
Laserový mikroskop pro 3D měření

OLS5000

Rychlé získání spolehlivých dat.
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Řešení laserové mikoroskopie

Submikronové 3D pozorování/
měření
Pozorování stupňů v nanometrových velikostech 
a měření rozdílů výšky na podmikronové úrovni).

Měření drsnosti povrchu 
v souladu s normou ISO25178
Měření drsnosti povrchu od lineárního po rovinné.

Bezkontaktní, nedestruktivní 
a rychlé
Není nutná příprava vzorku – stačí umístit vzorek na 
pracovní stolek a můžete začít měřit.
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Konvenční měřicí nástroje

Otočte na základní principy.

Hrozí poškození 
povrchu vzorku

Obtížné umisťování hrotu do cílové polohy

Informace pouze z jedné linie

Hrotový tester drsnosti povrchu

Obtíže při snímání 
drsného povrchu 

Nepohodlné nastavení sklonu

Slabé laterální rozlišení znesnadňuje umisťování

Interferometr v bílém světle

Vzorky musí být zničeny a předem připravovány

Měření 3D tvaru není možné

Chybí barevné podání

Skenovací elektronový mikroskop (SEM)

Optický mikroskop, digitální mikroskop

Měření drobných 
tvarů není možné

Nesledovatelnost výsledků měření

Slabé laterální rozlišení

Laserový mikroskop

Stačí umístit vzorek na pracovní stolek a měření může začít

Přesné měření drsného 
povrchu snímáním malých 

sklonů

Laterální rozlišení 0,12 μm

Přesné 3D měření

Barevné pozorování 
s vysokým rozlišením

Nedestruktivní způsob, není nutná příprava vzorku

Podrobnosti najdete na stranách  32–33.

Sledovatelnost výsledků měření

Přesné 3D měření

Laterální rozlišení 0,12 μm

Měření na hrotu

Bezkontaktní měření 
nepoškozuje vzorek

Získávání informací z celé roviny
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Laserový mikroskop LEXT OLS5000: Základní principy

Laserový mikroskop pro 3D měření LEXT OLS5000 je vybaven 
dvěma optickými systémy – optikou zobrazující barvy 
a laserovou konfokální optikou. Má tak možnost přijímat 
informace o barvách, tvarech a zobrazovat ve vysokém rozlišení.

[Získávání informací o barvách]
Optika zobrazující barvy získává informace o barvách pomocí 
LED zdroje bílého světla a kamery CMOS.

[Získávání informací o 3D tvaru a konfokálních 
obrazů s vysokým rozlišením]
Laserová konfokální optika získává konfokální obraz 
prostřednictvím 405nm diodového zdroje laserového záření 
a vysoce citlivého fotomultiplikátoru. Malá hloubka ostrosti 
dovoluje použití při měření nepravidelností povrchu vzorku.

Laterální rozlišení optického mikroskopu se zvyšuje s klesající vlnovou délkou. Laserový mikroskop využívající laserové světlo 
o nízké vlnové délce má lepší laterální rozlišení než tradiční mikroskop používající viditelné laserové světlo (špičková hodnota 
550 nm). Mikroskop OLS5000 využívá 405nm laserovou diodu s nízkou vlnovou délkou, a proto dokáže nabídnout výjimečné 
laterální rozlišení.

Konfigurace

405nm zdroj laserového světla

Laserová konfokální 
optika

Konfigurace měřicího laserového 3D mikroskopu OLS5000

Optika zobrazující 
barevný obraz

Objektiv

Vzorek

Světelný zdroj 
mikroskopu OLS5000 
(405 nm)

Konvenční mikroskop (550 nm)

800 nm700 nm600 nm400 nm

Fotonásobič Fotonásobič

Kruhová 
konfokální 
clonka

Nekonfokální Nekonfokální KonfokálníKonfokální

Laserový konfokální optický systém zachycuje pouze světlo namířené do kruhové konfokální clonky, takže nepřijímá veškeré 
světlo odražené a rozptýlené od vzorku. Tím se potlačí rozostření a umožní se získání obrazu s vyšším kontrastem, než by bylo 
možno získat pomocí běžného mikroskopu.

Laserová konfokální optika
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Mikroskop OLS5000 Olympus má zabudovaný optický skener Olympus. Integrace osy X, která využívá elektromagnetickou 
indukci v MEMS rezonanční skeneru, a osy Y používající galvanický skener umožňuje umístění XY skeneru do striktně spřažené 
polohy vůči pupile objektivu. To umožňuje výjimečné XY skenování s nízkým zkreslením stopy a menším počtem optických 
aberací.

XY skener

Galvanické zrcadlo

Galvanické zrcadlo XY skener

Laserové světlo

Objektiv

Vzorek Vzorek

Laserové světlo

Konvenční laserový mikroskop (proximální galvanická konstrukce) Mikroskop OLS5000 (dvouosá integrovaná struktura)

Se souhlasem KOSHIBU PRECISION CO., LTD

X

Y
Z

Při měření výšky mikroskopový snímá konfokální obrazy prostřednictvím automatického posuvu roviny zaostření.
Na základě samostatné polohy zaostření (Z) a zjištěné intenzity světla (I) odhaduje pro jednotlivé pixely křivku kolísání intenzity 
světla (křivka IZ) a získává polohu jejího vrcholu a vrchol její intenzity. Protože polohy vrcholů jednotlivých pixelů korespondují 
s nepravidelnostmi povrchu vzorku, vzniká tak informace o 3D tvaru povrchu vzorku. Podobně údaj vrcholu intenzity vytváří 
obraz, kde jsou zohledněny veškeré polohy povrchu vzorku (rozšířený obraz).

Principy měření výšky

Posuvem zaostření se 
získává velký počet 
konfokálních obrazů

Poloha zaostření (Z) Údaj výšky

Rozšířený obraz

Principy měření výšky

Výpočet polohy vrcholu 
Z (x, y) každého pixelu

Výpočet vrcholu intenzity
I (x, y) každého pixelu

Poloha vrcholu Z (x, y)

Vrchol intenzity 
I (x, y)

Detekovaná intenzita světla (I)

křivka IZ
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Klíčové 
hodnoty4

Zachycení tvaru 
jakéhokoli povrchu.

Rychlé získání 
spolehlivých dat.

Snadné používání – 
stačí umístit vzorek 
a stisknout tlačítko. 

Měření obtížných 
vzorků.

zařízení 

LEXT  OLS5000 
Laserový mikroskop 
pro 3D měření 
Laserový mikroskop
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Hodnota1

Hodnota2

Hodnota3

Hodnota4

 s. 12

 s. 14

 s. 8

 s. 10

Rovnoměrné měření v celém zorném poli

Specializované  
objektivy LEXT
Zobrazení strmých ploch se sklonem až 87,5°

Technologie skenování 4K
Automatické získávání spolehlivých údajů

Funkce Smart Judge

Rychlé a přesné měření od malých po velká zvětšení

Algoritmus PEAK pro 
vyhledávání vrcholů
Úspora času při krokovém měření tvaru

Skip Scan

Získání přesných dat stisknutím tlačítka

Smart Scan II
Vytváření komplexních zpráv

Snadná analýza
Omezení různých výsledků opakovaných měření

Šablony pro analýzy

Umožňuje uchycení vysokých vzorků (až do výšky 210 mm) 

Zvýšený rám
Měření nerovných oblastí

Specializované objektivy LEXT  
s dlouhou pracovní vzdáleností
Měření dílů s hlubokými nerovnostmi (do 25 mm)

Objektivy s ultra dlouhou pracovní 
vzdáleností

Konvenční model

4
krát

rychleji

OLS5000

Čas potřebný k získání dat
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Vyspělé technologie mikroskopu OLS5000 

umožňují 

provádět měření 

3D vzorků s vysokým rozlišením. 

Rovnoměrné hodnoty měření

Specializované 
objektivy LEXT

Zkreslení se zvyšuje na okraji.

U starších objektivů aberace znesnadňovaly přesné 
měření v okrajových oblastech.

Čočky specializovaných objektivů LEXT dokáží 
přesně měřit v okrajových oblastech.

Okraj je reprodukován bez zkreslení.

Typy s dlouhou pracovní 
vzdáleností 

(20x/50x/100x)

Typ s nízkým 
zvětšením (10x)

Vysoce výkonné typy 
(20x/50x/100x)

1

Okraj OkrajOkraj Okraj

Technologie poskytující spolehlivá data

Specializované objektivy LEXT

Zachycení tvaru jakéhokoli povrchu

Podrobnosti na s.18 

Hodnota
LEXT OLS50001
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Vzorek s velmi strmými úhly (holicí čepelka)

Předchozí model: Přesné měření strmých ploch 
nebylo možné.

Předchozí model: Eliminací šumu se eliminovala i samotná 
data.

Mikroskop OLS5000: Přesná detekce strmých ploch se 
sklonem až 87,5°.

Mikroskop OLS5000: Data a šum se detekují automaticky 
a tím se zajišťuje přesné měření tvaru. 

H
odnota1

Z
achycení tvaru 

jakéhokoli p
ovrchu

Šum měření se nesprávně 
zobrazuje v podobě 
opravených ploch.

Šum měření se 
zobrazuje správně, což minimalizuje 
riziko nejednoznačných výsledků.

Zachycení tvaru strmých ploch

Technologie skenování 4K

Automatické získávání spolehlivých údajů

Funkce Smart Judge

2

3

Podrobnosti na s.17 

Podrobnosti na s.18 
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Hodnota
LEXT OLS50002

Dle VLSI standardně 83 nm (MPLFLN10XLEXT))

Technologie, které zvyšují rychlost

Rychlá a přesná měření

Algoritmus PEAK pro vyhledávání vrcholů1

Blízko skutečné hodnotě pouze s drobnými odchylkami

Obtížná detekce kroků z důvodu datového šumu

Rychlé získání spolehlivých dat

Algoritmus skenování mikroskopu poskytuje vyšší 

kvalitu dat a vyšší rychlost, 

čímž zkracuje čas skenování a zrychluje průběh práce 

a zvyšuje produktivitu. 

Podrobnosti na s.17 

Konvenční model

OLS5000

Nelze zajistit 
současně

Obojí je možné 
současně u modelu 

OLS5000

Vysoká

Nízká

Nízká

Vysoká

Vysoká 
rychlost

Vysoká 
přesnost

Délka měření Přesnost měření

nebo

OBOJÍ

4
krát

rychleji

Rychlost Přesnost

Čas potřebný k získání dat
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従来機

データ取得時間

OLS5000

従来機

データ取得時間

OLS5000

Zrychlení měření zvyšuje efektivitu

Skip Scan2

H
odnota2

R
ychlé získání 

sp
olehlivých d

at

Skenování všech oblastí Skenování pouze nutných oblastí

Konvenční model OLS5000

Vynechává 
skenování 
této části

従来機

データ取得時間

OLS5000

従来機

データ取得時間

OLS5000

Podrobnosti na s.22 

Předchozí model

Čas potřebný k získání dat
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Hodnota
LEXT OLS50003

Umístěte vzorek 
a nastavte oblast, 
kterou chcete měřit.

Skenování je 
dokončeno.

Krok1

Technologie usnadňující používání

Získání přesných dat stisknutím tlačítka

Smart Scan II1

Snadné používání – stačí umístit vzorek a stisknout tlačítko

Mikroskop OLS5000 má funkci automatického 

získávání dat, takže již není nutné obtížné nastavování. 

Přesných výsledků tak mohou dosáhnout i uživatelé 

s minimálními zkušenostmi. 

Podrobnosti na s.22 
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H
odnota3

S
nadné používání – stačí um

ístit 
vzorek a stisknout tlačítko

Pokud jsou tyto kroky 
registrovány jako výchozí 
šablona, budou příště při 
vytváření protokolu všechny 
automaticky provedeny.

Určení 
oblasti 
měření.

Vytvoří se protokol.

Krok2

Krok3

Dobré výsledky bez ohledu na množství zkušeností

Snadná analýza

Omezení různých výsledků opakovaných měření

Šablony pro analýzy

2

3

Kliknout na protokol

Analýza a protokol 
jsou dokončené.

Podrobnosti na s.24 

Podrobnosti na s.30 

Zvolte položku Upřesněte oblast



Hodnota
LEXT OLS50004

Bezkontaktní a nedestruktivní laser s nízkou intenzitou 
dovoluje obejít se bez jakékoli přípravy vzorku. Citlivé 
materiály lze měřit bez rizika poškození. Zvýšený rám 
umožňuje uchycení vysokých vzorků až do výšky 
210 mm a objektiv s ultra dlouhou pracovní vzdáleností 
zajišťuje měření prohlubní do hloubky 25 mm. 
V každém případě stačí jen umístit vzorek na pracovní 
stolek.

14

Technologie zvyšující flexibilitu

Kompatibilní se vzorky o výšce do 210 mm

Zvýšený rám1

Kompatibilní s různými vzorky

Ojnice Nástroj Hlava pístu

Měření obtížných vzorků

Podrobnosti na s.31 
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0 
m

m

169 mm
Hloubka (od optické osy ke hraně rámu)

Vysoce výkonné měření

Specializované objektivy LEXT 
s dlouhou pracovní vzdáleností

Měření prohlubní do hloubky 25 mm

Objektivy s ultra dlouhou 
pracovní vzdáleností

2

3

H
odnota4

M
ěření obtížných 

vzorků

15

Objektivy pro všeobecné použití (50x) Specializované objektivy LEXT (50x)

Vzorek o standardní drsnosti 528 od Rubert & Co., Ltd. (Pt = 1,5 μm)

25 mm
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Podrobnosti na s.31 

Podrobnosti na s.31 
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Červená oblast  
( 658 nm: čára a mezera 0,26 μm) 

Fialová oblast  
( 405 nm: čára a mezera 0,12 μm)

Pokročilé technologie zajišťují spolehlivá data

405nm laser fialového spektra a specializované objektivy 
s vysokou numerickou aperturou umožňují snímat jemné 
povrchy a defekty, které by nebylo možné zkoumat 
konvenčními optickými mikroskopy, interferometrií v bílém 
světle či mikroskopy na základě infračerveného laseru.

Detekce jemných povrchů a defektů

Vynikající laterální rozlišení
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Sq šum je kvantování rozlišení detekce výšky měřicího 
nástroje. Mikroskop OLS5000 zaručuje, že šum měření 
vyhovuje ISO 25178-700. U objektivů LEXT MPLAPON 100x 
je šum měření 1 nm*.

* Výsledky tovární kontroly před dodáním jsou uvedeny u produktu.
* Běžná hodnota za našich vlastních podmínek testování.

Spolehlivý provoz

Záruka Sq šumu (šumu měření) 

MEMS skener Olympus provádí přesné XY skenování 
s nízkým zkreslením stopy a minimálními optickými 
aberacemi. Na rozdíl od některých laserových mikroskopů, 
které nedokáží zabránit odchylkám v okrajových oblastech, 
dosahuje mikroskop OLS5000 rovnoměrných výsledků bez 
ohledu na to, zda měření probíhá ve středu či na okraji 
zorného pole.

Konfokální A

Konfokální BDuální konfokální systém se skládá ze dvou kanálů 
konfokální optiky s různými průměry konfokální clonky. 
Optimální kanál se volí dle typu objektivu a režimu získávání 
dat, čímž se zajišťuje rychlé získání spolehlivých dat.

Automatická volba optimálního kanálu pro 
získávání dat

Duální konfokální systém 

Technologie skenování Olympus

Nově vyvinutý MEMS skener 

H
odnota1 P

okročilé technologie 
zajišťují sp

olehlivá d
ata

Technologie skenování 4K skenuje 4096 pixelů — čtyřikrát 
více než běžné systémy. To zvyšuje spolehlivost ve 
výškovém směru a podporuje rozlišení – poměr signálu 
k šumu se zvyšuje dvakrát. Mikroskop OLS5000 dokáže bez 
korekce obrazu detekovat téměř vertikálně skloněné plochy 
i velmi nízké stupně.

Detekce tvaru strmých ploch 
a stupňů o velikosti blížící se řádu nanometrů

Technologie skenování 4K 

Detekování povrchu strmých ploch 
do 87,5° (MPLAPON50XLEXT)

Standardní výška vzorku 6 nm dle 
Německého státního 
metrologického institutu 
(MPLAPON20XLEXT)

Výška vzorku 6 nm dle Německého státního metrologického institutu 
(MPLAPON100XLEXT)

Vzorek o standardní drsnosti 528 
od Rubert & Co., Ltd. (Pt = 1,5 μm)
(MPLAPON20XLEXT)
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Mikroskop OLS5000 má zabudovaný algoritmus PEAK pro 
výstavbu 3D dat. Tento algoritmus zajišťuje vysokou 
přesnost dat od nízkých po vysoká zvětšení a zkracuje čas 
potřebný k získání dat.

Rychlá a vysoce přesná měření

Algoritmus PEAK pro vyhledávání 
vrcholů 

Standardní výška vzorku 80 nm dle 
VLSI (MPLFLN10XLEXT)
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MEMS skener
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Opakovatelnost

Opakovatelnost 
a přesnost

Přesnost

Pokročilé technologie zajišťují spolehlivá data

Nespecializovaný objektiv

Specializovaný objektiv LEXT

Aberace

Vzdálenost od optické osyOptická osa

Optická osa Vzdálenost od optické osy

Aberace

U specializovaných objektivů jsou aberace minimálníSpecializované objektivy LEXT

Olympus nabízí v měřítku 405 nm řadu objektivů 10x až 100x, které dokáží omezit aberace. V této řadě jsou k dispozici 
i objektivy s malým zvětšením a dlouhou pracovní vzdáleností. Parametry měření všech specializovaných objektivů LEXT jsou 
garantované, takže si můžete zvolit ten nejvhodnější pro sledované vzorky.

Protože tradiční laserové mikroskopy využívají standardní 
zobrazovací technologie, např. vyhlazování za účelem 
potlačení šumu, někdy dojde k tomu, že se se šumem ztrácí 
přesně naměřené nepravidelnosti výšky.
Mikroskop Olympus OLS5000 má zabudovaný algoritmus 
Smart Judge, který automaticky zjišťuje pouze spolehlivá 
data a využívá přesná měření, aniž by došlo ke ztrátě dat 
o nepravidelnostech výšky.

Každá součást použitá v mikroskopu OLS5000, a to od 
objektivů po laserovou hlavu, se z důvodu zajištění vysoké 
kvality vyrábí v přísně řízeném výrobním systému. Měření 
výsledků je založeno na systému sledovatelnosti, který je 
provázán s platnými průmyslovými normami. Po dodání 
mikroskopu provedou kvalifikovaní technici finální nastavení 
a kalibraci systému za účelem optimalizace mikroskopu pro 
vaše konkrétní použití.

Výkonnostní parametry měřicího nástroje obvykle zastupuje přesnost, 
která určuje, jak blízko je naměřená hodnota skutečné hodnotě, 
a opakovatelnost, což je stupeň odchylky při opakovaném měření 
příslušných hodnot. Olympus zaručuje přesnost a opakovatelnost 
mikroskopu založenou na systému sledování. Můžete tak výsledkům 
měření důvěřovat.

Objektivy přizpůsobené pro 405nm laser

Specializované objektivy LEXT 

Zachycení skutečného tvaru

Funkce Smart Judge 

Pro spolehlivé používání

Pozitivní zpětná sledovatelnost

Výsledkům měření můžete důvěřovat

Zaručená přesnost 
a opakovatelnost

Konvenční model Mikroskop OLS5000

Typy s dlouhou pracovní 
vzdáleností 

(20x/50x/100x)

Typ s nízkým 
zvětšením (10x)

Vysoce výkonné typy 
(20x/50x/100x)
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* Olympus vydává certifikát o kalibraci potvrzený kalibračními schvalovacími laboratořemi 
ILAC-MRA (JCSS, JAB).

Brusná houba (MPLAPON20XLEXT)
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Mikroskop OLS5000 má v motorizovaném pracovním stolku vestavěný 
modul k měření délky a společnost Olympus garantuje přesnost dat 
složeného obrazu. Starší laserové mikroskopy skládaly data na základě 
podobnosti povrchu. Mikroskop OLS5000 však navíc přidává údaj o poloze 
od modulu k měření délky a zajišťuje tak vysoce spolehlivá složená data 
s garantovanou přesností.

Olympus poskytuje globální technickou podporu ze svých 
servisních středisek po celém světě (Japonsko, USA, Německo, 
Čína, Jižní Korea, Singapur, Tchaj-wan, Indie a Austrálie). 
V každém servisním středisku jsou k dispozici technici 
s odbornou způsobilostí v oblasti laserové mikroskopie 
a kalibračních systémů, kteří po instalaci zařízení dokáží pomoci 
při zajišťování jeho spolehlivého provozu.

Hybridní porovnávací algoritmus

Měření na povrchu mimo zorné pole 

Servisní střediska po celém světě

Celosvětový servisní systém

Mikroskop OLS5000 má zabudovaný mechanismus pro tlumení 
vibrací, který využívá ke stabilizaci pracovního prostředí vinuté 
pružiny a tlumicí pryž.

Tuhost a odolnost vůči vibracím pro různá aplikační 
prostředí

Hybridní tlumicí mechanismus 

Hybridní mechanismus 
tlumící vibrace

U každého měřicího nástroje je důležité, aby v příslušném 
pracovním prostředí vykazoval optimální výkonnostní 
parametry. Pokud by byly výkonnostní parametry zaručeny 
pouze před dodáním přístroje bez ohledu na jeho skutečné 
provozní prostředí, přístroj by po instalaci neposkytoval shodné 
výsledky. Abyste měli zaručeny parametry, které potřebujete, 
provedou technici společnosti Olympus instalaci, seřízení 
a kalibraci přístroje přímo u vás v konkrétním provozním 
prostředí. Certifikát o kalibraci a výsledky zkoušky jsou vydány 
až po úspěšné instalaci mikroskopu. Tak budete mít jistotu, že 
můžete přístroj využívat s důvěrou.

Standardní parametry, které od společnosti Olympus očekáváte

Záruka parametrů měření vytvořená na míru vašemu provoznímu prostředí

Při zaznamenávání výsledků měření je důležité sledování stavu 
vybavení. Mikroskop OLS5000 poskytuje funkci sledování ke 
kontrole stavu vybavení před každým měřením a také kalibrační 
vzorek (volitelně) s kalibračním certifikátem. Kalibrační vzorek 
umožňuje provést kontrolu jedním kliknutím a zadat výsledky 
kalibrace do protokolu.

Kontrola vybavení jedním kliknutím

Funkce sledování přesnosti 

Norma kalibrace XY
OLS50-CS-XY

Norma kalibrace Z
OLS50-CS-Z

Certifikát 
o kalibraci Certifikát 

o praktické 
kalibraci 
standardního 
přístroje

Dokument 
o výsledku 
zkoušky

Schéma systému 
zpětné 
sledovatelnosti 
mikroskopu 
OLS5000

H
odnota1 P

okročilé technologie 
zajišťují sp

olehlivá d
ata

Modul měření délky
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Při pohybu pracovního stolku systém vytvoří panoramatickou makromapu, která složí obrazy během pohybu stolku v reálném 
čase, aby uživatel neztratil orientaci v rámci vzorku.
Obraz makromapy lze také vložit do protokolu a tím napomoci spojení zvětšených snímků vzorku s jejich celkovým umístěním.

Sledování polohy vzorku

Vytváření makromapy v reálném čase 

Úvod k funkci 
video zde

Načtěte QR kód 
vlevo čtečkou 
čárových kódů na 
chytrém telefonu 
nebo tabletu.

Uživatelsky přívětivé pozorování s vysokým rozlišením / vysokým zvětšením
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Zaostřeno 
automaticky znovu

Rozostřeno při pohybu 
pracovního stolku znovu

Zaostřeno 
automaticky

Rozostřeno při pohybu 
pracovního stolku

Úvod k funkci 
video zde

Načtěte QR kód 
vlevo čtečkou 
čárových kódů na 
chytrém telefonu 
nebo tabletu.

Plynulé automatické ostření u mikroskopu minimalizuje potřebu ručního zaostřování, neboť obraz během hledání polohy nebo při 
výměně objektivů zůstává zaostřený. Trvalé sledování zaostření umožňuje uživateli provádět pozorování rychle a spolehlivě.

Pozorování v režimu diferenciálního interferenčního kontrastu (DIC) se používá k vizualizaci kontur povrchu v řádu nanometrů, 
které jsou běžně mimo rozlišovací schopnost mikroskopu, a to i při použití 5x nebo 10x objektivu s nízkým výkonem. Díky 
laserovému režimu DIC dokáže mikroskop OLS5000 získávat živý obraz srovnatelný s elektronovým mikroskopem, a to i při 
relativně nízkých hodnotách zvětšení. Pozorování rýh a defektů o rozměrech v řádu nanometrů v reálném čase umožňuje na 
mikroskopu zobrazit i velmi drobná poškození.

Pomocí funkce vysokého dynamického rozsahu (HDR) můžete 
mikroskopem pozorovat jemné tvary vzorků s nízkým kontrastem 
nebo takové, které v reálném čase vytvářejí halace. HDR 
zachycuje více obrazů s různými expozicemi a kombinuje je. 

Uživatelé mohou současně pozorovat laserový obraz 
a barevný obraz s vysokým rozlišením. Toto je vhodné pro 
hodnocení barevných rozdílů nebo posuzování koroze 
kovových povrchů, dále též při zaostřování na vzorky s velmi 
nízkým kontrastem, např. zrcadlový povrch nebo film.

Řešení problémů při ostření

Plynulé automatické ostření 

Detekce nanometrových nepravidelností

Duální DIC pro pozorování v řádu nanometrů v reálném čase 

Pro jasnější pozorování

Barevné pozorování HDR 
Barevné a laserové pozorování

Dvojí pozorování 

Laserové pozorování DIC

Zadní povrch desky

Tkanina s vysokou hustotou

Oblast dotyku pevného disku

Laserové pozorování Barevné pozorování

Obraz při laserovém pozorování

Barevné pozorování DIC

Obraz při pozorování ve 
skutečných barvách

Barevný obraz s vypnutým HDR
(objektiv 20x, přiblížení 1x)

Barevný obraz se zapnutým HDR
(objektiv 20x, přiblížení 1x)
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Pokročilá funkce Smart Scan II

Získávání dat laserovým mikroskopem vyžaduje ruční nastavení, avšak Smart Scan II od 
společnosti Olympus toto nastavení automatizuje, aby minimalizoval proměnlivost 
získaných dat a maximalizoval efektivitu. 

Algoritmus PEAK pro vyhledávání vrcholů od společnosti 
Olympus a obousměrné skenování zajišťují čtyřikrát rychlejší 
měření než konvenční model.
Citlivost detekce světla a rozsah získávání dat již nejsou 
potřeba, čímž výrazně vzrůstá efektivita práce.

Při měření tvaru stupňů na vzorku obsahujícím téměř vertikální roviny, např. u elektronických 
součástek nebo MEMS lze čas získávání dat redukovat vynecháním nepotřebných rozsahů 
skenování ve směru Z. Stupeň o výšce 700 μm lze změřit za cca 15 s, aniž by se snížila 
přesnost (při použití MPLAPON20x).

V závislosti na stavu vzorku a dle použitého objektivu 
není vždy možné získat přesné údaje o tvaru. Mikroskop 
OLS5000 je vybaven automatickým hodnoticím 
systémem, který se přizpůsobuje požadavkům 
jednotlivých vzorků. Skenováním HDR se získávají dvě 
sady údajů o tvaru podle kolísající citlivosti snímání 
a využívají se při konstrukci přesných údajů o tvaru.

Plně automatické získávání 3D dat pouhým stisknutím tlačítka start

Smart Scan II 

Rychlost skenu1Proč Smart?

2Proč Smart?

3Proč Smart?

Skip scan

HDR skenování

Předchozí model Mikroskop OLS5000

Otisk na povrchu křemíku
Se souhlasem Nanotechnologického centra Kjótské univerzity

Čas potřebný k získání dat

Konvenční model

Mikroskop 
OLS5000

Úvod k funkci 
video zde

Načtěte QR kód 
vlevo čtečkou 
čárových kódů na 
chytrém telefonu 
nebo tabletu.

4
krát

rychleji
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2300

2400

2500

2600
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2700

輝度

X方向

Luminance

X direction

Luminance

X direction
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2500
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2300

2400

2500

2600

2700

輝度

X方向

Luminance

X direction

Luminance

X direction

Odporová struktura na křemíkovém substrátu (MPLAPON100XLEXT)
Se souhlasem Nanotechnologického centra Kjótské 
univerzity

1024 x 1024

1024 x 256

1024 x 768

1024 x 128

1024 x 512
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Mikroskop OLS5000 má široký rozsah režimů získávání dat. Patří sem jednooblastní režim, který pořizuje v jednom poli současně 
barevný obraz, laserový obraz a data 3D tvaru, jednoliniový režim, který získává tvar jedné linie ve středu pole a režim tloušťky 
filmu, který dokáže měřit tloušťku tenkého filmu. 

Možnost provádět široký rozsah měření

Široké možnosti režimů získávání dat

jednooblastní (barevný obraz, laserový obraz, 
3D tvar)

jednoliniový (tvar) Režim tloušťky filmu (vícevrstvý režim, 
chybový režim)

Přesná data se získávají ze širokého 
pole až 36 millionů pixelů 
prostřednictvím skládání dat 
v plošném směru. Cílovou oblast lze 
snadno stanovit na makromapě. 
Příslušnou oblast skládání lze uložit 
a později vyvolat.

Měření ze širokého pole s vysokým rozlišením

Režim skládání

2D obraz po složeníJednotlivé 2D obrazy před 
složením

2D obraz po složení* Režim skládání pro měření tloušťky filmu bude 
k dispozici v roce 2018.

Při vrstvení transparentních filmů na povrch 
vzorku dokáže laserový mikroskop detekovat 
rozhraní s nejvyšší intenzitou odráženého 
světla. Filtr detekce horní povrchové vrstvy 
využívá k určení tvaru svrchní vrstvy polarizaci.

Analýza tvaru svrchní vrstvy transparentního filmu

Filtr detekce svrchní vrstvy 

Skenování pásma 
v jednooblastním režimu 
nebo v režimu tloušťky filmu 
pro oblasti s omezeným cílem 
mění objem dat ve směru Y 
tak, aby získávání dat 
v požadovaných oblastech 
probíhalo vyšší rychlostí.

Vysokorychlostní 
získávání dat pouze 
z požadovaných oblastí

Skenování pásma

Režim ultravysokého 
rozlišení je vhodný tam, kde 
je optické rozlišení vyšší než 
velikost jednoho pixelu. 
Umožňuje přesně snímat 
jemné tvary bez zvětšování 
objektivu či zvětšování 
pomocí přiblížení.

Zobrazování poškození a nepravidelností povrchu

Režim ultravysokého rozlišení (UHD)
Standardní režim (1024 pixelů)

Režim ultravysokého rozlišení (4096 pixelů)

vzorek čára a mezera 0,24 μm (100x)
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Funkce analýzy, které minimalizují rozdíly mezi uživateli

Funkce snadné analýzy měří stupeň, šířku linie, drsnost povrchu a objem pouze ve stanovených oblastech měření. Příčiny 
kolísání výsledků měření, např. poloha hrany na prahu referenčních rovin v objemové analýze, se automaticky detekují tak, 
aby výsledky měření byly stabilní a nebyly ovlivněny úrovní dovedností uživatele.

Měření rozdílu výšek stupně 
a vzdálenosti mezi dvěma 
stanovenými oblastmi

Měření rozdílu mezi úhly dvou 
stanovených oblastí

Měření objemu ve stanovené 
oblasti

Měření drsnosti povrchu ve 
stanovené oblasti

Měření šířky automatickou 
detekcí hran ve stanovené oblasti

Měření R a výšky od referenční roviny 
na základě automatického 
rozpoznávání kruhových tvarů ve 
stanovené oblasti

Určení oblasti měření

Snadná analýza 

Úvod k funkci 
video zde

Načtěte QR kód 
vlevo čtečkou 
čárových kódů na 
chytrém telefonu 
nebo tabletu.
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Některé laserové mikroskopy vyžadují 
předběžné zpracování získaných dat, např. 
eliminaci šumu a korekci inklinace, čímž se 
prodlužuje doba skenování a zvyšuje 
závislost na dovednostech uživatele. 
U mikroskopu lze jedním kliknutím provést 
zpracování, kterým se automaticky eliminuje 
šum měření bez ztráty přesných dat (Smart 
Judge), a také zpracování, které převádí a automaticky detekuje hlavní horizontální rovinu (referenční rovina) na nulovou 
hodnotu výšky (Smart Leveling). Není nutné složité nastavování, takže dovednosti a zkušenosti uživatele mají minimální 
vliv. 

Požadovanou linii měření lze vytyčit určením maximálních 
a minimálních bodů na určeném místě, určením křížení 
dvou linií, středu válce nebo středu koule. Pokud je 
v získaných datech určeno místo, body funkcí se dle 
stanovených podmínek automaticky extrahují a tím se 
omezí odchylky způsobené uživatelem.

Měřený bod lze správně určit pomocí nejvyššího, 
nejnižšího, středního nebo průměrného bodu. Pokud je 
v získaných datech určeno místo, body funkcí se dle 
stanovených podmínek automaticky extrahují a tím se 
omezí odchylky způsobené uživatelem. 

Optimální korekce jediným kliknutím

Automatická korekce 

Umístění linie měření do cílové polohy

Pomocný nástroj pro profil 
Spolehlivé určení měřicích bodů

Pomocný nástroj pro měření 

Funkce měření profilu zobrazuje profil 
povrchu libovolným stanovením linie měření 
v poloze měření na obraze. Měří též krok mezi 
kterýmikoli dvěma libovolnými body, šířku, 
plochu průřezu a R. Na rozdíl od měřicích 
nástrojů pracujících na základě kontaktu je 
nastavení polohy pro měření snadné. Linie 
a body měření lze zkontrolovat na obrazu, a proto lze rovnoměrná a velmi drobná místa měřit přesně.

Optimální korekce jediným kliknutím

Měření profilu 

Určení linie měření procházející středem koule

Před automatickou korekcí Po automatické korekci

Měření kroku mezi nejvyšším a nejnižším bodem profilu povrchu

Profil povrchu
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Společnost Olympus je od roku 2011 členem Technického výboru Mezinárodní organizace pro normalizaci 
(ISO/TC213), který byl ustaven za účelem podpory normalizace 3D měření povrchů a užití 3D měření 
povrchů v průmyslu. Ve své trvalé snaze o zdokonalování úrovně výroby v Japonsku bude Olympus 
i nadále nabízet řešení v oblasti 3D měření povrchů, která vyhovují mezinárodním normám.

Komplexní analýza a funkce protokolů

Měřidlo drsnosti kontaktní plochy nemůže přesně změřit 
cílovou na trubce nebo drátu z důvodu obtížnosti 
umisťování hrotu na velmi malou plochu. Mikroskop 
OLS5000 umožňuje uživateli stanovit linii měření po 
získání dat o povrchu tak, aby bylo měření drsnosti linie 
na velmi malé cílové ploše snadné.

Mikroskop OLS5000 skenuje povrch vzorku laserovým 
paprskem o průměru 0,4 μm, čímž umožňuje snadné 
měření drsnosti povrchu u vzorků, které nelze změřit 
metodou styku s kontaktním povrchem měřidla drsnosti. 
Schopnost současně nasnímat barevný obraz, laserový 
obraz, a data 3D tvaru povrchu, který nelze změřit 
kontaktní metodou měření drsnosti, rozšiřuje možnost 
analýzy.

vyhovuje ISO 4287

Měření drsnosti linie
vyhovuje ISO 25178

Měření drsnosti

Barevný obraz Laserový obraz

Data získaná kontaktním měřidlem drsnosti povrchu

3D zobrazení

Měření povrchu 
vlasu: měřená poloha 
neustále kolísá

Kliknutí při 
výskytu v obrazu

Měření drsnosti linie ultra tenké trubky Měření drsnosti leštěného kovového povrchu

Z obrazu lze provést různá měření — např. 
vzdálenost mezi dvěma body, úhel svíraný dvěma 
liniemi a plocha stanovené oblasti. K dispozici je 
i funkce automatické detekce hrany, která umožňuje 
přesné určení polohy bez ohledu na zkušenosti 
uživatele.

Stanovení polohy referenční výšky a polohy měření, které se 
použijí pro srovnání, v rámci získaných dat umožňuje 
kvantifikovat maximální, minimální a průměrný rozdíl stupně mezi 
referenční a měřenou polohou. Stanovené polohy lze uložit 
a později nahrát pro účely opakovaných měření.

Stanovení přesné polohy

Měření v rovině
Snadné porovnání s referenční rovinou

Měření výšky stupně

0.2
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Měření opotřebení hrotu nástroje (MPLAPON50XLEXT)

Fotorezist (MPLAPON100XLEXT)

Příklad měření v režimu analýzy koule
Pole mikročoček (MPLAPON100XLEXT),
se souhlasem KOSHIBU PRECISION CO., LTD

Výstupky (MPLAPON20XLEXT)

Rozdíly, např. při rozhodování o kladném či záporném 
výsledku, rozdíl tvaru (výšky) před opotřebením a po něm, 
plochy a objemy povrchu mohou být vizuálně potvrzeny 
a kvantifikovány. Vyrovnání umístění mezi daty (XYZ ) 
a daty nastavení úhlu ve vodorovném směru lze provést 
automaticky jediným kliknutím, které zajistí efektivní 
analýzu rozdílů tvaru povrchu.

Plochu a objem oblastí s nepravidelným povrchem lze 
změřit nastavením referenční výšky roviny do získaného 
obrazu. Referenční rovinu lze také automaticky detekovat 
dle tvaru vzorku. Při detekování více oblastí 
s nepravidelným povrchem lze měřit objem, plochu, 
plochu povrchu a výšku od referenční roviny.

Kontrola rozdílů mezi dvěma položkami dat

Měření rozdílu 
Automatická detekce více nepravidelností povrchu

Měření plochy/objemu

Histogram představuje získaný údaj výšky nebo rozložení 
barev nebo intensitu laseru a lze jej použít pro měření 
stupně a plochy. K dispozici je též výstup statistických 
veličin, např. režim, poloviční šířka a 3 , nebo 
automatická detekce vrcholu histogramu.

Při opakovaném tvaru histogramu  např. u pole mikročoček 
a světelného panelu lze měřit poloměr, zbytkovou chybu 
a povrchový úhel. Po stanovení konkrétní části jako zájmový 
bod lze veškeré shodné části v rámci získaných dat 
automaticky extrahovat do výstupu výsledků měření.

Možnosti automatické detekce vrcholu

Analýza histogramu
Automatické měření poloměru koule 
a povrchového úhlu

Analýza koule /válce/povrchového 
úhlu 
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Odporová struktura na křemíkovém substrátu (MPLAPON100XLEXT)
Se souhlasem Nanotechnologického centra Kjótské univerzity

Keramické částice (MPLAPON20XLEXT)

Komplexní analýza a funkce protokolů

Šířku a výšku obvyklého povrchu na polovodičovém čipu 
lze změřit dle stanovených podmínek detekce. Na barevný 
obraz, laserový obraz, a data v 3D tvaru lze použít různá 
nastavení dle charakteristiky vzorku. Tato funkce se hodí 
pro opakovaná měření vzorku. 

V získaných datech lze automaticky detekovat částice. 
Lze měřit, průměr, těžiště, Feretův průměr a stupeň 
kulovitosti každé částice. Výsledky mohou mít výstup 
v podobě histogramu.

Automatická měření šířky/výšky

Automatické měření hrany 
Měření automatického průměru/středu částic

Analýza částic 

Lze změřit tloušťku filmu a výšku rozhraní transparentního 
tělesa. Vícevrstvý režim je vhodný k analýze vztahu 3D 
rozšíření, struktury a polohy transparentního filmu. 
Chybový režim převádí intenzitu detekce na obraz a hodí 
se při analýze rozhraní s velmi nízkou odrazivostí.

Více položek získaných dat lze zobrazit vedle sebe spolu 
s jejich měřítky zobrazení a integrovaným 3D 
zobrazovacím úhlem. Korekci obrazu a analýzu lze 
provádět současně. Tato funkce se hodí k analýze tvaru 
více vzorků s různými podmínkami zpracování nebo 
analýzy defektů. Jednotlivé obrázky, profily a číselné 
výsledky lze exportovat do formátu Excelu a přispět tak 
k rychlému uspořádání a zhodnocení analyzovaných 
položek.

Měření tloušťky transparentního tělesa

Měření tloušťky filmu 
Srovnávací analýza různých datových položek

Analýza více typů dat  

Vícevrstvý režim

Chybový režim
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Průmyslový software analýzy obrazu OLYMPUS Stream 
(volitelný) se používá ve vysoce specializovaných 
aplikacích. Data získaná mikroskopem OLS5000 lze 
snadno zobrazit a analyzovat pomocí softwaru OLYMPUS 
Stream. 

Výsledky analýzy je možné zanést do protokolu, který lze 
přizpůsobit formátu dle preferencí uživatele. Vedle 
upravitelného formátu výlučně pro modely LEXT lze 
export provést do programu Excel®, do .pdf nebo .rtf.

Nástroj pro specializovanější analýzu

Software OLYMPUS Stream
Možnost jakéhokoli zobrazení

Výstupní protokol

Lze zobrazit historii zpracování obrazu přijatých dat 
a aktivovat různé vratné a opakované operace. To se hodí 
při potvrzování zpracování obrazu používaného pro jiná 
data nebo při potvrzování obsahu s jinými získanými daty.

Získaná data lze vydat ve formátu STL (mesh data) 
a nahrát do aplikace CAD. Použití komerčně dostupného 
kontrolního softwaru CAD umožňuje vizualizovat 
a kvantifikovat rozdíly mezi konstrukčními daty a STL daty.

Snadné provádění vratných a opakovaných operací

Historie zpracování obrazu 
Srovnání/analýza s konstrukčními daty

Výstup dat CAD 

Získaná data 
(data výšky)

Data ve 
formátu STL
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Funkce automatizace

Všechny úkony a postupy uvedené v protokolu lze uložit v podobě šablony.
Použití této šablony při opakování shodných měření umožňuje získat protokol o analýze další sady dat, která se vztahují ke 
stejným postupům. Možnost určit operace při zpracování a body měření bez zásahu uživatele umožňuje rychlou a přesnou 
analýzu s minimálními odchylkami.

Automatické nastavení XYZ  získaných dat je možno 
provést předběžnou registrací polohy funkce referenčního 
vzorku. To se hodí při opakované kontrole shodného 
vzorku pomocí funkce Šablony pro analýzy.

Aplikace existují v pěti jazycích – japonštině, 
angličtině, němčině, čínštině a korejštině. 
Návody k použití jsou k dispozici v několika 
jazycích, aby mohli systém využívat uživatelé 
v různých regionech.

Průběh rutinních kontrol od získávání dat po měření 
a tvorbu protokolů lze automatizovat vytvořením 
a úpravou maker s využitím kompilačního nástroje. 
Následně uživatel vyvolá a spustí soubor makra, čímž 
získá stabilní výsledky měření pouze jedním kliknutím.

Při testování posloupnosti vzorků shodných tvarů se 
souřadnicový systém motorizovaného pracovního stolku 
nastavuje pomocí funkce vyrovnávání, a to za účelem 
účinnější kontroly. Tato funkce vám umožňuje získávat 
stejná data ve stejné poloze pro všechny následné vzorky 
pouhým umístěním vzorku na pracovní stolek.

Každý uživatel se může přihlásit do aplikace pod vlastním 
účtem a využívat individuální provozní prostředí. ID uživatele 
a datum pořízení se zaznamená v protokolu, čímž se usnadní 
identifikace osoby, která data pořídila, a kdy se tak stalo. 
Rozsah a funkce dostupné běžnému uživateli může provádět 
také správce.

Průběh kontroly od získávání dat a měření po vytvoření 
protokolu lze automatizovat. Postupy kontroly lze snadno 
využít nebo upravit pomocí nástroje pro tvorbu maker. 
Operátoři mohou spouštět registrovaný soubor makra 
a získat spolehlivé výsledky měření jediným kliknutím.

Úlohy automatizované analýzy

Funkce šablony pro analýzy 

Úprava polohy vůči referenčnímu vzorku

Vyrovnání automatického 
umístění

Určeno pro spolehlivé použití po celém světě

Aplikace k dispozici v pěti 
jazycích

Současné získávání dat z více poloh

Víceoblastní získávání dat

Vhodné pro opakované testování

Funkce vyrovnávání

Vyvolání nastavení uživatele

Funkce uživatelského účtu

Plně automatizovaný průběh inspekce

Funkce makra 

Proveďte inspekci a měření Výstup protokol a uložit 
šablonu

Během další akvizice 
otevřete uloženou šablonu

Ihned proveďte výstup 
v podobě protokolu na 
základě šablony 
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Objektivy s dlouhou pracovní vzdáleností a objektiv 10x jsme 
nedávno zařadili do výrobní řady specializovaných objektivů, 
a to za účelem zlepšení parametrů měření. Zaručujeme 
parametry měření všech specializovaných objektivů LEXT.

Zaručené parametry měření

Specializované objektivy LEXT 
s nízkým výkonem a dlouhou 
pracovní vzdáleností 

Kompatibilita s různými vzorky

Referenční výška se nastavuje odnětím přípona prodlužovacích bloků.

Na pracovní stolek lze umístit vzorek o maximální výšce 210 mm. Jsou zaručeny shodné parametry měření jako 
u standardního rámu včetně opakovatelnosti a přesnosti.

Je možný výběr z patnácti různých objektivů, z nichž několik 
jsou specializované objektivy LEXT přizpůsobené vlnové 
délce 405 nm. To uživateli dovoluje vybrat si ten, který 
nejlépe vyhovuje potřebám a způsobu použití. Výměnu 
objektivů lze provádět také na pracovišti zákazníka.

Umožňuje uchycení vysokých vzorků až do výšky 210 mm

Zvýšený rám 

Podporuje řadu různých vzorků a měření

Mnoho kompatibilních objektivů 

Výška
210 mm

Hloubka
169 mm
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Vzorek o standardní drsnosti 528 od Rubert & Co., Ltd. (Pt = 0,3 μm)

Objektivy pro všeobecné použití (50x)

Specializované objektivy LEXT (50x)
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Srovnání mikroskopu OLS5000  jinými měřicími nástroji

Měření drobných tvarů 
není možné

Hrozí poškození 
povrchu vzorku

Přesné 3D měření

Bezkontaktní měření 
nepoškozuje vzorek

Laterální rozlišení 
0,12 μm

Získávání údajů z celé 
roviny

Sledovatelnost
výsledků měření

Měření na hrotu

Problém

1

Problém

1

Slabé laterální rozlišení
Problém

2

Údaje pouze z jedné 
linie

Problém

2

Nesledovatelné 
výsledky měření

Problém

3

Obtíže při ustavování 
hrotu do cílové polohy

Problém

3

Optický mikroskop, digitální mikroskop

Hrotový tester drsnosti povrchu

32

Data s hrotovým měřičem drsnosti povrchu
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Obtíže při snímání 
drsného povrchu 

Chybí barevné podání

Přesné měření drsného povrchu 
snímáním malých sklonů

Pozorování v barvě 
s vysokým rozlišením

Laterální rozlišení 
0,12 μm

Nedestruktivní způsob, není 
nutná příprava vzorku

Stačí umístit vzorek na pracovní 
stolek a měření může začít

Přesné 3D měření

Problém

1

Problém

1

Slabé laterální rozlišení 
znesnadňuje 
umisťování

Problém

2

Vzorky musí být 
zničeny a předem 
připravovány

Problém

2

Nepohodlné nastavení 
sklonu

Problém

3

Měření 3D tvaru není 
možné

Problém

3

Interferometr v bílém světle

Skenovací elektronový mikroskop (SEM)

Nutnost seřízení, aby 
zmizel efekt moaré

SampleSample

SampleSample

試料試料

試料台

試料試料

試料試料

試料台

試料試料SampleSample

SampleSample

試料試料

試料台

試料試料

試料試料

試料台

試料試料

Nutné předchozí odpaření
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Automobilový průmysl / zpracování kovů

Hodnocení vnitřní textury / textury (měření plošné drsnosti) 
(MPLAPON20XLEXT / 3x3 složeno)

Pístní kroužek / měření plošné drsnosti 
(MPLAPON50XLEXT)

Tryska vstřikovače paliva (replika) / měření plošné drsnosti 
(LMPLFLN50XLEXT)

Kulička ložiska / hodnocení hloubky rýhy (měření profilu)
(MPLAPO50XLEXT)

Použití vzorku
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Materiály

Koroze u nerezové oceli / měření výšky 
(MPLAPON20XLEXT / 3x3 složeno)

Difuzní plocha / měření profilu 
(MPLAPON50XLEXT / 3x3 složeno)

Měděná plocha / měření plošné drsnosti 
(MPLAPON50XLEXT)

Houba / měření profilu 
(MPLAPON20XLEXT / 3x3 složeno)
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Výstupky u kovů / jednotnost spojů (hodnocení výšky) 
(MPLAPON20XLEXT)

Fotorezist / hodnocení tloušťky (měření profilu) 
(MPLAPON100XLEXT)

Bondovací drát / hodnocení vodivosti spoje IO čipu 
(MPLAPON100XLEXT)

MEMS ultrazvukový snímač / hodnocení tvaru (měření 
profilu)
(MPLAPON50XLEXT)

Elektronické součástky

Použití vzorku
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Mikrojehla / hodnocení tvaru (měření profilu) 
(MPLAPON50XLEXT / 6x6 složeno)

Brusný kámen / měření profilu 
(MPLAPON20XLEXT)

Kůže (replika) / měření plošné drsnosti 
(MPLAPON20XLEXT / 5x5 složeno)
Se souhlasem Laboratoře funkčního designu Fakulty oděvních věd 
Univerzity Bunka Gakuen v Japonsku

Dosedací plocha kuličkového pera / měření plošné 
drsnosti (LMPLFLN20XLEXT)

Ostatní
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Příklad nastavení OLS5000-SAF

Konfigurace systému

Produktová řada

Laserový mikroskop pro 3D měření

OLS5000-SAF
• 100mm motorizovaný pracovní stolek
• Max. výška vzorku: 100 mm

Laserový mikroskop pro 3D měření

OLS5000-EAF

• 100mm ruční pracovní stolek
• Max. výška vzorku: 40 mm

Laserový mikroskop pro 3D měření

OLS5000-SMF
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PC a ovládací jednotka

• 100mm ruční pracovní stolek
• Max. výška vzorku: 150 mm

Laserový mikroskop pro 3D měření

OLS5000-EMF

• 300mm motorizovaný pracovní stolek
• Max. výška vzorku: 37 mm

Laserový mikroskop pro 3D měření

OLS5000-LAF

Jednotky: mm

Jednotky: mm
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2-14-3  OLS5000-LAF

単位: mm必要なスペース

OLS5000-LAFの外形寸法
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TECHNICKÉ PARAMETRY OBJEKTIVŮ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobní řada Model
Numerická 
apertura

(NA)

Pracovní 
vzdálenost
(WD)(mm)

Objektivy UIS2
MPLFLN 2,5x 0,08 10,7

MPLFLN 5x 0,15 20

Specializované objektivy LEXT
(10x) MPLFLN10XLEXT 0,3 10,4

Specializované objektivy LEXT
(Vysokovýkonný typ)

MPLAPON20XLEXT 0,6 1

MPLAPON50XLEXT 0,95 0,35

MPLAPON100XLEXT 0,95 0,35

Specializované objektivy LEXT
(Typ s dlouhou pracovní 
vzdáleností)

LMPLFLN20XLEXT 0,45 6,5

LMPLFLN50XLEXT 0,6 5

LMPLFLN100XLEXT 0,8 3,4

Objektivy se super dlouhou 
pracovní vzdáleností

SLMPLN20X 0,25 25

SLMPLN50X 0,35 18

SLMPLN100X 0,6 7,6

Dlouhá pracovní vzdálenost 
objektivů LCD

LCPLFLN20XLCD 0,45 8,3–7,4

LCPLFLN50XLCD 0,7 3,0–2,2

LCPLFLN100XLCD 0,85 1,2–0,9

Standardní Software
OLS50-BSW

Aplikace balíčku motorizovaného pracovního stolku*1 OLS50-S-MS

Aplikace analýzy povrchu koule/válce OLS50-S-SA

Aplikace automatického měření hrany OLS50-S-ED

Aplikace analýzy částic OLS50-S-PA

Aplikace měření tloušťky filmu OLS50-S-FT

Aplikace pokročilé analýzy*2 OLS50-S-AA

Aplikace analýzy více typů dat OLS50-S-MA

Aplikace získávání dat

Analytická aplikace (snadná analýza)

Aplikační software

*1 včetně funkce automatického skládání dat a víceoblastního získávání dat.
*2 včetně analýzy profilů, diferenční analýzy, analýzy výšky stupně, analýzy povrchu, analýzy 

oblasti / objemu, analýzy drsnosti linie, analýzy drsnosti oblasti a analýzy histogramu.

HLAVNÍ PARAMETRY JEDNOTKY

*1 Zaručeno při použití při konstantní teplotě a v prostředí s konstantní teplotou (teplota 20 °C ± 1 °C, vlhkost 50 % ± 1 %) specifikovaném v normě ISO 554 (1976), JIS Z-8703 (1983). *2 Pro 20x 
nebo vyšší, při měření objektivy řady MPLAPON LEXT. *3 Při měření specializovanými objektivy LEXT. *4 Typická hodnota při měření objektivy MPLAPON100XLEXT objektiv, může se od zaručené 
hodnoty odchýlit. *5 Zaručeno dle certifikačního systému společnosti Olympus.

Model OLS5000-SAF OLS5000-SMF OLS5000-LAF OLS5000-EAF OLS5000-EMF
Celkové zvětšení 54x – 17 280x

Zorné pole 16 μm – 5 120 μm

Princip měření
optický systém

Konfokální laserový skenovací mikroskop reflexního typu
Konfokální laserový skenovací DIC mikroskop reflexního typu

Barva
Barva-DIC

Prvek přijímající světlo Laser: fotonásobič (2ch)
Barva: barevná kamera CMOS

Měření výšky

Rozlišení displeje 0,5 nm

Dynamický rozsah 16 bitů

Opakovatelnost n-1 *1 *2 *5 5x: 0,45 μm, 10x: 0,1 μm, 20x: 0,03 μm, 50x: 0,012 μm, 100x: 0,012 μm

Přesnost *1 *3 *5 0,15 + L/100 μm (L: měření délky  [μm])

Přesnost složeného obrazu *1 *3 *5 10x：5,0+L/100 μm, 20x a vyšší: 1,0+L/100 μm (L: délka skládání[μm])

Šum měření (Sq šum) *1 *4 *5 1 nm [Typ]

Měření šířky

Rozlišení displeje 1 nm

Opakovatelnost 3 n-1 *1 *2 *5 5x: 0,4 μm, 10x: 0,2 μm, 20x: 0,05 μm, 50x: 0,04 μm, 100x: 0,02 μm

Přesnost *1 *3 *5 Naměřená hodnota +/- 1,5 %

Přesnost složeného obrazu *1 *3 *5 10x: 24+0,5L μm, 20x: 15+0,5L μm, 50x: 9+0,5L μm, 100x: 7+0,5L μm (L: délka skládání [mm])

Maximální počet datových bodů v jednom měření 4096 x 4096 pixelů

Maximální počet měřicích bodů 36 Mpix

Konfigurace 
souřadnicového stolu

Modul měření délky • NA NA • NA

Provozní rozsah 100 x 100 mm
Motorizovaný

100 x 100 mm
Ruční

300 x 300 mm
Motorizovaný

100 x 100 mm
Motorizovaný

100 x 100 mm
Ruční

Maximální výška vzorku 100 mm 40 mm 37 mm 210 mm 150 mm

Laserový zdroj

Vlnová délka 405 nm

Maximální výkon 0,95 mW

Laserová třída Třída 2 (IEC60825-1:2007, IEC60825-1:2014)

Zdroj barevného světla Bílá LED

Elektrický příkon 240 W 240 W 278 W 240 W 240 W

Hmotnost
Tělo mikroskopu cca 31 kg cca 32 kg cca 50 kg cca 43 kg cca 44 kg

Řídící jednotka cca 12 kg
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Digitální mikroskopy řady DSX jsou vhodné i k hodnocení součástí různých zařízení a k hodnocení 
vzorků, které tato zařízení produkují.
Podrobnosti o produktech naleznete na stránkách společnosti Olympus  
(http://www.olympus-ims.com/en/).

Digitální mikroskopy řady DSX

DSX110DSX510iDSX510

DSX
Digitální mikroskopy

• Veškeré názvy společností a produktů jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky příslušných vlastníků.
• Výkon a jiné hodnoty popsané v této příručce vycházejí z hodnot společnosti Olympus k září 2017 a jejich změna je vyhrazena.
• Informace včetně zaručené přesnosti uvedené v této příručce vycházejí z hodnot společnosti Olympus. Podrobnosti najdete 

v návodu k použití.
• Obrazy na počítačových monitorech jsou simulacemi.
• Specifikace a provedení se mohou změnit bez předchozího upozornění nebo jakékoli povinnosti ze strany výrobce.www.olympus-ims.com

• OLYMPUS CORPORATION má certifikaci ISO14001.
• OLYMPUS CORPORATION má certifikaci ISO9001.

Shinjuku Monolith, 2-3-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan
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