
UYGULAMA RAPORU

Lensler, hedef geometriden en ufak sapmanın kalitede 
değişiklik ile sonuçlanacağı hassas bileşenlerdir. 
Sadece Hexagon Manufacturing Intelligence üretimi 
Leitz PMM-Xi gibi yüksek hassasiyetli bir ölçüm 
merkezi özellikle çapı 200 mm’den büyük lenslerle 
kullanıldığında, kalite kontrol üretime eşlik edebilir. 
Referanslama için dokunsal ölçümün HP-S-X5 
HD ile kombinasyonu, ve lens geometrisinin kalite 
kontrolü için PRECITEC LR optik sensörün kullanımı, 
otomatikleştirilmiş ölçüm süreçlerinde SENMATION 
sensör arayüzü ile mümkün kılınmıştır.  

SENMATION İLE  
DOKUNSAL VE OPTİK  
ÖLÇÜM BİR ARAYA  
GELİYOR

ÖZELLİKLE BÜYÜK LENSLER SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA YÜKSEK 
HASSASİYETE SAHİP ÖLÇÜM MERKEZİ LEITZ PMM-XI KULLANILIR

BÜYÜK LENSLERİN TEMASSIZ ÖLÇÜMÜ



Leitz PMM-Xi gibi bir hassas ölçüm merkezi, çapı 200 mm’den 

büyük lenslerin ölçümünü esnek bir işlem haline getirir. 

Ölçüm süreci, her tür lens geometrisi ve boyutuna kolaylıkla 

uyarlanabilir. Farklı optik ve dokunsal sensörler arasındaki 

otomatik değişimler ölçüm sürecinin uygulamaya kesintisiz 

olarak adapte edilmesini sağlamaktadır.

Referanslama Dokunsal Güvenilirlik 

Her ölçümün başında referanslama işlemi HP-S-X5 HD 

dokunsal tarama prob kafası sistemiyle yapılır. Bu süreçte 

lensin ölçüm sistemindeki pozisyonu belirlenir ve takip eden 

optik ölçüm gerçekleştirilir. Ölçülebilecek maksimum lens 

büyüklüğü yalnızca Leitz PMM-Xi koordinat ölçüm cihazının 

ebatlarına göre (CMM) belirlenir. 

Hassas Yüzeyler için Temassız Hassasiyet 

Lens geometrisi PRECITEC LR optik sensör ile kontrol edilir. 

Kromatik eşodaklı sensör, hassas yüzeylerin temassız ve 

yüksek hassasiyetli ölçümüne izin verir. 6,5 mm.lik sensörün 

geniş ölçüm aralığı ve yüzeye olan ölçüm açısının 90°±40° 

olması, neredeyse her büyüklükteki lens için otomatik 

metrolojik analizin mümkün olduğu anlamına gelmektedir. 

Elde edilen ölçüm değerleri QUINDOS ölçüm yazılımı ile 

değerlendirilerek gerçek ile hedeflenen değer karşılaştırılır. 

Diğer bir opsiyon ise ölçüm verisinin mevcut değerlendirme 

ve hesaplama sistemleriyle uyumlu bir format kullanılarak 

dışa aktarılmasıdır. Bu, lensle ilgili spesifik parametrelerin 

belirlenmesini ve gerekli olduğunda işlemin zamanında 

düzeltilmesini mümkün kılar.

Dokunsal ve Optik Ölçümler için Etkin Biçimde 
Uygulanan Tek Ölçüm Sistemi

Bu ölçüm işlemlerini yalnızca tek bir ölçüm sistemiyle 

gerçekleştirmek için SENMATION otomatik sensör arayüzü 

kullanılmaktadır. Böylece,  bir ölçüm programındaki farklı 

sensörler arasında otomatik değişimlere izin verilir. Sonuç 

olarak, her ölçüm işlemi için optimum ölçüm süreçleri 

seçilebilmekte ve tek bir ölçüm sistemiyle tamamen otomatik 

bir proses meydana gelmektedir.
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