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ÚJ KORSZAK A DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA TERÜLETÉN
NEW ERA FOR DIGITAL MICROSCOPES
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Összefoglalás

Conclusions

Megállapítható, hogy a részletekben gazdag,
kitűnő minőségű és nagy mennyiségű képi információ együttes kezelésével valamint egy több
látószögből alkotott élő kép új lehetőségeket ad a
felhasználónak, jöjjön az bármilyen területről, ahol
a felületek vagy egészen kis tárgyak vizsgálata
szükséges mikroszkopikus szinten a legmagasabb
igények szerint. A KH-7700 használata új látásmódot és új inspiráló gondolatokat szül, ami kézzelfogható előnyöket biztosít, a kutatás fejlesztés
vagy akár a gyártmányellenőrzés területén. A KH7700 felhasználási területének meghatározása
(elektronika-, autó-, repülőgép-, vegyipar, anyagtudomány stb.) hasonlóan nehéz feladat, mint a
mikroszkóp nevének (3D-s, digitális mérő, profilozó, javító) meghatározása.

Rich detail high quality and quantity image information treatment and the real time inspection
from any side view gives new possibility to the
inspection materials and components in a new
aspect. The new aspect sees everything in a new
dimension independently the inspection field. The
KH 7700 afford new thinking and idea so it’s give
evident advantage regarding research and development and product control. Not easy to determinate the application field of KH-7700 –electronic,
car, aviation, chemical industry or material science- and same difficulty specify the name of KH7700 -3D digital measure, profiling, repair microscope-.

1..ábra. Hirox KH-7700 3D-s mikroszkóp
Figure 1. Hirox KH-7700 microscope
óta, ami a Hirox nevéhez fűződik, az elmúlt 20
Forgó tükrös digitális mikroszkópia
évben a folyamatos fejlesztések, levédett újítások
után most új korszak határához értünk. Az új
A világ első digitális mikroszkópjának feltalálása
megoldások olyan képeket eredményeznek, amelyek képesek megmutatni, azt is ami nem látható
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egyébként nem azonosítható. Mostantól a környezet egy új megfigyelési módja áll előttünk számtalan lehetőséggel, ami új gondolatokat és lehetőségeket ad a megfigyelő számára.
A funkcióknak összessége beleértve a magas
színvonalú megfigyelést, mérést, elemzést, mentési és beszámoló készítési opciókat, amelyek
könnyedén kombinálhatók, ezzel biztosítva komplex szolgáltatást.

tikusan beállítja a Z tengely léptetésének mértékét
a mélységélességnek megfelelően. Az új automatikus kalibrálási lehetőség kiválasztása (ACS) a
megfelelő lencsét és annak kalibrálási értékét a
lencse, illetve a nagyítás megváltoztatását követően. A megfelelő referencia jeleket felhasználva az
optikai rendszer a Z tengely irányú elmozdulással,
automatikusan beállítja a fókuszt,

A KH-7700 digitális mikroszkóp egy teljesen új
megoldás a nagyításon alapuló megfigyelésben!
Korábban, ha például egy kockát vizsgáltunk,
annak csak az egyik oldalát tudtuk egyidejűleg
vizsgálni. A KH-7700 ezzel szemben a kocka 5
oldalát képes megmutatni egyidejűleg élő képes
megjelenítéssel. Ezt egy különleges optikai megoldással sikerült megvalósítani. A mikroszkóp egy
25-55° dönthető forgó tükörfejjel rendelkezik, ami a
képet az optikai tengelyen elhelyezett CCD chiphez továbbítja. A kiterjesztett mélységélesség, a
dinamikus mechanizmus és a kiváló videó minőség technikai szabadalom. Egy teljes tárgy képe
így pontosan előállítható biztosítva a 3D-s megfigyelés lehetőségét. A forgó tükrös mikroszkóp
használatával tárgyak 360º-os megjelenítése
lehetővé teszi számunkra a dinamikus megfigyelést.. Például egy kis átmérőjű furat belső felületének vizsgálata, a hagyományos vizsgálatokkal
csak korlátolt megfigyelést tesz lehetővé, de a
forgó fej páratlan lehetőséget kínál annak tanulmányozására.

3. ábra MXG 5040RZ Forgó fej
Figure 3.MXG 5040RZ Rotary head

4. ábra A kocka 5 oldalának megfigyelése
Figure 4. Inspection of a cube from 5 sides
Optikák

2. ábra. Képalkotás forgó fejjel
Figure 2.Imaging with rotary head
A KH-7700 a kutatások és a folyamatos felhasználói visszajelzések segítségével fejlesztették
kii, így komfortos és intuitív környezetben végezhető a vizsgálat. Az automatikus vezérlés nagy
pontosságot és a könnyű használatot eredményez.
A Z-tengely irányú optika-mozgatás mentesíti a
felhasználót a fókuszálási feladatoktól és automa-
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Különleges optikákat használva és dinamikus
megfigyeléssel többlet információkat lehet nyerni a
vizsgált tárgyról, mint korábban bármikor..
Az optikák tulajdonságai mind a nagy munkatávolság, mind pedig a nagy mélységélesség tekintetében kitolják az optikai teljesítmény határait, ezzel
segítve a tárgy valóságos megjelenítését. A nagy
munkatávolság lehetővé teszi a nagy munkadarabok vizsgálatát,a mikroszkóp alatti munkavégzést, illetve a tárgy javítását, helyreállítását.
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A optikai jellemzők, (a nagy munkatávolság, a
kiterjesztett mélységélesség és az erőteljes kontraszt) nagyon nagy nagyításnál is optimálisan
megvalósítják a kitűnő egyensúlyt a gyakran
ellentmondó optikai funkciók között.
Folyamatos optikai Zoom
A KH-7700 a nagyítás egy széles tartományban
elehet változtatni az egyes optikáknál is, de. nagyobb nagyításokhoz az optikai adapter egyszerűen végrehajtható cseréje szükséges. A képek
„zoomolása” olyan érzést kelt, mintha a felhasználó belépne a tárgy világába. A tárgyak mind tökéletesebb megjelenítését egy fejlett optikai technológiával kidolgozott kiterjedt adapter választék,
támogatja.
3D-s profilozás
Egy tetszés szerint kiválasztott síkban a profil
magasságértékei egy görbe formájába megjeleníthetők, viszonyítási síktól illetve vonaltól felvett
görbén elhelyezkedő pontok magasság értéke
könnyedén megkapható. Így a felület vizsgálata
könnyen számszerűsíthető illetve, korábbi mérésekkel, (referencia) összehasonlítható.

6.ábra. Multi fókusz készítés
Figure 6. Multi focus method
Látni a tárgyat teljes valójában
Nagy pontosságú kép ősszegző technológia
használatával kinyerhetők a felületi információk
egy tárgyról, annak mélyedéseivel és kiemelkedéseivel együtt. Pontos és hatékony vizsgálat érhető
el a 3D-s összegző technikával.
Mennyiség és terület mérése
Terület és mennyiségi mérés elvégezhető különböző színek használatával, amikor a mérési
tartományok színkódolással változnak a képernyőn.

5.ábra.3D-s profilozás
Figure 5. 3D Profiling
2D-s profilozás
A kijelölt sík által felvett kép 2 dimenzióban ezután könnyen méretezhető értékelhető.
Multi fókusz 3D-s összegzés
Lehetséges összegezni minden fókuszált képet
durva felületű tárgyaknál a kép szeletek felvételével. A vizsgált mélység alsó és felső pontjának
kijelölése után a mikroszkóp meghatározott számban a mélységélességtől függően szeleteket képez
le a Z tengelyen történő lépésenkénti elmozdulás
segítségével. Ezeket a lépésekben felvett szeleteket azután összegzi és egy 3 D-s kép formájában
jeleníti meg.
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7.ábra. 3D-s színkódolt mérés
Figure 7. 3D color code measure
Nagy tárgyak, testek vizsgálata
A dönthető állvány és akár 10 méter hosszú
kábelezés segítségével egészen nagy tárgyak
vizsgálatára is lehetőség van. A panoráma képek
egymásra helyezésével teljes műalkotások dokumentálására van lehetőség akár 100 millió pixelben.
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Minél nagyobb a CCD kamerák teljesítménye
annál közelebbre vannak állítva a spektrum érzékenységi jellemzői a természetes fényhez. Az
alkalmazott lámpa olyan színhőmérséklettel dicsekedhet, amely nagyon közel áll a természetes
fényéhez. A megvilágítást koaxiális és szögben
érkező fényhullámok biztosítják, ami manuálisan
fokozatmentesen állítható a legjobb megvilágítás
eléréséhez. A nagyítási arány és felületi kondíciók
folyamatos változása megkívánja a gyors és
hatékony megvilágítás beállítást.

8. ábra. Változtatható szögű állvány
Figure 8. Free angle stand
Megvilágítás
A vizuális vizsgálat egyik kritikus pontja a megvilágítás. Több mint egy évnyi kutatás után olyan
metál halid fényforrást sikerült megalkotni, hogy a
színképzési mutatója (RA) meghaladja a 86-ot és
az átlagélettartama a 4000 órát.

9. ábra. Változtatható szögű megvilágító adapter
Figure 9. Variable angle light adapter

10.ábra. Koaxiális megvilágító adapter
Figure 10. Coaxial light adapter

Összegzés
Megállapítható, hogy a részletekben gazdag,
kitűnő minőségű és nagy mennyiségű képi információ együttes kezelésével valamint egy több
látószögből alkotott élő kép új lehetőségeket ad a
felhasználónak, jöjjön az bármilyen területről, ahol
a felületek vagy egészen kis tárgyak vizsgálata
szükséges mikroszkopikus szinten a legmagasabb
igények szerint. A KH-7700 használata új látásmódot és új inspiráló gondolatokat szül, ami kézzelfogható előnyöket biztosít, a kutatás fejlesztés
vagy akár a gyártmányellenőrzés területén. A KH7700 felhasználási területének meghatározása
(elektronika-, autó-, repülőgép-, vegyipar, anyagtudomány stb.) hasonlóan nehéz feladat, mint a
mikroszkóp nevének (3D-s, digitális mérő, profilozó, javító) meghatározása.

Az alábbiakban két – pl. Windows Mediaplayer-rel futtatható – file található, amelyek az alkalmazási
lehetőségekből adnak ízelítőt.
Forgó tükrös mikroszkóp alkalmazásai (1:17)
3D profilmérés (0:45)
További hasonló fileok találhatok a http://www.hirox-europe.com/ címen.
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