaklıkların 

hesaplanabilmesi için analiz edilirler. Bu uzaklıklar, ilgili noktalar dahilindeki yüzey 

yükseklikleri ile orantılıdırlar ve bu sayede yüzey noktalarının koordinatları elde edilebilir. 

Yapısal ışıklandırma tek bir görüntüden birçok veri elde edebilir ancak bu verilerin 

pozisyonlarının analiz edilmesi oldukça karmaşık işlemler gerektirir. 
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Stereo Görüntü Analizleri: Bahsedilecek son optik görüntü toplama yöntemi stereo görüntü 

analizidir. Bu yöntem de yapısal ışıklandırma gibi resim karelerini analiz ederek, verilerin 

koordinatlarını belirler. Ancak, analizler yansıtılan paternlere dayanmaz, bunun yerine stereo 

çiftler kullanılır. Bu çiftler noktaların yükseklik ve koordinat konumlarını ölçmek için yeterli 

bilgileri sağlar. Stereo görüntü analizi daha çok pasif bir yöntem olarak bilinmektedir, çünkü 

herhangi bir yapısal ışıklandırma içermez. Aktif yöntemleri pasif yöntemlerden ayıran nokta, 

veri toplaması sırasında yapay ışıkların kullanılmasıdır. Görüntü ve noktalar arasında 

bağlantı kurmak pasif yöntemlerde çok zor olduğu için, genellikle aktif yöntemler tercih 

edilmektedir. Bir başka stereo görüntü analizi yaklaşımı ise, modellerin ışıklandırılmasıdır. 

Bu yaklaşımda görüntü 3B model ile karşılaştırılır. Gölgelendirilmiş görüntü ile gerçek 

görüntüler birebir örtüşene kadar, model modifiye edilir. En sonunda görüntü üzerindeki 

yoğunluk paternlerinden koordinat bilgileri elde edilir. 

2.1.2.2 Akustik Yöntem 

Akustik yöntemde yüzeyden yansıyan ses kullanılır. Akustik yöntemler yüzyıllardır mesafe 

ölçümünde kullanılmışlardır. Sonar’lar genellikle bu amaçla kullanılmaktadırlar. Aynı şekilde 

otomatik odaklı kameralar da akustik yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntem, uçuş zamanı 

yönteminde ışıkla yapıldığı gibi, ses dalgalarının yüzeyden yansımasını kullanarak, ses kaynağı 

ve yüzey arasındaki mesafeyi ses hızı bilgisi ile ölçmektedir. Akustik karışıklıklar ya da 

gürültü genellikle odaklanılan noktanın yerini belirlemeyi zorlaştırır. Ultra-ses cihazlarında 

kapsamlı şekilde dinamik görüntüleme kullanılır. Dinamik görüntülemede, bir dönüştürücü ile 

kesit taraması yapılarak objenin iç malzeme yapısı elde edilir. 

2.1.2.3 Manyetik Yöntem 

Manyetik yöntemde yüzeye temas eden manyetik alan kullanılır. Manyetik alan hesaplamaları; 

manyetik alan kaynağının gücünü algılama prensibine dayanır. Alan içerisindeki algılama 

ucunun yer ve yönünü belirlemek için genellikle manyetik dokunma probu kullanılır. Algılama 

ucu, ilgili noktaya konumlandığında, kullanıcıya sadece belirli bir nokta verisini 

kaydedebilmesine izin veren bir tetikleme hareketi gerçekleşir. İç malzeme özelliklerinin 

ölçüleceği ultra-ses ile benzer uygulamalarda manyetik rezonans kullanılır. MRI (Manyetik 

rezonans) ölçülecek maddenin atomlarını aktive eder ve ardından tepkilerini ölçer.[9] 

Geometrik tersine mühendisliğin ikinci aşaması toplanan verinin işlenmesidir. Tarama 

işleminden, model oluşturmaya kadar tüm işlemler genellikle tersine mühendislik 

programları vasıtasıyla yapılmaktadır. Tarama işleminden elde edilen nokta bulutunda parça 

dışı yansımalardan oluşan gürültüler bulunmaktadır. Bu programlarda öncelikle bu 

gürültülerin temizlenmesi gereklidir. Daha sonra düzenlenmiş nokta bulutundan mesh-örme 

yüzeyler oluşturulur. Örülen yüzeylerin üzerinde matematiksel ve fiziksel hatalar 

oluşmaktadır. Bu sebeple hataların giderilmesi ve mesh-örme yüzeylerin optimize edilerek 

tekrar oluşturulması gerekmektedir. Son olarak bu yüzeylerden mühendislik modeli 

oluşturulur. 
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Şekil 4: 3B Geometrik Modelin Oluşturulması[2] 

 

Tüm bu işlemler tersine mühendislik programları aracılığıyla yapılabildiği gibi manuel 

olarak da yapılabilir. Fakat manuel olarak yapmak parçanın geometrik ölçü hassasiyetini 

kaybetmesine ve oldukça fazla zaman kaybına sebep olabilir. 

2.2. Mekanik Tersine Mühendislik  

Havacılık gibi önemli sektörlerde geometrik tersine mühendisliğin yanı sıra mekanik tersine 

mühendislik de çok önemlidir. Mekanik tersine mühendislik, herhangi bir teknik şartnamesi 

veya know-how bilgisi olmayan bir parçanın ham malzemesinin, kaplamasının ve imalat 

yönteminin belirlenerek birebir üretilecek veya geliştirilecek yeni parçanın mevcut çalışma 

şartlarına uygun olarak imal edilmesi sürecidir. 

Mekanik tersine mühendisliği yapılacak parçanın ham malzemesi ICP-OES cihazı ile 

belirlenebilir. ICP-OES (Endüktif Eşleşmiş Plazma - Optik Emisyon Spektrometresi), 

malzemenin içindeki elementlerin hassas ve doğru bir biçimde niteliksel ve niceliksel olarak 

ölçülmesini sağlayan cihazdır. Bu cihazda analiz için öncelikle ham malzemesi belirlenecek 

parçalardan talaş alınıp çeşitli aşamalardan geçirilerek sıvı hale getirilir. Endüktif Eşleşmiş 

Plazma - Optik Emisyon Spektrometresi cihazının çalışma prensibi plazma enerjisi analiz 

edilecek olan örneğe verildiğinde elementlerin atomlarının ve iyonlarının uyarılması üzerine 

kurulmuştur.[16] Uyarılan atomlar daha düşük enerji seviyelerine geri döndüklerinde, yayılan 

ışınlar serbest bırakılır ve foton dalga boylarına tekabül eden bu emisyon ışınları ölçülür. Element 

türü foton ışınlarının durumuna göre belirlenir, element içerikleri ise ışınların yoğunluğu temel 

alınarak bulunur.[17] Bu yöntem uygulandığında dikkat edilmesi gereken nokta parçanın tekrar 

kullanılamayacak olması ve geometrisinin bozulması sebebiyle mekanik tersine mühendislik 

sürecine başlamadan önce geometrik tersine mühendislik çalışmasının tamamlanmış olmasıdır. 

Ayrıca SEM-EDX (Taramalı Elektron Mikroskobu-Enerji Dağılım X-ışın spektrometresi) 

cihazı vasıtasıyla numuneye geometrik olarak zarar vermeden kaplama tayini ve malzeme 

doğrulaması yapılabilir. SEM’de temel prensip örnek yüzeyinden yansıyan elektronların bir 

toplayıcıda birikmesi ve bu biriken elektronların bir takım yansıtıcı aletler yardımıyla 

görüntü haline getirilmesidir.[18] EDX ise, SEM’in numune haznesine konarak görüntüsü 

alınan malzemenin ana elementlerinin yarı iletken detektörlerle X-ışın yoğunluklarının 

ölçülmesi ve enerji seviyesinin belirlenmesi yöntemi ile Boron 5’ten Uranium 92’ye kadar 

periyodik tablo elementlerinin kantitatif ve kalitatif spektrum ve analizlerinin alınabildiği 
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ünitelerdir. SEM-EDX cihazı ile bazı kritik metaller tam olarak tespit edilemeyeceğinden 

zorunlu olmadıkça tek başına ham malzeme belirlemek amacıyla kullanılmaması gerekir. 

Ham malzeme belirlendikten sonra malzemenin kondisyonu (ısıl işlem durumu) da tespit 

edilmelidir. Malzeme kondisyonu belirlenirken sertlik ile mukavemetin doğru orantılı olduğu 

çelik malzemelerde sertlik ölçümü yeterli iken, süper alaşımlarda çekme testinin de 

yapılması gerekebilir. Çünkü normal çelikler su verme ve temperleme ile sertleştirilirken 

süper alaşımlar solüsyona alma ve yaşlandırma ile sertleştirilir. 

Alüminyum alaşımlarında uygulanan işlemler genellikle yaşlandırma işlemine göre 

değerlendirilmekte ve sadece mekanik özellikler için değil, elektriksel iletkenlik ve korozyon 

özellikleri için de belirleyici rol oynamaktadır.[19] Bu sebeple alüminyum alaşımlarının 

kondisyonu belirlenirken sertlik ölçümünün yanında IACS (International Annealed Copper 

Standard) testinden yararlanılabilir. Al alaşımlarında bir başka kondisyon belirleme yöntemi 

ise çeliklerde olduğu gibi çekme testidir. 

Mekanik tersine mühendisliğin en önemli aşamalarından birisi de imalat yönteminin 

belirlenmesidir. İmalat yöntemi parçanın mikro yapı incelemesi sonucunda bulunabilir. 

Optik mikroskoplar vasıtasıyla yapılan bu incelemede parçanın tanecik yönlenmelerine 

bakılarak talaşlı olarak, dövme veya döküm yoluyla imal edildiği tespit edilebilir. Ayrıca bu 

kontrolle numunenin sementasyon veya nitrasyon gibi yüzey sertleştirme işlemlerine tabi 

tutulup tutulmadığı da bulunabilmektedir. 

3.  HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK ÖRNEKLERİ 

Genel olarak uçak parçaları, serbest veya özel geometrilere sahip, imalatı ve ölçümü zor 

olan, malzemeleri çok çeşitli  hassas parçalardır. Uçak yapısal parçalarında aerodinamik 

yapıyı korumak için serbest geometri yüzeyine sahip, hafiflik gerekliliğinden dolayı 

alüminyum alaşımı, magnezyum alaşımı veya kompozit gibi özgül ağırlığı düşük ham 

malzemelerden imal edilmiş parçalar kullanılır. Uçak ünitelerinde ve motorlarında ise 

genellikle dar toleranslara ve özel geometrilere sahip, çeşitli özel çeliklerden veya sıcak 

bölgelerde çalışan parçalar için süper alaşımlardan (Inconel, Hastolley gibi) imal edilen 

parçalar bulunmaktadır. Bu parçalardan birisi de kanatçıkların diske entegre edilmesiyle 

oluşan blisklerdir.  

Blisk tipi geometriler, farklı sebeplerden dolayı zorluklar içermektedir. Bunlara örnek olarak, 

dar ölçüm tolerans aralığı, hücum (leading) ve firar (trailing) kenarının çok küçük bir radyus 

geometrisine ve dar hücum kenarı profil toleranslarına sahip olması, sıcak bölgeler için 

yüzeysel soğutma deliklerinin bulunması ve geometriye erişim zorluğu gibi faktörler 

verilebilir. 

Optik ölçüm yöntemlerinden lazerle veya yapısal ışıkla tarama, kanatçık profilinde 

uygulanan en yaygın yöntemlerdir. Bu sayede, dokunmatik problarla alınan birkaç kesit 

yerine, tüm yüzey profili elde edilebilmektedir.[12] 
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Nikon Metrology’e göre, havacılık ve enerji sektöründe lazerle tarama ölçüm sistemini 

kullanan Airbus, Boeing, GE Jet Engine, Gemco, Pratt&Whitney, RollsRoyce, Siemens 

Power Generation, Snecma, Stork, Amerika Birleşik Devletleri Hava kuvvetleri gibi birçok 

kurum ve kuruluş bulunmaktadır.[20] 

 

3.1. Impeller-Wheel Parçası Örneği 

Bu çalışmada ilk olarak T-38 ve F-5 uçaklarına ait soğutma ünitesinde kullanılan Impeller-

Wheel isimli blisk tipi parçanın geometrik ve mekanik tersine mühendislik çalışması 

anlatılmıştır. 

 

Şekil 5: Impeller-Wheel Parçası  

 

3.1.1. Geometrik Tersine Mühendislik Çalışması 

Blisk tipi geometrilerin geleneksel yöntemler veya CMM gibi dokunmalı sistemler ile veri 

toplanması oldukça zor olduğu için 3B lazer tarayıcı cihaz kullanılmıştır.  

 

Şekil 6: Veri Toplamada Kullanılan Lazer Tarayıcı Cihaz[21] 
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Lazer tarayıcı cihazlar ile yapılan tarama işleminde parçanın sabit tutulması çok önemlidir. 

Bunun dışında herhangi bir eksen tanıtma veya sıfırlama işlemine gerek duyulmaz. Taranan 

parçalardan alınan veriler, nokta bulutu olarak tersine mühendislik programlarında eş 

zamanlı yer alır. Şekil 7’de Impeller-Wheel parçasının taranan nokta bulutu gösterilmiştir. 

Bu taramada 794.514 nokta bulunmaktadır. 

    

Şekil 7: Taranan Parçanın Nokta Bulutu 

Bu aşamada nokta bulutunun düzenlemesi gereklidir. Yansımalardan kaynaklı 

gürültülerin (parazitlerin) temizlenmesi işlemi, tersine mühendislik programlarındaki 

komutlarla veya manuel olarak yapılır. Gerekliyse nokta sayısında oransal olarak 

azaltmaya da gidilebilir.  

Nokta bulutu düzenlendikten sonra noktalar ağ oluşturacak şekilde bağlanarak mesh-örme 

yüzeyler oluşturulur. Bu çalışmada 329.629 yüzey oluşturulmuştur. Bu yüzeylerdeki 

matematiksel hataların giderilerek, mesh-örme yüzeylerin optimize edilmesi işleminden 

sonra yüzey sayısı 123.884’e düşmüştür. 

    

Şekil 8: Düzenlenmemiş ve Düzenlenmiş Haldeki Mesh-Örme Yüzeyler 
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Tüm bu işlemlerden sonra mesh-örme yüzeyler giydirilerek katı model oluşturulur. Bunun 

için tersine mühendislik programlarının otomatik yüzey oluşturma komutları kullanılabilir. 

Fakat böyle bir parçada ölçülerin standartlaştırılması, gerekli düzeltmelerin yapılması ve katı 

modelin serbest yüzey gibi parçalı yüzeylerden oluşmaması için çeşitli kesitler alınarak ve 

yüzey giydirmeler yapılarak modellenmesi gerekir.  

Şekil 9’da Impeller-Wheel parçasının oluşturulan katı modeli ve taranan nokta bulutuyla 

arasındaki ölçüsel farklılıkları gösteren renk haritası bulunmaktadır. Bu sayede oluşturulan 

mühendislik modelinin numuneye göre kalite kontrol işlemi de yapılmış olur. Ayrıca 

parçanın tersine mühendislik çalışması tamamlandıktan sonra yeni parça imal edilip 

taranarak, oluşturulan mühendislik modeliyle karşılaştırılması da mümkündür. Bu sayede 

imal edilen parçanın kalite kontrolü de sağlanmış olur.  

      

Şekil 9: Katı Model ve Renk Haritası 

 

3.1.2. Mekanik Tersine Mühendislik Çalışması 

Geometrik olarak tersine mühendislik çalışması tamamlanan parçanın mekanik incelenmesi 

için parçadan talaş alınmış ve metal analiz yapılmıştır. ICP-OES cihazında yapılan analiz 

sonucunda % olarak;  

 0.03 C, 0.02 S, 15.5 Cr, 3.2 Cu, 0.22 Mn, 0.10 Mo, 0.22 Nb, 3.9 Ni, 0.03 Sb ve 0.67 

Si elementleri bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ham malzemenin kimyasal 

kompozisyon olarak paslanmaz 17-4 PH şartname limitlerine yakın olduğu 

değerlendirilmiştir.  

Daha sonra imalat yönteminin araştırılması (döküm, talaşlı imalat veya dövme), malzeme 

kondisyonun tespiti, kaplama ve yüzey sertleştirme işlemi olup olmadığının araştırılarak 

metalürjik incelemenin yapılması için parça optik mikroskop ve mikro sertlik cihazları ile 

incelenmiştir. Parçadan eksenel kesit alınarak optik mikroskop ile yapılan mikroyapı 

değerlendirilmesinde; 
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 Mikroyapının homojen olduğu, 

 Tanelerin eş eksenli ve liflerin parça içinde değişen yönlenmiş yapı içerdiği tespit 

edilmiştir. 

Ayrıca parça üzerinde takım izlerine rastlanmıştır. Bu bilgiler ışığında parçanın yarı dövme 

mamul haline getirildikten sonra talaşlı olarak işlendiği yorumu yapılabilir. 

Mikro sertlik cihazı ile hazırlanan kesitlerden yapılan ölçüm sonuçları HRC cinsinden; 

 Minimum sertlik: 42.5, Maksimum sertlik: 46.1 

 Ortalama sertlik: 44.4, Standart sapma: 1.48 olarak bulunmuştur. 

Bu bilgiler ise malzemenin H900 kondisyonunda (40-47 HRC sertlikte) olduğunu 

göstermektedir.  

 

3.2. Turbine-Frame Örneği 

Bu örnekte F-16 uçak motorlarında kullanılan Turbine-Frame isimli parçanın geometrik ve 

mekanik tersine mühendislik çalışması yapılmıştır. Bu parça F110 motorlarının sıcak 

bölgesinde yer alan bir parça olup, ana malzemeyi 700
o
C’lik sıcaklığa karşı kalkan 

oluşturarak korumaktadır. 

 

    

Şekil 10: Turbine-Frame Parçası 

 

3.2.1. Geometrik Tersine Mühendislik Çalışması 

Parça, serbest yüzey geometrilerine sahip bir sac olduğundan dokunmalı yöntemlerle veri 

toplanması mümkün değildir. Bu sebeple geometrik tersine mühendislik çalışması Şekil 

6.’da yer alan 3B lazer tarayıcı cihaz kullanılarak yapılmıştır. 



 
IX. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 

BİLDİRİLER KİTABI 

150 
 

Yapılan taramada toplam 850.456 noktadan oluşan bir bulut elde edilmiş, nokta bulutunun 

işlenmesinin ardından 1.650.654 mesh-örme yüzey oluşturulmuştur. İlk örneğe benzer 

şekilde bu parçada da yüzeylerdeki matematiksel hatalar giderilmiş, mesh-örme yüzeyler 

optimize edilmiş ve tüm bu işleminden sonra yüzey sayısı 1.500.593’e düşmüştür. 

    

Şekil 11: Taranan ve Katı Model Haline Dönüştürülen Parça 

Bu parça ilk örnekten farklı olarak tamamen serbest yüzey geometrisine sahip ve taramadan 

kaynaklı ölçü düzeltmesi yapılamayacak bir parça olduğundan, katı modele çevrilirken 

tersine mühendislik yazılımlarının otomatik model oluşturma komutları kullanılabilir. Bu 

aşamada dikkat edilmesi gereken nokta katı modeli oluşturulacak parçada yansıma kaynaklı 

gürültülerin giderilmiş, oluşturulan mesh-örme yüzeylerdeki boşlukların ve bozuklukların 

düzeltilmiş olmasıdır.Ayrıca kesit alma ve yüzey giydirme yöntemleri ile otomatik katı 

model oluşturma yöntemleri birlikte kullanılarak hibrit modelleme de yapılabilir. 

Otomatik model oluşturma yöntemi kullanılarak yapılan mühendislik modeli taranan parça 

ile birebir aynıdır. Bu sebeple kalite kontrol için çıkarılan renk haritası Şekil 12’de 

görüldüğü gibi hatasızdır. Ancak unutulmamalıdır ki taranan parçanın kalıp, takım izi gibi 

imalat hatalarını ve kullanımdan kaynaklanan hataları da içermektedir. 

    

Şekil 12: Katı Model ve Renk Haritası 
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3.2.2. Mekanik Tersine Mühendislik Çalışması 

Bu parçaya zarar vermeden metalürjik inceleme yapılması istenmiştir. Bu sebeple ham 

malzemenin belirlenmesi için SEM/EDX cihazı kullanılmıştır. Analiz sonucunda bulunan 

elementlerin yüzdeleri Tablo 1.’dedir. 

 

Tablo 1: Turbine-Frame Parçası Analiz Sonucu 

Element Min. Maks. Ort. Std. Sapma 

Al 0.980 2.500 1.770 0.762 

Cr 18.940 20.630 19.887 0.863 

Mn 0.080 0.330 0.063 0.256 

Fe 18.900 19.290 19.047 0.212 

Co 0.880 2.010 1.390 0.573 

Ni 47.640 49.210 48.570 0.824 

Mo 9.080 9.610 9.270 0.295 

 

Bu değerlerden mühendislik yaklaşımı ile ham malzemenin AMS 5536 şartnamesine uygun 

Hastelloy X’e yakın olduğu değerlendirilmiştir. AMS 5536 şartnamesinin element 

kompozisyonu Tablo 2’dedir. 

 

Tablo 2: AMS 5536 Şartnamesinin Element Kompozisyonu[22] 

Element Min. Maks. 

Al --- 0.50 

Cr 20.50 23.00 

Mn --- 1.00 

Fe 17.00 20.00 

Co 0.50 2.50 

Ni Ana malzeme Ana malzeme 

Mo 8.00 10.00 
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Yapılan incelemede parça üzerinde herhangi bir kaplamaya rastlanmamıştır. Ayrıca 

Hastelloy X yaşlanan bir malzeme olmadığından kondisyonu incelenmemiştir. 

İmalat yönteminin belirlenmesi için yapılan çalışmada ise parçanın, kalınlığı 0.025” olan sac 

malzemenin kalıpla şekillendirilmesi sonucunda üretildiği tespit edilmiştir. 

 

4. SONUÇ 

Tersine mühendislik günümüzde etkisini giderek artıran mühendislik yöntemlerinden bir 

tanesidir. Teknik bilgi paketi mevcut olmayan bir parçaya uygulanan geometrik ve mekanik 

tersine mühendislik teknikleri sayesinde parça birebir veya geliştirilerek/iyileştirilerek imal 

edilebilir hale gelmektedir.  

Havacılıkta parça tasarımı ve sertifikasyonu oldukça zor ve zaman alan bir süreçtir. Bu 

sebeple geliştirilmek istenen bir parçanın tersine mühendislik çalışmasının yapılması tasarım 

maliyetini azaltmakta ve tasarım sürecini kısaltmaktadır.  

Bu çalışmada literatürdeki mevcut tersine mühendislik metodolojileri incelenmiş, geometrik 

tersine mühendislik yöntemlerine mekanik yöntemler de eklenerek yeni bir tersine 

mühendislik metodolojisi oluşturulmuştur. Havacılık sektöründe kullanılan Impeller-Wheel 

ve Turbine-Frame parçaları üzerinden geleneksel yöntemler veya dokunmalı yöntemler ile 

veri toplanamayan parçaların lazer tarayıcı cihazlarla taranması ve tersine mühendislik 

yazılımları sayesinde taramanın modele dönüştürülmesi süreci anlatılarak geometrik tersine 

mühendislik uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine bu örnekler üzerinden ham 

malzemenin, kaplamanın ve imalat şeklinin belirlenme yöntemleri anlatılarak mekanik 

tersine mühendislik uygulamaları da yapılmıştır. 
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