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SİZİN İÇİN TEKLİFİMİZ
Masta yazılımı modüler yapıya sahiptir. Masta’da 90 farklı modül bulunmaktadır. Modüler yapısı
sayesinde kullanıcılar kendilerine uyan en iyi konfigürasyonu oluşturabilmektedirler. Modüller Temel
Paket ve Uzman Modüller olarak kategorize edilebilir.
Oldukça detaylı ve donanımlı olan yazılımın satın alma süreci boyunca oluşturulacak birliktelik
sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun konfigürasyonun oluşturulmasında fayda
sağlanmaktadır.

TEMEL PAKET
Temel paket, aktarma sistemleri tasarımında asgari ihtiyaçlarınızı gidermek amacıyla
oluşturulmuştur. Pakette bulunan modüller sayesinde paralel eksen dişli yerleşimleri için sistem
modellemesi, simülasyon ve analiz imkânı sağlamaktadır. Temel Paket dişller, şaftlar, rulmanlar,
kamalı miller ve gövde gibi elemanların hem statik hemde ömür unsurları açısından boyutlandırılarak
CAD yazılımlarına 3 boyutlu model aktarım imkânı sunmaktadır.
Temel pakette bulunan modüller ve açıklamaları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Modül
Kodu

Modül İsmi

Modül Tanımı

MC101

Silindirik dişliler/rulmanlar/şaftlar için modelleme ve Bilgisayar Destekli Tasarım
aracı
- Sistem sehimi,
- Silindirik dişli yükleri ve hizalama hataları,
MASTA Çekirdek Modülü
- Silindirk dişli analiz (ISO 6336, 2006 standart veya DIN 3990’a veya
AGMA 2104-D04’e göre)
- Rulman yükleri ve hizalama hataları
- Rulman Analizleri (ISO76, ISO281, ISO/TS 16281)

MC110

Şaft Yorulma
Modülü

Eksenel deliklerin sebep olduğu gerilme yığılmaları dahil olmak üzere, kaymalı
bilezik yarıkları ve kademeli mil yarıçapları ile yüzey pürüzlülüğü etkilerine göre
şaft geometrisinin tasarımı gerçekleştirilebilir. Yaklaşık şaft ömür tahmini. DIN 743,
AGMA 6001-D97 veya SMT metoduna göre hesaplama yapılabilir.

MC105

Kamalı Mil Tasarımı ve
Analiz Modülü

Kamalı Mil Tasarımı ve analizi- DIN 5480’ e göre tasarım (Emniyet katsayısı analizi
hariç), GB/T 3478, ISO 4156, JIS B 1603, SAE (ANSI B92.1), GB/T 17855 veya SAE
tasarım kılavuzlarına göre kamalı mil tasarımı ve emniyet katsayısının
hesaplanması (Cedoz ve Chaplin).

MC120

DIN 7190’a göre Detaylı
Sıkı Geçme Tasarımı ve
Değerlendirilme Modülü

DIN 7190’a göre detaylı sıkı geçme tasarımı ve değerlendirilmesi

MA101

Gövde Analizi için Sonlu
Eleman Modeli Aktarma
Modülü

Dişli ve rulman hizalama hatalarının etkilerin elde edilmesi için ANSYS, Nastran,
ABAQUS gibi sonlu elemanlar analiz yazılımlarından direngenlik matrislerinin
MASTA’ya aktarılması için bu modül gereklidir. Ayrıca dişli kutusu içerisindeki
yükler ile gerilme analizi yapılabilir.

ME101

Temel CAD dosyası
aktarım Modülü

dxf, .stl .vrml ve .stp formatlarında CAD ortamına dosya aktarımı.

Temel paket yukarıda listelenen şekli ile fiyat avantajı barındırmaktadır. Ancak istendiği taktirde
tablodaki modüller ayrı ayrı satın alınabilir. Dokümanda MASTA Core Modülü ve kabiliyetleri
açıklanmıştır.
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MC 101 MASTA Core Modülü
1. Tasarım Modu

1.1. Özellikler
Dişli sistemleri oluşturulması ve değiştirlmesi için kullanıcı arayüzü bulunmaktadır.
•
•
•
•
•

Model görüntüleme seçenekleri:
2 boyutlu kesit görünüş, 2 boyutlu x-y görünüşü, 3 boyutlu görünüş
Modellere parçaların eklenmesi
Parçaların bibirine bağlanması
Parçaların yerleşimi
Tasarım modu içerisindeki parçalar:
Alt montajlar
Rulmanlar
Kaplinler
Kavrama
Kaymalı bilezik
Kamalı Mil / Rijit Bağlantılar / Detaylı Bağlantılar
Senkromeçler
Referans Düzlemi
2 boyutlu CAD model, 3 boyutlu CAD model
Dişli Çiftleri (Silindirik, Planet dişli hariç)
Disk kütlesi
Ölçüm noktası
Yağ keçesi
Dış Yükleme, Noktasal yük
Şaftlar
Dengelenmemiş kütle
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1.2. Fonksiyonlar
Montajlar
Taslak çizimler üzerinden oluşturulan ana montaj ve alt montajları içeren MASTA modelleridir.
Rulmanlar
Varsayılan
rulman
tipi,
konsept
rulmanlardır.
Model
değiştirilebilinmektedir. Mevcut rulman tipleri aşağıdaki gibidir:

oluşturulduktan

sonra

Silinidirk Rulmanlar - Ana rulman üreticilerinin rulman katalogları veri tabanını içermektedir.
Ayrıca rulman teknik özelliklerini değiştirmeye imkân veren özel rulman tasarımları da
kullanılabilmektedir. MASTA içerisindeki rulman tipleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Konsept rulmanlar
Eksenel, radyal ve sehim katılıklarının tanımlanmasına izin vermektedir.
Eksenel boşluklar, temas katılığı ve eksenel boşluklara imkân vermektedir.
Radyal boşluklar, temas katılığı ve çap boşluklarına imkân vermektedir.
Kaplinler
Kavrama - Bir şaft ile dişli-şaft elemanı arasında sürtünme, kavrama veya frene benzer bağlantı
elemanlarının özelliklerini belirlemeye imkan sağlamaktadır.
Kaymalı Bilezik - Eş eksenli olmayan parçalar arasında radyal ve eksenel kuvvetlerin iletilmesi için
kullanılmaktadır.
Kamalı Mil / Rijit Bağlantılar / Detaylı Bağlantılar
Konsept Kamalı Miller - İki şaft arasında kamalı millere benzer bir bağlantı sağlamaktadır. Eksenel,
radyal, burulma ve sehim katılıklarının ve radyal boşlukların belirlenmesini sağlamaktadır.
Rijit Bağlantılar - İki şaft arasında kaynak, pres geçme veya yapıştırma bağlantılarna benzer bir
bağlantı oluşturmasını sağlamaktadır. Eksenel, radyal, burulma ve sehim direngienlikerini
tanımlamaktadır.
Detaylı Bağlantılar - Kamalı miller ve sıkı geçme bağlantıları detaylarının sırasıyla MC105 ve
MC120 modülleri üzerinden tanımlanması mümkün olmaktadır.
Senkromeçler - Bir şaft ile dişli şaftı bağlantısı için manuel senkromeç özelliklerinin belirlenmesini
sağlamaktadır.
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Referans Düzlemler
Referans düzlemler, parçaların konumu veya hizalanması için eklenebilir. Parçaların yeniden
konumlandırılmasında, düzlemlere göre veya diğer parçalara göre pozisyonları tanımlanabilir.
2 boyutlu CAD model
Parçaların montaj içerisinde konumlandırılmasında ve şaft profillerinin oluşturulmasında içeriye
aktarılan DXF/ DWG dosyaları kullanılabilir ve sistemin modellenmesinde zaman kazanılır.
Silindirik Dişliler
Tek dişli çifti - Kullanıcı temel makro dişli geometrisi girişlerini yapabilmektedir.
Lineer dişli sistemi - Kullanıcı birbirine bağlı olacak 2’den fazla dişler için makro dişli geometrisi
girişlerini yapabilmektedir.
Disk kütle
Bir şaft üzerinde kütle ve atalet özelliklerinin belirlenmesini sağlarlamaktadır.
Ölçüm noktası
Bir şaft üzerinde bir noktada analiz parametrelerinin raporlanması için eklenmektedir.
Yağ keçeleri
Bir şaft üzerinde bir noktada yağ keçesini modele dahil etmeye imkân vermektedir. MC 112
modülü ile birlikte yağ keçe kayıplarının hesaplamalara dahil edilmesi için kullanılmaktadır.
Dış Yükleme
Şaft üzerinde giriş ve çıkıştaki güç bağlantılarını sağlamaktadır. Birden çok giriş ve çıkış yükü
eklenebilmektedir.
Noktasal yük
Kuvvet, moment, yer değiştirme ile bir şaftın bir noktasındaki sehim değer girişine imkân verir;
birden çok noktasal yük eklenebilmektedir.
Şaftlar
Kullanıcı temel şaft ölçülerini girebilmektedir.
Şaft profilleri ”Edit Shaft Profile” aracı kullanılarak değiştirilebilmektedir. Şaft kesiti, sürüklemek
ve bırakmak suretiyle veya doğrudan ölçü belirtilerek oluşturulabilir. DXF/DWG dosyaları, şaftların
profillerini daha kolay oluşturulması için yazılıma aktarılabilmektedir.
Dengelenmemiş kütle
Bir şaft üzerindeki bir noktada dengelenmemiş kütle belirtilmesi için kullanılır.
1.3. Parçalar, kolay menüler ile modele eklenebilmektedir
Parçalar iki şekilde birbirlerine bağlanabilirler:
2 boyutlu ekranda, “Connect Components Together” aracı kullanarak tıklama, sürükleme ve
yerine bırakma ile birine bağlanabilir.
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Model ağaç yapısından, tıklama, sürükleme ve yerine bırakma ile birine bağlanabilir.
1.4. Parçalar “Move Component” aracı kullanılarak kolayca konumlandırılır
Fare hareketiyle tıklayarak ve sürükleyerek, bir düzleme veya başka bir parçaya göre mesafesi
doğrudan belirtilerek ve/veya X,Y görüntüsü üzerinden yapılabilmektedir.

Dişli merkezleme mesafe aracı kullanılarak, bir dişlinin pozisyonu diğer dişlilere göre
değiştirilebilir.
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1.5. Dişlilerin özellikleri “Editör” penceresinden kolayca değiştirilebilir.
Dişli özellikleri seçilen dişliye vaya dişlilere göre arayüzde değiştirilebilir.

1.6. Rulman, şaft ve dişliler için veritabanı
Parça özellikleri tanımlanırkenkullanılabilecek çeşitli veritabanları dahil edilmiştir. 44,000’den
fazla ticari rulman veritabanında bulunmaktadır. Ayrıca özellikleri kullanıcı tarafından
belirtilebilecek özel rulmanlar tanımlanabilir.
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1.7. Tasarım özellikleri
Rulmanlar, kayışlar, dişliler, kamalı miller, şaftlar ile sıkı geçmeler için emniyet katsayısını içerir.
Ayrıca ortam, rulman parçaları, gövde, yağ ve şaftlar için sistem sıcaklıkları dışarıdan belirtilebilir.
Yoğunluk, viskozite, kirlilik ve uygulama tipi gibi özellikleri içeren yağlama özellikleri
tanımlanabilir.

2. Yük Durumu ve Görev Döngüsü Modu
2.1. Özellikler
Bu çalışma modu tasarım, yük ve görev döngülerini oluşturmak ve yönetebilmek için kullanılır.
Tasarım Durumu: Model içerisindeki kavrama ve senkromeç durumlarını kontrol eder.
Yük Durumu: Belirtilen bir “Tasarım Durumu” için sistem sınırları içerisindeki uygulanan
kuvvetleri tanımlar. Sistem sınırları, güç yüklemesi ve noktasal yükler ile temsil edilir. Bir “Yük
Durumu” tanımlandıktan sonra sistem üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirilebilir. Belirli bir
“Tasarım Durumu” için, bir “Yük durumu” oluşturulmaktadır.
Görev Döngüsü: “Yük Durumları” bir “Görev Döngüsü” oluşturmak için gruplanabilir. Görev
döngüsü, sistemin bütün yaşam döngüsünü veya bir kısmının defalarca tekrarını temsil eder.
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2.2 Fonksiyonlar
Tasarım Durumu
Bir modelde senkromeç ve/veya kavrama bulunduğu zaman, güç akışını tanımlayabilmek için
çeşitli tasarım durumları MASTA’da oluşturulabilir.
Yük Durumu
Noktasal Kuvvet
Her bir noktasal yük için, kuvvet, moment, yer değiştirme ve sehim değerleri tanımlanabilir.
Noktasal yük şaft merkezine uygulanmaktadır.
Dış Yüklemeler
Dış yüklemeler için MASTA, sistemde kullanıcı tarafından belirtilmeyen hız, tork ve güç değerini
sistem modeline göre hesaplar. MASTA tarafından hesaplanan değerler tabloda görünür. MASTA
ayrıca, bütün elemanların hız ve tork değerleri hesaplaması için, minimum hız, tork ve güç
kombinasyona ihtiyaç duyar. Eğer güç değeri hesaplanamaz ise, karşılaşılan problem hata
mesajına tıklayarak görülebilir. Daha öncede belirtildiği gibi birden çok “Yük Durumu”
çoğaltılarak kolayca oluşturulabilir.
Süre
“Yük Durumu” saat veya şaft giriş döngüsü cinsinden belirtilebilir.
Sıcaklıklar
Sıcaklık girişleri ile her bir yük durumu için ayrı ayrı sıcaklık değerleri belirtilebilir. Bu sıcaklıklar,
rulman yağlaması detayı ve böylece analiz ve ısıl genleşme hesaplamalarını etkiler. Not: Isıl
genleşme hesaplamaları için, monte edileceği düşünülen dişli kutusundaki ortam sıcaklığı kabul
edilmaktedir.
Rulmanlar
Çeşitli rulman etkilerinin hesaplara dahil edilebilmesi için yük durumlarında ilgili ilave modüller
bulunmaktadır. Bunlar, aynı dış yükleme ve noktasal yükler altında rulmanları incelemeye imkân
tanımaktadır. MC118 modülü ile - Rulman Montajı ve Isıl Genleşme hesapları yapılabilmektedir.
MC126 modülü ile - Rulman Kafes Bozulması hesapları yapılabilmektedir.
Silindirik dişli analiz parametrelerinin değerlendirilmesi
Belirtilen değerler ile silindirik dişli analizi hesaplamalarında çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi
için kullanılabilir. Bu işlemler tasarım içerisindeki her bir dişli çifti için yapılabilmektedir.
Görev Döngüsü
Görev döngülerine, “Yük Durumları” sürüklenerek eklenebilir. Eğer bir “Tasarım durumu”,
“Görev Döngüsüne” sürüklenir ise belirtilen “Tasarım Durumu” için bütün “Yük Durumlarına”
eklenecektir. Görev döngüsü, program içerisine dışarıdan aktarılacak seri verilerden de
oluşturulabilmektedir.
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Analiz Modu
3.1. Özellikler
Güç akışı modu, model içerisindeki güç akışı ve yük durumu ile kavrama/senkromeç seçiminin
doğruluğunun hızlı bir şekilde kontrol edilmesine imkân verir. Sistem üzerinde güç/tork/hız
akışına dayanan temel bir değerlendirme analizi bulunmaktadır ve tasarımın erken aşamalarında
örneğin rulman yerleşimine karar verilmesinden önce dişli boyutlandırması için faydalıdır.
3.2. Fonksiyonlar
•

Tanımlanan giriş ve çıkış arasında yükün sistem üzerinde devrede olan kavramalar ve
senkromeçler üzerinden geçen güç akışının gösterimi,

•
•

3 boyutlu model animasyonu,
ISO 6336’ya (1996 veya 2006) göre statik ve yorulma dişli değerlendirmesi (Dişli eğilmesi ve
temas gerilmeleri ile ömür hesaplaması), DIN 3990 ve AGMA 6101/6101-E08 (hizalama
hataları sıfır olarak kabul edilir).

4. Silindirik Dişli Makro Geometri Modu
4.1. Özellikler
Bu mod, her bir dişli çifti için birden çok tasarım türevleri yaratılarak güç akışı modu
değerlendirme fonksiyonu ile dişli değerlendirme sonuçları üzerinde değişik tasarımların
etkilerinin hızlı ve kolay karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca dişli geometrisinin temas
oranına bağlı olarak optimize edilmesini sağlamaktadır.
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4.2. Fonksiyonlar
Makro Geometri Özellikleri ve Analizi
Model içerisindeki dişli çiftleri için bütün dişli makro geometri parametreleri belirtilebilir. Her bir
dişli çifti için birden çok değişik makro geometri özellikleri belirtilebilir. Yapılandırılmış geometri
için ayrıntılı raporlama yapılabilmektedir. ISO 6336’ya (1996 veya 2006) göre statik ve yorulma
dişli değerlendirmesi yapılabilmektedir. (Dişli eğilmesi ve temas gerilmeleri ile ömür
hesaplaması), DIN 3990 ve AGMA 6101/6101-E08 (hizalama hataları sıfır olarak kabul edilir).
Dişli çiftleri için dişli temas, dişli ve diş detaylı çizimleri yapılabilmektedir.

Temas Oranı Optimizasyonu
Planet ve planet dişli olmayan dişli sistemlerine uygulanabilir. Yuvarlanma temas oranı, temel
dişli ölçüleri değiştirilerek optimize edilebilmektedir. (Diş dibi değiştirme faktörü, temel diş dibi
ve diş üstü faktörleri ve temel dişli köşe yuvarlanma yarıçap faktörü) Aşağıda gösterilen
kısıtlamalar doğru dişli teması sağlanması için belirtilmelidir.
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5. Sistem Sehim Hesaplaması
5.1. Özellikler
Sistem sehim hesaplama modülünde bütün sistemin belirtilen yükler altında verilen bir “Yük
Durumu” veya “Görev Döngüsü” için bir statik analiz hesabı yapılır.
Dişli temas hizalama hataları hesaplanır ve dişli değerlendirmesi bu sonuçlar dikkate alınarak
yeniden hesaplanabilmektedir. Ayrıca rulman sehimleri ve rulman oynamaları hataları
hesaplanabilmektedir.
Rulmanlar değerlendirilir ve ömürleri hesaplanır. Kuvvetler ve yer değiştirmeler diğer parçalar
için hesaplanabilmektedir.
5.2. Fonksiyonlar
•

2 boyutlu görünüşte belirtildiği gibi:
Tanımlanan giriş ve çıkış güç yüklemesi arasında sistem üzerindeki güç akışı devrede olan
kavrama ve senkromeçler dahil edilmektedir.
Eksenel Yükler belirtilmektedir.
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Modeldeki sehimler 3 boyutlu olark temsil edilebilmektedir.

6. Değerlendirmeler ve Sonuçlar
Dişli Temas Hizalama hataları
Silindirik Dişliler - ISO 6336’ya (1996 veya 2006) göre statik ve yorulma dişli gerilmeleri
değerlendirmesi yapılabilmektedir (Dişli eğilmesi ve temas gerilmeleri ile ömür hesaplaması).
AGMA 2101-D04 ve DIN 3990 standarlarına göre görev döngüsü hasar raporu
oluşturulabilemktedir.
Şaftlar - Şaft gerilmeleri, sehim ve kuvvetlerin hesaplamaları yapılabilmektedir. SMT metodu, DIN
743:2000-10 ve AGMA 6001/6101-E08’e standarlarına göre şaft değerlendirmesi
yapılabilmektedir.
Rulmanlar
Konsept Rulmanlar - Rulman yükü, kuvvet ve yer değiştirme hesaplamaları yapılabilemektedir.
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Silindirik Rulmanlar - Rulman yük, kuvvet ve yer değiştirmelerinin hesabı yapılabilemktedir.
ISO 76’ya göre statik değerlendirme ve ISO 281’e göre yorulma değerlendirmesi, ISO/TS 16281 ile
ve aISO hariç DIN 732’ye göre hız değerlendirmesi hesapları yapılabilmektedir.
Eksenel boşluk - Rulman kuvvet ve yer değiştirmelerinin hesaplamaları yapılabilmektedir.
Radyal boşluk - Rulman kuvvet ve yer değiştirmelerinin hesaplamaları yapılabilmektedir.
Diğer bütün parçalar- Kuvvet ve yer değiştirme hesaplamaları yapılabilmektedir.
7. Faydaları
•

Açık ve sezgisel kullanıcı arayüzü ile karmaşık güç aktarım sistemlerinin doğru ve çabuk
tasarımı

•

Kısa eğitim süresi ile kolay öğrenme ve kolay kullanım

•

İleri derece parça analiz kabiliyeti ile herhangi bir güç aktarım sisteminin tam sistem
simülasyonu

•

İsteğe göre değiştirilebilir tasarım ve analiz sonuçları

•

Esnek modül ve lisans seçenekleri

•

Yeni fonksiyonların hızlı bir şekilde eklenmesine imkân veren en son yazılım teknolojisinin
kullanılması

•

Kapsamlı müşteri desteği ile müşteri odaklı geliştirme

•

Ürün geliştirme döngüsü başlarında muhtemel hataların tespiti ve düzletilmesi

•

Her türlü güç aktarım ve aktarma organı için tam sistem simülasyonu

•

Tasarım aşamasında anahtar performans karakteristiklerinin kolayca tahmin edilmesi

•

Modüler:
o

Özel tasarım ve analiz gerekliliklerini karşılayabilir şekilde oluşturulabilir.

o

Gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilebilir.

8. Avantajları
•

Tek bir Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) ortamında geliştirilebilir üretkenlik, güçlü
tasarım ve analiz kabiliyeti. Diğer yazılımlardaki deneme yanılma yaklaşımı ihtiyacını ortadan
kaldıran sistem sehimlerinin hesaplamanması

•

Parça verilerinin bir kere girilmesi ile hataları ayıklayarak zamanının en aza indirilmesi.

•

İsteğe göre değiştirilebilir malzeme, takım ve parça veritabanları

•

o

Yuvarlanan rulman elemanları.

o

Azdırma takımları, dişli çakıları, raspa çakıları vb.

o

Malzemeler-dişliler, şaftlar

Tamamen isteğe göre değiştirilebilir rapor ve veri aktarımı
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UZMAN MODÜLLER

SİLİNDİRİK DİŞLİLER
Modül
Kodu
MC107
MC108

Modül İsmi
AGMA Silindirik Dişli Scuffing ve
Aşınma Riski Analiz Modülü
Silindirik Dişli Makro Geometri
Optimizasyon Modülü

MC109

Silindirik Dişli Mikro Geometri
Düzeltmesi ve Analizi Modülü

MC119

ISO Silindirik Dişli Scuffing Analiz
Modülü

MC122

ISO Silindirik Dişli Micropitting
Analizi

Silindirik Dişliler için Ultra düşük ses
MA103 için yüklenmiş dişli temas analizi
(Planet dişliler hariç)

MA104

Gelişmiş Silindirik Dişli Gerilme
Analizi (Planet Dişliler hariç)

MO101

Silindirik dişli micro geometri
optimizasyon modülü

Modül Tanımı
AGMA 925-A03’e göre silindirik dişli scuffing analizi
yapılabilmektedir.
Bu modülde gerilme veya temas oranına göre silindirik
dişlilerin makro geometri optimizasyonu yapılabilmektedir.
Silindirik dişli mikro geometri tasarımı ile ISO 6336‘ya göre
basit şerit model, sabit direngenliğe göre transmisyon hatası
hesaplamaları modülde yapılmaktadır. ISO 6336’da emniyet
katsayıları ve diş dibi gerilmeleride dikkate alınmaktadır.
ISO/TR 13989 standardına göre silindirik dişli scuffing analizi
bu modülde yapılmaktadır.
Bu modülde Micropitting analizi; ISO 15144’de belirtilen
temas gerilmesi ve ISO 15144 Metod B’ye göre
yapılmaktadır.
Hertzian çizgisel temas denklemlerinden elde edilen temas
direngenliği ve sonlu elemanlar analizi dişli modelinden
alınan veriler kullanılarak hassas transmisyon hata analiz
hesaplaması bu modülde yapılmaktadır.
Silindirik dişliler için, gelişmiş yüklenmiş dişli temas analizi
(MA103) için yapılmış yük dağılımı ve sonlu eleman
modelinden alınan gerilme faktörleri kullanılarak diş dibi
gerilmesinin hassas bir şekilde hesaplanması bu modülde
yapılabilir.
Dişli yanağındaki gerilmenin eşit olarak dağılması ve köşe
gerilmelerinin en aza indirilmesi veya transmisyon hatalarını
en aza indirmek için mevcut mikro geometri üzerinde
optimizasyon yapılabilmek için bu modül kullanılır.

Ön Şartlar

MC109

MA103

MC109

PLANET DİŞLİLER
Modül
Kodu

Modül İsmi

Modül Tanımı

Ön Şartlar

Sistem içerisinde detaylı planet dişli grubu tasarlanması ve
sisteme eklenmesi için kullanılır.

MC201

Detaylı Planet Dişli Modülü

MA203

Planet Dişlilerde Ultra düşük ses için MA103 modülünde belirtilen dişli analizlerinin planet
yüklenmiş dişli kontak analiz modülü dişliler için yapılabildiği modüldür.

MA103,
MC201

MA204

Planet Dişliler için Gelişmiş Silindirik
Dişli Gerilme Analizi

MA104 modülünde belirtilen dişli analizlerinin planet
dişliler için yapılabildiği modüldür.

MA203,
MA104

Planet Dişliler için NVH Analiz
Modülü
2 boyutlu planet dişli transmisyon
hatası – gelişmiş sistem sehim analiz
MA201
modülü (Temel yüklenmiş dişli
temas analizi)
3 boyutlu planet dişli transmisyon
hatası – gelişmiş sistem sehim analiz
MA202
modülü (Temel yüklenmiş dişli
temas analizi)

MA105 modülünde belirtilen dişli analizlerinin planet
dişliler için yapılabildiği modüldür.

MA105,
MC201

MA107 modülünde belirtilen dişli analizlerinin planet
dişliler için yapılabildiği modüldür.

MA107,
MC201

2 boyutlu transmisyon hatası analiz modülünde (MA201)
olduğu gibi fakat MASTA'nın Gelişmiş yüklü diş temas analizi
hesaplamasında elde edilen meş yapısı kullanılarak analizler
bu modülde yapılabilir.

MA103,
MA201

MA205
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KONİK DİŞLİLER
Modül
Kodu

Modül İsmi

Paralel olmayan
MC104 şaft tasarım
modülü
Konik Diferansiyel
MC301
Modülü
Spiral Konik Dişli
MC302 Tasarımı ve Analiz
Modülü
Spiral Konik Dişli
Makro Geometri
MC303
Optimizasyon
Modülü
Zerol Konik Dişli
MC304 Tasarım ve Analiz
Modülü
Klingelnberg Konik
MC305 Dişli Tasarım ve
Analiz Modülü
AGMA / Gleason
Düz Konik Dişli
MC306
Tasarım ve Analiz
Modülü
Hipoid Konik Dişli
MC401 Tasarım ve Analiz
Modülü
Hipoid Dişli Macro
Geometri
MC402
Optimizasyon
Modülü
Klingelnberg Konik
MC403 Dişli Tasarım ve
Analiz Modülü

Modül Tanımı

Ön
Şartlar

Ön şart olarak paralel olmayan dişli çifti modülü
Detaylı konik diferansiyel modeli bu modül kullanılarak oluşturulur.
Gleason ve AGMA 2005-D03 (Tasarım), 2003-C10 (Emniyet katsayısı)
standartlarına göre Spiral Konik dişli tasarımı ve emniyet katsayısı analizi bu
modül ile yapılabilir.
Bir çalışma döngüsü veya yük durumu için Spiral konik dişlilerin gerilme
değerlerinin optimizasyonu için kullanılır. Ayrıca eğilme veya temas gerilmesi
için minimum veya maksimum emniyet faktörlerini optimize edilmesinde de
kullanılır. Pinyon diş alt kesilmesi ile diş dibi çakışması ve diş üstü ölçülerini
kontrol etmek için de kullanılır.

MC104
MC104

MC302

Gleason ve Gleason veya AGMA 2003-C10’a göre Zerol Konik dişli tasarımı için
bu modül kullanılır.

MC104

Klingelnberg konik dişlilerinin KN 3028 standardına göre tasarım ve KN 3030
standardına göre emniyet katsayısı analizi bu modülle yapılmaktadır.

MC104

Gleason veya AGMA 2003-C10’a (Tasarım) göre Zerol Konik dişli tasarımı için
bu modül kullanılır.

MC104

Gleason’a göre Hipoid dişli tasarımı ve emniyet katsayısı analizi

MC104

Hipoid dişlilerin tek bir yük durumu veya görev döngüsü için optimize edilmesi
bu modülde yapılabilir. Minimum hasar veya maksimum emniyet faktörü için
eğilme gerilmesi ve temas analizleri yapılabilir. Ayrıca Pinyon diş alt kesilmesi
ile diş dibi çakışması ve diş üstü ölçülerini kontrol etmek için de kullanılır.

MC401

Klingelnberg konik dişlilerinin KN 3029 standardına göre tasarım ve KN 3030
standardına göre emniyet katsayısı analizi bu modülle yapılmaktadır.

MC104

Gelişmiş Spiral
MA301 Konik Dişli Tasarım
Analiz Modülü

Ayna geometrisine göre makine ve takım ayarları, diş boşluğu yarıçapı, diş
yanak sınırları, diş dibi boşluğu ve mahruti ile oluşturulan mahruti geometrisi
hesaplamaları bu modül ile yapılmaktadır. Ayrıca ayna ve mahrutideki örgü
(mesh) sınırları (temas kontrolü için), temas örgüsündeki kuvvet analizi ve
kayma analizi için bu modül kullanılır.

MC302

Gelişmiş Spiral
Konik/Hipoid Dişli
MA302 Yüklenmiş Diş
Temas Analiz
Modülü

ANSYS veya Nastran ile kullanabilmek için, Hertzian çizgisel temas
denklemlerinden elde edilen temas katılığı ve sonlu elemanlar analizi dişli
modelinden alınan veriler kullanılarak hassas transmisyon hata analiz
hesaplaması yapılmaktadır.

MM399

Hipoid dişliler için; ayna geometrisine göre makine ve takım ayarları, diş
Gelişmiş Hipoid
boşluğu yarıçapı, diş yanak sınırları, diş dibi boşluğu ve mahruti ile oluşturulan
MA401 Dişli Tasarım Analiz mahruti geometrisi hesaplamaları bu modül ile yapılmaktadır. Ayrıca ayna ve
Modülü
mahrutideki örgü (mesh) sınırları (temas kontrolü için), temas örgüsündeki
kuvvet analizi ve kayma analizi için bu modül kullanılır.
Tasarım için Gleason ölçü dokümanlarının oluşturulması ve MASTA içerisinde
CAGE hesaplamalarının yapılması bu modül ile gerçekleştirilir.
Gleason CAGE
.spa uzantılı dosyalarının MASTA’ya ve MASTA’dan dışarı aktarımı ile makine
MG101
Modülü
ayarları ile imalat verilerinin aktarımı yapılmaktadır. Bu modül kullanımında,
CAGE modülünün bilgisayarda yüklü olmasını gerektirmemektedir. Bu sebeple
imalatı yapacak firmada CAGE bulunmasına ihtiyaç olmamaktadır.
Bu modül ile MG 101 modülü ile birlikte bilgisayarda yüklü CAGE yazılımı ile
Gleason CAGE
mühendislik tasarım işlemlerinin geliştirilmesi ile sorunsuz şekilde MASTA ile
MG102
Bağlantı Modülü
CAGE arasında analiz ve imalat verilerinin aktarımı sağlanır.
Not: Bu modülü kullanabilmek için CAGE yazılımına ihtiyaç vardır.

MC401

MC302
MC304
MC401

MG101
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UZMAN RULMAN ANALİZLERİ
Modül
Kodu

Modül İsmi

MC102 Gelişmiş Rulman Sonuçları Modülü

MC103

Gelişmiş Bilyeli Rulman Analiz
Modülü

MC117 Rulmanlı Yatak Modülü

MC118

Rulman Geçme Toleransı ve Isıl
Etkileri Analiz Modülü

Modül Tanımı

Ön
Şartlar

Her bir rulman elemanı için gerilme ve iç yük dağılım
sonuçlarını vermektedir.
Her bir rulman elemanı için gerilme ve iç yük dağılım
sonuçlarını vermektedir.
Gres yağlaması ve basınçlı yağlamalı yatakların tasarımı ve DIN
31652’ye göre analizi bu modül ile yapılabilir.
Rulman elemanlarının radyal iç boşlukları için geçme
toleranslarının ve ısıl genleşmelerinin etkilerinin analizlere
dahil edilmesi için bu modül kullanılır.

MC121 Asimetrik Küresel Rulman Modülü

Asimetrik küresel rulman tasarımı ve kullanımı bu modül ile
yapılır. Statik gerilme analizi ISO 76’ya göre, rulman ömür
analizi ISO 281 ve ISO/TS 16281’e göre yapılmaktadır.

MC124 Hibrid Rulman Modülü

Seramik elemanlı rulmanlar için, ISO 76’ya göre statik gerilme
analizi ile ISO 281 A5’e göre yorulma analizi bu modül ile
yapılmaktadır.

MC126 Rulman Kafes Analiz Modülü

Rulman kafesleri üzerindeki yük dağılımı ve ömür
hesaplamaları için yuvarlanma dışındaki etkiler modül ile
kullanılır:
-Basit analiz, planet bilezik ve esnek planet milinin çarpılması
ile ilgilidir.
-Gelişmiş analizde herhangi bir kafes yapının sonlu elemanlar
modeli ile katılık matrisine göre analiz yapılmasına imkân verir.

MC127

Eksenel Kayar Yatak Yağ Filmi
Analiz Modülü

Basınçlı yağlamalı eksenel yataklar için, yatak profili ve dengeli
ve dengelenmemiş modeller ile çözümü yapılabilir. Analizler
DIN 31654’e göre yapılmaktadır.

MC128

Eksenel Kayar Yataklı Rulmanlar
Modülü

Basınçlı yağlamalı eksenel yataklar için, analizler DIN 31654’e
göre yapılmaktadır.

MA106

Gelişmiş İğneli Rulmanlar Güç
Kaybı Hesaplama Modülü

İğneli rulmanlardaki güç kayıpları, tutukluk, makro kayma,
kafes sürtünmesi ve EHD yuvarlanma çekişi dikkate alınarak
bu modül ile hesaplanabilir.

MC201
(basit
hesaplama
için) veya
MA101
veya
MA102
(detaylı
hesaplama
için)

MC112

SOLUCAN DİŞLİLER
Modül
Kodu

Modül İsmi

Modül Tanımı

MC104 Paralel olmayan şaft tasarım modülü

Ön şart olarak paralel olmayan dişli çift modülü gereklidir.

MC501 Solucan Dişli Modülü

GB10085, GB10087, GB10088 standartlarına göre solucan
dişli tasarımı. Bu modülden emniyet katsayısı elde
edilemez.

Ön Şartlar

MC104
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DİŞLİ ÜRETİMİ
Modül
Kodu

Modül İsmi

Modül Tanımı

MM101

Silindirik Dişli İmalatı-Azdırma
Simülasyon Modülü

MM102

Silindirik Dişli İmalatı-Shaper (Dişli
Kesici) Kesici Simülasyon Modülü

MM103
MM104

MM105

MM109

MM110

Silindirik Dişli İmalatı- Diş Dibi Yarı Çap
Optimizasyonu Modülü (Azdırma)
Silindirik Dişli İmalatı- Diş Dibi Yarı Çap
Optimizasyon Modülü (Shaper-Dişli
Kesici)

ISO 6336 standardına göre emniyet katsayısı hesabı ile silindirik dişliler
azdırma ile kesme yöntemi için profil ve diş dibi imalat simülasyonu bu
modül ile yapılmaktadır.
ISO 6336 standardına göre emniyet katsayısı hesabı ile silindirik dişliler
Shaper (Dişli Kesici) ile kesme yöntemi için profil ve diş dibi imalat
simülasyonu bu modül ile yapılmaktadır.
Minimum ISO diş dibi gerilmesi için azdırma çakısı optimizasyonu bu
modül ile yapılır. MA104 modülü ile birlikte kullanılabilir.
Minimum ISO diş dibi gerilmesi için Shaper (Dişli Kesici) çakısı
optimizasyonu bu modül ile yapılır. MA104 modülü ile birlikte
kullanılabilir.

Ön
Şartlar

MM101
MM102

Belirtilen azdırma tezgâh ve mevcut kesici takımlar için, ISO 1328’e göre
dişli kalitesi ve dişli profili oluşturulması bu modül ile yapılabilir. Bunun
yanında ISO 1328’e göre istikamet ve indeks hataları ile kalite sınıfı
sınıflandırması yapılabilir.

Silindirik Dişli İmalatı- Azdırma
Simülasyon Modülü
Silindirik Dişli İmalatı- Azdırma Takımı
Taşlama için Profil Optimizasyon
Modülü
Silindirik Dişli İmalatı- Shaper-Dişli
Kesici Takımı Taşlama için Profil
Optimizasyon Modülü

MM112

Silindirik Dişli İmalatı- Solucan Dişli
Taşlama Simülasyon Modülü

MM117

Silindirik Dişli İmalatı- Dalma Tipi
Raspalama Mikro Geometri Analiz
Modülü

MM118

Silindirik Dişli İmalatı- Raspalama
Dinamik Simülasyon Modülü

MM119

Silindirik Dişli İmalatı- Dalma Tipi
Raspalama Dinamik Simülasyon
Modülü

MM399

Spiral Konik/Hipoid Dişli İmalat
Modülü

Dişli taşlama öncesi azdırma çakı profilinin optimizasyonu bu modül ile
yapılır.
Dişli taşlama öncesi Shaper (Dişli Kesici) çakı profilinin optimizasyonu bu
modül ile yapılır.
Solucan dişliler için, ISO 1328’e göre kalite sınıflandırması ve belirtilen
taşlama takımına göre dişli profilinin oluşturulması bu modül ile yapılır.
Belirtilen taşlama takımı kullanılarak ISO 1328’e göre istikamet ve
indeksleme hataları simule edilir ve değerlendirilir.
İmalat için dalma tipi raspalama parametrelerinin silindirik dişliler için
hesaplaması ve bu parametrelerin değiştirilerek elde edilecek dişlinin,
istenen dişliden ne gibi farkları olacağı bu modül ile hesaplanabilir.
Raspa takımı ömrü boyunca düzgün bir raspalama kalitesi elde
edebilmek için yetersiz raspalama kalitesi, kesici takım ömrü ve
raspalama çakışması gibi raspalama dinamik parametrelerin simülasyonu
bu modül ile yapılır.
Raspalama metoduna göre diş üstünden diş dibine kadar olan
kuvvetlerin simülasyonu için bu modül kullanılmaktadır. Bu modül ile
raspalama simülasyonuna göre diş profil ve istikamet hataları
tanımlanabilir.
Spiral, Zerol ve Hipoid konik dişliler için, makine ayarları ve kesici takım
verileri, TCA ve V-H verileri, CMM ölçüm verileri bu modül ile elde edilir.
Spiral konik dişliler için yüklenmiş dişli temas analizi de bu modül ile
yapılmaktadır.

MC302
MC304
MC401

UZMAN SİSTEM ANALİZLERİ
Modül
Kodu

Modül İsmi

Modül Tanımı

MC111

Senkromeç Ölçülendirme
Modülü

MC112

Transmisyon Verim
Modülü

MC114

Kayış ve Zincir Modülü

Senkromeç el kuvveti ile senkromeç değiştirme zaman hesaplamaları bu modül ile
yapılabilir.
Rulmanlar, dişliler (silindirik ve konik) ve yağ keçelerindeki güç kayıpları
ISO/TR14179-1’e göre hesaplanmaktadır. Hipoid dişlilerdeki güç kayıpları ISO/TR
22849’a göre hesaplanmaktadır. Diğer parçalardaki, örneğin yağlı kavramalardaki,
güç kayıpları kullanıcı tarafından tanımlandığı şekliyle hesaplanmaktadır. Sistemin
toplam verimi için her bir parçanın güç kaybı ayrı ayrı hesaplanmaktadır.
Ön gerilme ve çevresel etkilerin de eklenebildiği, karmaşık kayış ve zincir
konfigürasyonlarının model içerisinde oluşturulmasını sağlar.
Güç aktarım sistemi içerisine belirtilen hız oranında tork konvertörü ve kaplini
eklenmesi bu modül ile yapılabilir.
Bu modül her bir yük durumu için güç aktarım sistemi içerisine değişken kayış
kaplin bağlantısı eklemek için kullanılır.
Bu modülde, kayma gerilmesi, akma dayanımı ve cıvatalı bağlanmış parçaların
bağlantı ara yüzünde kayma ve yüzey basıncına göre emniyet katsayısı

MC115
MC116
MC123

Sanal Tork Konvertörü/Kaplin
Modülü
Sürekli Değişken Kayış Kaplin
Modülü
Cıvatalı Bağlantı Tasarımı ve
Değerlendirilme Modülü

Ön
Şartlar
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hesaplamaları yapılabilir. Ayrıca VDI 2230’a göre kaba ölçülendirme ve yorulma
emniyet faktörleri de hesaplanmaktadır.
MC125

Sistem Emniyet Katsayısı
Analiz Modülü (Reliability)

Sistem emniyet katsayısı analiz hesaplamaları için bu modül kullanılmaktadır.

MA101

Gövde Sehim Analizi için Sonlu
Eleman Modeli Aktarma
Modülü

Dişli ve rulman hizalama hatalarının etkilerin elde edilmesi için ANSYS, Nastran,
ABAQUS gibi sonlu elemanlar analiz yazılımlarından katılık matrislerinin MASTA’ya
aktarılması için bu modül gereklidir. Ayrıca dişli kutusu içerisindeki yükler ile
gerilme analizi yapılabilir.

MA102

Asimetrik Şaft Sehimi için
Sonlu Eleman Modeli Aktarma
Modülü

MA101 modülünde belirtilen sonlu eleman analiz yazılımlarından şaftlar için elde
edilen direngenlik matrislerin elde edilmesi için kullanılır. Planet taşıyıcı, simetrik
olmayan şaftlar ve tam olarak ifade edilemeyen kiriş yapıların analizleri için de bu
modül kullanılmaktadır. Dişli kutusu içerisindeki kuvvetlere göre şaftların gerilme
analizleri bu modül ile yapılabilir.

MA105

NVH Modülü
(Planet Dişi hariç)

MA107

Gelişmiş Sistem Sehim Analiz
Modülü
(Planet Dişi hariç)

MA108

NVH Analiz Modülü
(Sonlu Eleman Modeli ile
birlikte)

MA109

Rotordinamik Analiz Modülü

MA113

Sonlu Eleman Örgü (Mesh)
Optimizasyon ve Analiz
Modülü

MA114

Diş Çatlağı Yorulma Kırılması
Analiz Modülü

MA115

Gelişmiş Sonlu Eleman Örgü
(Mesh) Modülü

MO102

Parametrik Çalışma Modülü

MO103

RUNNA Çekirdek Modülü

ME102

Ürün Veritaban Modülü

ME103

Karşılaştırmalı Veritaban
Modülü

DR101

DRIVA Çekirdek Modülü

DR103
DR105
DR106
DR107
DR109

Otomotiv Divetrain Dinamiği
Modülü
Temel DRIVA Simulink Arayüz
Modülü
Gelişmiş DRIVA Simulink
Arayüz Modülü
Dinamik Değerlendirme
Modülü
Detaylı Kaplin Modülü

NVH (Ses, Titreşim, Zorlanma) analizi, hesaplanan transmisyon hatası (MASTA
Temel yüklü dişli temas analizi-MC109 modülü ile hesaplanan) göre dişli uğultusu,
geliştirilmiş yüklü dişli temas analizi (MA103) ve gelişmiş sistem sehim analizleri
kullanılarak bu modülde yapılmaktadır. Ayrıca tasarım aşamasında NVH
problemleri görülebilmektedir.
Dişli teması, transmisyon hatası ve sistem sehimleri dikkate alınarak zaman
içerisindeki gelişmiş sehim hesaplamaları bu modülde yapılmaktadır.
Hesaplamalar için MASTA temel yüklemiş dişli temas analizi veya Gelişmiş
yüklemiş dişli temas analizi (MA103 modülü gereklidir). Bu modül ile transmisyon
hatası ve mikro geometri optimizasyonu yapılmaktadır.
NVH analizlerine gövde ve asimetrik şaft modellerinin eklenmesini bu modül ile
yapılmaktadır.
Dengelenmemiş kütleler için dinamik cevap analizini bu modül ile yapılmaktadır.
Hıza ile değişen sistem modları ve jiroskopik etkileri analize dahil edilebilmektedir.
Kritik hızlar için değişen rulman direngenlikleri de modülle tanımlanabilir.
MASTA içerisinde sonlu elemanlar örgüsünün eklenmesi ve modele uygulanması
bu modül ile sağlanır. Sehimler, gerilmeler ve gerinimler “Sistem Sehim” modülü
ile görülebilir. Sonlu eleman analiz sonuçları titreşim moduna göre daha detaylı
görülebilir ve titreşim mod enerjisi ile NVH analizi bu modül ile yapılabilir. (NVH
modülüne ihtiyaç vardır.)
Malzeme özellikleri ile en uygun tasarım çözümü için Diş Çatlağı Yorulma Kırılması
(TIFF) analizi bu modülde yapılır.
MASTA içerisinde farklı bir yazılım kullanmadan özel düğüm noktaları
oluşturulması ve buna göre parça geometrisi kullanılarak kolay bağlantı yüzeyleri
tanımlamak için bu modül kullanılır.
Proje içerisinde Monte Carlo veya Doğrusal parametre değişimleri kullanarak
belirtilen bir yük durumu veya görev döngüsüne ait güç akışı veya sistem sehim
hesaplamaları için bu modül kullanılır. Sonuçlar tablo veya grafik ile raporlanabilir.
RUNNA modülü ile MASTA modeli içerisinde bir programlama ile farklı
parameteler için analizleri tekrarlanabilmektedir. 3. Parti yazılımlar ile ara yüz
oluşturabilir. Bunlara ilave Dassault Systems Isight yazılımı ile analizler
çalıştırabilmektedir.
Birden fazla kullanıcının ortak çalıştığı veritabanı kullanımı ve MASTA tasarım
versiyonlarının saklanması ve paylaşılması için bu modül kullanılmaktadır. Birçok
ayrıntılı arama seçenekleri modül içerisinde mevcuttur.
Hedef güç aktarım sisteminden elde edilen verilere göre MASTA içerisindeki
model karşılaştırılması için bu modül kullanılmaktadır.
Oluşturulan sistem için 6 serbestlik dereceli multi body dinamik tabanlı analizler
gerçekleştirilmektedir. Sistemin herhangi bir yerindeki süreye göre değişen yük
tanımlamaları ile cevap verme, yer değiştirme, hız, ivmelenme, yük ve stres
değerleri hesaplanabilmektedir.

MC109
MA103
(Yüklü diş
temas
analizi)
MA105,
MA101
ve/veya
MA102

MA101
ve/veya
MA102
MC109

Tüm manuel ve otomotik araçlar için spesifik özellikler tanımlamak için kullanılır.
Oluşturulan aktarma sisteminde Smülink’de oluşturulan vites değişimi stratejisi
gibi modellerin DRIVA’a ile analiz edilmesini sağlamaktadır.
Oluşturulan aktarma sisteminde Smülink’de oluşturulan vites değişimi stratejisi
gibi modellerin DRIVA’a da daha detaylı olarak analiz edilmesini sağlamaktadır.
Bu modülde silindirik dişliler, rulmanlar ve şaftların zamana göre değişen yük
koşullarına göre statik ve dinamik emniyet katsayıları hesaplanabilmektedir.
Detaylı kaplin modeli yapılabilmektedir. Böylece Kaplin sürtünme katsayısı
zamana ve sıcaklığa göre değişken olarak modellenebilir. Islak kaplinlerde yağ ile
soğutma seçeneği ile kaplin ulaşacağı sıcaklık değeri hesaplanabilir.
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