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SMD Dizgi Üretkenliğini Arttırmada Otomasyon ve Verimliliği 
Harmanlamak 

 
 
 
 
Ürün geçişi gibi görevlerle ilgili zahmetli manuel prosedürler, SMD montajı yavaşlatabiliyor ve daha 
kötüsü hat duruş sürelerini uzatabiliyor. Verimliliği ve esnekliği artıran gelişmiş otomasyon ile 
özelliklerin harmanlanması şimdi insan müdahalesini en aza indireriyor. Bu sayede üretkenliğiniz 
şaşırtıcı ölçüde artıyor. 
 
 
Daha Akıllı Dünyayı İnşa Etmek 
Akıllı “şeyler” artık hayatın dokusuna işleniyor. Üst düzeyde otomatikleştirilmiş üretim, cihazlar, binalar, 
araçlar ve endüstriyel kontroller. Her çeşit ekipmana dahil edilecek çok çeşitli üniteler, uygun bir 
maliyet ile üretmenin anahtarı haline geldi. 
 
Yüksek hızlı SMD yüzeye montaj hatlarına yüklemelerde ve ürün geçişlerinde insan müdahalesini en 
aza indirmek, hataları, gecikmeleri ve makineler durdurulduğunda verimsiz zamanı ortadan kaldırmak 
için kritik öneme sahiptir. Üreticilerin tipik olarak endüstriyel, iletişim, tıbbi ve gelişmiş otomotiv kartları 
gibi ürün çeşitliliğinin olduğu Avrupa'da, ürün değişimleriyle ilişkili iş yükünün azaltılması üretkenliği de 
önemli ölçüde artırıyor. 
 
Ürün değişimi sırasında ihtiyaç duyulan kurulum ayarlamalarını en aza indirmek için üretim yönetimi 
yazılımının bir kombinasyonunu ve ekipmanın kendisinde yerleşik ek özellikleri kullanarak çeşitli 
yaklaşımlar etkili olabilir. Bunlar, dizgi kafalarının değiştirilmesi gibi zahmetli görevlerin ortadan 
kaldırılması, destek pimlerinin ayarlanması gibi prosedürlerin otomatikleştirilmesi ve komponent 
malzeme makaralarının yenilenmesi gibi rutin görevlerin durmadan anında yapılmasına olanak tanıyan 
yenilikler gibi çeşitli işgücü tasarrufları sağlayabilir. 
 
Ürün Geçişlerde İş Yükünü Azaltma 
Üretim çizelgeleri oluşturmak ve ekipman kullanımını optimize etmek için yazılım araçlarını kullanmak 
çok önemlidir. Bir ekipman satıcısı tarafından sağlanan araçlar, SMD printer, dizgi makineleri ve kalite 
inceleme gibi hattaki önemli makineler üzerindeki kontroller bir arada toplanabiliyorsa özellikle 
yardımcı olabilir. Bunlar, birden fazla farklı ürün oluşturmaya uygun besleyici konfigürasyonları 
oluşturmak için genel üretim gereksinimlerini ve belirli hatların ve bireysel makinelerin yeteneklerini 
göz önünde bulundurabilir. Uygun planlama, herhangi bir vardiyada ihtiyaç duyulan değişiklik sayısını 
en aza indirebilir ve bu nedenle duruşları ve insan müdahalesini önleyebilir. Yamaha'nın YSUP akıllı 
fabrika yazılımında bulunan programlama ve çizelgeleme araçları, üretim yardımı ve M2M işbirliği gibi 
çeşitli paketler mevcuttur. 
 
Bununla birlikte, makine durmalarını başarılı bir şekilde en aza indirmek ve üretkenliği artırmaya 
devam etmek istiyorlarsa, üreticilerin ek araçlara ihtiyaçları vardır. Ne zaman yeni bir kurulum, bir dizgi 
makinesinin özel komponentleri dizmek için farklı bir dizgi kafasıyla donatılmasını gerektirdiğinde veya 
besleyici feeder değiştirilmesi veya basitçe yenilenmesi gerektiğinde bazen bir makine veya bazen 
tüm hattın uzun süre durdurulmasını beklemek gerekebilir. Bu işlemleri daha hızlı tamamlamak için 
üretici firmalar genelde tecrübeli ve yetenekli operatör arayışı içinde olurlar. 
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Bu sorunu çözmek için çeşitli yaklaşımlar vardır. Birçok dizgi makinesi hat içinde art arda çalışabilir, 
her makineye farklı malzemeleri dizmesi için setup ayarlamaları yapılabilir. SMD pasifleri gibi küçük, 
sık kullanılan parçaları yerleştirmeye adanmış bir çip atıcı, daha geniş bir komponent yelpazesini 
işlemek için esnek bir dizgi makinesinin yanına kurulabilir. Bu şekilde farklı malzeme çeşidine ayrı tip 
makine almak demek, ekipmana ekstra yatırım yapmak ve fabrikada ekstra alan ayırmak demektir. 
 
Makine yatrımına ayrılacak paranın ve metrekarenin değerli olduğu durumlarda, üreticiler tüm montaj 
dizgisi ihtiyacını karşılamak için tek, esnek bir montaj cihazı kullandığında karlılığını arttırabilir. 
Yamaha, esnekliği artıran ve geleneksel olarak zaman alan manuel müdahale gerektiren süreçleri 
otomatikleştiren yeni özelliklerle YRM20 yeni nesil mounter'ı geliştirdi. 
 
Bu montaj cihazı, Yamaha'nın artık yüksek hızlı döner RM kafasıyla daha da fazla üretkenlik sağlayan 
tek kafalı çözüm konseptini kullanır (şekil 1). Bu kafa 115.0000 cph'de çalışır ve 0201 mm SMD 
yongalarından 12 mm x 12 mm ve 6,5 mm yüksekliğe kadar olan parçalara bileşenleri yerleştirebilir. 
Yani RM döner kafa, büyük LED'ler ve çip ölçekli paket (CSP), dörtlü düz paket (QFP) ve ince küçük 
anahat paketi (TSOP) dahil olmak üzere popüler IC stilleri gibi bileşenlerin son derece yüksek hızda 
yerleştirilmesine olanak tanır. Ayrıca, parçaları yüksek hızda dağıtan ve doğru alım sağlayan RM 
kafasıyla çalışmak üzere optimize edilmiş yeni besleyiciler de vardır. 
 

 
Şekil 1. Yüksek hızlı döner RM kafası, geniş bir komponent yelpazesi için yüksek hızlı yerleştirme 
sağlamak üzere tek kafa konseptine yeni ufuklar açıyor. 
 
In addition, Yamaha’s universal HM head extends the range of components to include larger parts like 
electrolytic capacitors, ball-grid array (BGA) ICs, and various types of connectors. A third option, the 
ultra-flexible FM head, caters for an even wider range including odd-shaped components and parts up 
to 55mm x 100mm x 30mm tall. Figure 2 illustrates the typical component types each head can 
handle. 
Ek olarak, Yamaha'nın evrensel HM kafası, elektrolitik kapasitörler, ball grid kılf (BGA) IC'leri ve çeşitli 
konektör türleri gibi daha büyük parçaları içerecek şekilde komponent yelpazesini yepyeni bir seviyeye 
genişletiyor. Üçüncü bir seçenek olan ultra esnek FM kafası, garip şekilli (odd-shape) malzemeler ve 
55 mm x 100 mm x 30 mm yüksekliğe kadar olan parçalar dahil olmak üzere daha da geniş bir aralığın 
ihtiyaçlarını karşılar. Şekil 2, her bir kafanın işleyebileceği tipik bileşen tiplerini göstermektedir. 
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Şekil 2. 115.000 cph RM kafası ve diğerleri, yüzeye monte komponent türlerinin gamını gösteriyor. 
 
 
The YRM20 mounter is available in a choice of single-beam dual-beam configurations, giving users 
flexibility to operate two heads at the same time. To maximise the throughput possible with a two-head 
setup, Yamaha has incorporated the Overdrive motion technology proven in its Sigma family of high-
speed mounters. This raises productivity by ensuring the two heads can work together with minimal 
interference (figure 3). Also developed from Sigma technology, the YRM20’s dual-stage conveyor 
enhances PCB support and handles panels up to 510mm wide at high speed to significantly reduce 
changeover time. 
YRM20 SMD dizgi makinesi, kullanıcılara aynı anda iki kafa çalıştırma esnekliği sağlayan tek kirişli ve 
çift kirişli yapılandırma seçenekleriyle sunulur. İki kafalı bir kurulumla mümkün olan verimi en üst 
düzeye çıkarmak için Yamaha, efsanevi SİGMA modelinin yüksek hızlı dizgi makinesi ailesinde 
kanıtlanmış Overdrive hareket teknolojisini YRM20 bünyesinde birleştirdi. Overdrive teknolojisi, iki 
kafanın minimum girişimle birlikte çalışmasını sağlayarak üretkenliği artırır (şekil 3). Yine SİGMA 
teknolojisiyle geliştirilen YRM20'nin çift aşamalı konveyörü, PCB desteğini daha üst seviyelere 
iyileştirir ve 510 mm genişliğe kadar olan panelleri yüksek hızda işleyerek geçiş süresini önemli ölçüde 
azaltır. 
 

 
Şekil 3. Yamaha'nın SİGMA ailesinden Overdrive hareketi, iki yerleştirme kafasının bağımsız olarak 
çalışabilmesini ve verimli bir şekilde etkileşime girebilmesini sağlar. 
 
Geçişleri Otomatikleştirme 
Ürün değiştirme sırasının çeşitli yönlerini otomatikleştirmek, hem insan müdahalesini azaltmada, he 
zamandan tasarruf etmede ve hem de hataları ortadan kaldırmada etkilidir. Otomatik program 
değiştirme, operatörleri yüklemek için doğru programı aramaktan kurtarır ve bunun yerine üretilecek 
bir sonraki kartın barkodunu tarayarak doğru yerleştirme makine programını alır. Güçlendirilmiş bir 
takımlama dizisi (tooling) ile kullanıldığında, otomatik program değiştirmeyi ve malzeme dizme 
sırasında PCB'yi desteklemek için gerekli pinleri yükselten otomatik push-up pin değişimini birbirine 
bağlamak, geçiş sırasındaki zahmetli başka bir manuel görevi ortadan kaldırır. 
In addition, auto-loading feeders are available. These let operators quickly change component reels as 
they become emptied, ensuring the new carrier tape is correctly inserted without needing to stop the 
machine. Using Yamaha’s ALF auto-loading feeders, a new tape can be inserted on the fly in as little 
as five seconds. 



 

 

Contact: 
Oumayma Grad 
Marketing Communications Manager 
Yamaha Motor Europe N.V. 
German Branch Office, 
IM Business 
 

Yamaha Motor Europe N.V. 
German Branch Office, 
IM Business 
Hansemannstrasse 12 
41468 Neuss • Germany 
www.yamaha-motor-im.eu 
 

Mobile:   +49-151-70233297 
Phone:  +49-2131-2013538 
Fax:   +49-2131-2013529 
oumayma.grad@yamaha-motor.de 

 

 
YRM20 ile Yamaha, en büyük IC'ler ve konektörler gibi tipik olarak tepsilerde sunulan parçaları 
işlemek için üründen ürüne kesintisiz geçiş konseptini bir başka seviyeye genişletiyor. eATS30 
kesintisiz tepsi besleyici, bu komponentleri sürekli olarak besler ve makineyi durdumadan tepsi 
malzeme doldurma imkanı tanır. Tek bir tepsi malzemeleri paleti veya 10 palet içeren eksiksiz bir 
magazin, makineyi durdurmadan yerleştirilebilir, böylece üretkenliği önemli ölçüde artırır. 
 
Sonuç 
Dizgi kafalarını değiştirmek gibi zahmetli ekipman kurulum ayarlamalarını azaltarak ve kesintisiz 
malzeme yenilemesini tepsi bileşenlerinin yanı sıra makaraları da içerecek şekilde genişleterek, rutin 
faaliyetlere insan müdahalesi büyük ölçüde azaltılabilir. Avantajlar arasında daha az hata ve daha 
fazla ekipman çalışma süresi yer alır ve her ikisi de artan üretkenliğe katkıda bulunur. 
 
Bu sıradan görevlerde deneyimli operatörlerin işlerini rahatlatmak, herhangi bir zamanda meydana 
gelebilecek beklenmedik duruşların nedenlerini hızlı bir şekilde teşhis etme ve iyileştirme gibi insan 
becerilerine ve muhakemelerine kritik derecede bağlı olan rollere odaklanmalarını sağlar. Yamaha'nın 
QA Option yazılımı gibi, insan deneyiminin faydalarını ve gelişmiş otomasyonu nihai hedef 
doğrultusunda bir araya getiren ek araçlar mevcuttur: sürekli artan üretkenlik. 
 
Daha fazla bilgi için lütfen https://smt.yamaha-motor-im.de/ adresindeki web sitesini ziyaret edin. 
 

            
Yamaha Robotics SMT Bölümü Hakkında 
Yamaha Yüzey Montaj Teknolojisi (SMT) Bölümü, Yamaha Motor Corporation'daki Yamaha Motor 
Robotik İş Biriminin bir alt bölümüdür. Yamaha yüzeye montaj ekipmanı, devre kartlarına monte 
edilen daha küçük ve daha çeşitli elektrikli/elektronik parçalara yönelik eğilime ayak uydurmalarını 
sağlayan “modül konsepti” ile piyasada oldukça beğenilmektedir. 
 
Yamaha SMT Bölümü, yüzeye montaj endüstrisinde tasarım ve mühendislik, üretim, satış ve 
servisin tek bir kapsamlı sistemde yürütülmesini sağlayan güçlü bir iş yaratmıştır. Ayrıca Şirket, 
lehim pastası yazıcıları, 3B lehim pastası denetimi, 3B PCB denetim makineleri, flip chip hibrit 
plaserler, dağıtıcılar ve dağıtıcılar geliştirmek için servo motor kontrolü ve görüntü (kamera) 
sistemleri için görüntü tanıma teknolojisi alanlarında temel teknolojilerini kullanmıştır. akıllı SMD 
depolama sistemi. Bu, Yamaha SMT Bölümünün elektrikli/elektronik parça montajı için eksiksiz bir 
makine serisi sunmasına ve günümüz üreticilerinin çeşitlenen ihtiyaçlarına cevap vermek için 
optimum üretim hattı makyajı önermesine olanak tanır. 
 
Yamaha SMT Bölümü'nün Japonya, Çin, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki satış ve 
servis ofisleri, müşteriler için sınıfının en iyisi yerinde satış ve servis desteği sağlayacak gerçek 
anlamda küresel bir satış ve servis ağı sağlar. 
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