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A KH-7700 Megérkezett 

A Digitális Mikroszkópok Új Korszaka 



 

Kreatív Haladás 
A KH-7700-as Digitális Mikroszkóp 

 
Amióta a Hirox 20 évvel ezelőtt feltalálta a világ első video mikroszkópját, azóta folyamatosan 
fejlesztjük ki az exkluzív újításokat és most egy új korszak küszöbén állunk. Úttörőként a Hirox 
küldetése, hogy a nagyítóval történő megfigyelés és képalkotás terén új jövőképet alakítson ki. 
Lehetőséget kínál arra, hogy „lássuk ami nem látható” és olyan körülményeket biztosítson, 
hogy bárki könnyedén és pontosan beazonosíthassa az egyébként nem észlelhető dolgokat.  
A funkciók sokasága, köztük a magas szintű megfigyelés, mérés, analizálás és adattárolás, egy-
értelmű adatközléssel és riport opciókkal könnyedén összepárosítva alkotja meg az elvárásokat 
felülmúló összhangot.  
A KH-7700 egy, a nagyítóval történő vizsgálatok terén teljesen új elképzelésen alapuló digitális 
mikroszkóp.  
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Egyedülálló Elképzelés 

Átfogó kutatások eredménye a könnyű kezelhe-
tőség  
 
A mélyrehatóan fejlesztett „felhasználóbarát” illesztő program 

azon törekvésünk szülötte, hogy minden felhasználónak kényel-
mes és intuitív megfigyelési környezetet biztosítsunk.  

Néhány másodpercnyi használat után többé már nem akarunk a 

régi mikroszkópunkkal dolgozni!  

Az automatizálás egyrészt nagyobb pontosságot, másrészt könnyű kezelhe-
tőséget tesz lehetővé  

 
A KH-7700-nak számos automata funkciója van, például: a fókuszálás, a multi fókuszálás és a 3D-s 
ábrázolás, amelyek lehetővé teszik az ismétlődő vizsgálatot egyre nagyobb pontossággal. (16.o.) 
A Z-tengely automata irányítása felszabadítja a felhasználót a sokszor nagy kihívást jelentő fókuszálás 
terhe alól és automatikusan beállítja a Z-tengelyt a felhasználási területnek megfelelő nagyítási mérték-
re.  
A funkcionalitás, a megfigyelés kényelme és intuitív felgyorsítása érdekében lett kialakítva.  
Az új ACS (Automatikus Kalibrálás Beállítás) funkció (17.o.) automatikusan kiválasztja a nagyítási fak-
tornak megfelelő kalibrációs értéket és automatikusan beállítja a Z-tengelyt.  

Kezelés — Könnyebb mint Valaha! 
 
Minden forradalmi funkció a felhasználóbarát kijelzőn keresztül irányítható. A KH-7700 a funkciók so-
kaságával és a bővíthetőségével egy átfogó ergonómiai kutatás eredményeképpen jött létre. A funkci-
ók a megfigyelés kényelmes és intuitív felgyorsítását szem előtt tartva lettek kifejlesztve.  
A KH-7700 illesztő programjában az ikonok és miniatűrök sokaságának használata elfeledteti velünk, 
hogy lényegében digitális mikroszkóppal dolgozunk.  

A „Felhasználóbarát” digitális mikroszkóp 
 
A KH-7700 a Hirox azon ötletének megvalósítása, hogy minden felhasználó számára könnyű és ké-
nyelmes megfigyelési lehetőséget biztosítson. A felhasználóra ható stressz lecsökkent és a felhaszná-
lási hatékonyság megnövekedett. Kihangsúlyozva az ergonómiát, lecsökkentettük a felhasználó testé-
re nehezedő nyomást. Röviden: hosszas kutatásokat végeztünk a digitális mikroszkóp kényelmes fel-
használásának terén, értve ezen a kezelés szabadságát, a kényelmet és az élvezetet. Mindez ki lett 
hangsúlyozva ennél a csúcsminőségű digitális mikroszkópnál.  

4.o. 5.o. 



 

Csúcskategóriájú Optika 

A dinamikus megfigyelés segítségével többet tud-
hatunk meg a vizsgált tárgyról 
 
A nagyítóval történő megfigyelés lényege a lencsékben és az optikai 

megvilágításban rejlik.  

A speciális Hirox lencsék tulajdonságai, mint a „nagy munkatávolság 
(WD)” és a „kiterjesztett mélység élesség” az optikai teljesítmény ha-

tárain túlmutatóan segít a tárgyak valódi mivoltának észlelésében.  

Kiváló Munkatávolság (WD), és kiter-
jesztett mélység élesség 
 
A Hirox lencsék, legfontosabb tulajdonságai, a 
nagy munkatávolság, kiterjesztett mélység éles-
ség és a nagy kontraszt,  még nagy mértékű na-
gyításkor is, annak eredménye, hogy optimalizál-
tuk az egyensúlyt a versenyben lévő és néha el-
lentétes optikai funkciók és eltérések között. A 
magas szintű színhűség példának okáért a fluori-
dos lencsékkel vált lehetségessé, amelyek a fény 
hullámhosszok széles skáláján alkalmazható, az 
ultraviolától az infravörösig. A Hirox lencsék a 
tárgyak valós külalakját mutatják meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Munkatávolság (WD) 
A 2016-os széria esetén maximum 160x-os zoom 44 mm-ig (WD). 

Pollen 100x-os zoommal  
(szűk látómezővel) 

Pollen 100x-os zoommal  
(kiterjesztett mélység élességgel) 

6.o. 7.o. 

„Hirox Lámpa” több 86 RA-val, kife-
jezetten a KH-7700-hoz kifejlesztve 
 
Ahhoz, hogy olyan fényforrást kapjon, amely 
pontos színképzést és hosszú élettartamot biz-
tosít, a Hirox egy lámpagyártó céggel együttmű-
ködve dolgozott. Az alapoktól kezdve fejlesztet-
te ki a metál halid ívlámpát kifejezetten a KH-
7700-hoz igazítva. Egy évnyi kutatás után a 
metál halid lámpát sikerült úgy megalkotni, hogy 
a színképzési mutatója (RA) meghaladta a 86-ot 
és az átlagélettartama a 4000 órát.  
A CCD kamerának minél nagyobb a teljesítmé-
nye, annál közelebbire vannak állítva a spekt-
rum érzékenységi jellemzői a természetes fé-
nyéhez. A Hirox lámpa olyan színhőmérséklettel 
(5460 K) dicsekedhet, amely nagyon közel áll a 
természetes fényhez. 
Magas színképzési 
mutatója (RA) tökéle-
tessé teszi a digitális 
mikroszkóphoz.  
A Hirox lámpa nagyon 
gazdaságos is egyben, 
mivel az átlagélettarta-
ma 4000 óra és ezzel 
megsemmisíti azt a 
nézetet, miszerint a 
„lámpa fogyóeszköz”. 

Hirox lámpa (60W metál halid lámpa SH-SL7) 

Spektrum eloszlási grafikon 

RA érték 
Az RA érték egy általános színképzési mutató, amely a fényforrás szín reproduk-
ciós minőségét mutatja. A szín reprodukciós mutató színskálát használ, hogy a 
színt összehasonlítsa a természetes fényben látható színekkel és az átlagos 
különbség az RA. Ha a szín teljesen megegyezik a természetes fénynél látható 
színnel, akkor az RA 100. Általánosságban minden 80-nál magasabb érték 
nagyon jó szín reprodukciónak számít. A halogén lámpának, aminek a színhőmér-
séklete 3000 K, az RA értéke csak 30, pedig a 60 már jó értéknek számít. Akkor 
is, ha színhőmérséklet megegyezik, a szín megjelenése eltérhet a fényforrás 
aktuális spektrumától függően. 
Nagy intenzitás  
Energiatakarékos 60W-os égőt használva, olyan megvilágítást értünk el, amely 
sokkal fényesebb mint a 100W-os halogén égő, pl.: a Hirox lámpa több lument 
termel wattonként mint a halogén égő. 
Magas szín reprodukciós képesség 
Ez az égő egyenletesen osztja el a fényhosszokat a látható fény tartományban és 
a színhőmérséklete 5460 K, amely nagyon közel van a természetes fényéhez 
(5000-6000 K). A normál halogén égő színhőmérséklete 3000 K és az RA értéke 
30 és 60 között van.  
Stabilitás 
Rozsdamentes írisz használatával, amely nem változtatja meg a fény színhőmér-
sékletét,  sikerült stabil színképzést elérni. Ez tökéletes teljesítményt nyújt a fény 
fluxus stabilitás és a szín egyensúly tekintetében.  
Élettartam 
A KH-7700 rövid ív metál halid lámpával működik, amelynek várható élettartama 
4000 óra. Az égőt várhatóan 3-4 évig nem kell cserélni, ha naponta nagyjából 3-4 
órán át használjuk.  

Folyamatos optikai zoom 
 
A Hirox lencsék a nagyítás széles skáláját kínál-
ják. A nagyobb mértékű nagyításhoz, egyszerű-
en az optikai fejet kell csak cserélni.  
A kiterjesztett mélység élesség, amelyet a Hirox 
lencsék ajánlanak, azt jelentik, hogy amikor a 
tárgyra ráközelítünk, akkor az, az érzésünk tá-
mad, hogy behatolunk a tárgy világába.  
A zoom lencse esetén, a amely ACS funkciókat 

is  tar talmaz 
(17.o.) egy opti-
kai kódoló auto-
matikusan kivá-
lasztja a szüksé-
ges kalibrációs 
értékeket ahogy 
a zoom mértékét 
v á l t o z t a t j u k , 
miközben frissíti 
a mentett kép-
hez tartozó na-
gyítási mértéket 
és a képernyőn 
látható kép ka-
librációját.  



 

9.o. 8.o. 

Csúcskategóriájú Optika 

Széles adapter választék 
 
Bármilyen kifinomult is egy képfeldolgozó szoft-
ver vagy hardver, a képalkotás minősége akkor 
is az eredeti kép minőségétől függ. A nagyfel-
bontású lencséket összepárosítottuk az adapte-
rek széles választékával, amely lehetővé teszi a 
felhasználó számára, hogy megszabja a megvi-
lágítási módot, a szükséges fényerősség és 
kontraszt elérése érdekében, így elérve azt, 
hogy a vizsgált tárgyat annak „teljes valójában” 
láthassuk. Éveken át tartó tesztelés és fejlesztés 
eredménye az iparágban fellelhető legszélesebb 
adapter választék és világítás kezelés.  

Minden apró élt megfigyelhetünk anél-
kül, hogy bármilyen apró részletet ki-
hagynánk 
 
A szabadalmaztatott dinamikus forgó fej legyőzi a 
megfigyelés eddigi határait és lehetővé teszi a for-
mák tökéletes értelmezését. A mozgás kineopszist 
eredményez és a megfigyelő személynek azt az 
érzést adja, mintha a tárgyat a tenyerében tartaná. 
Ugyanakkor a könnyű video megfigyelést is lehetővé 
teszi még nagy méretű tárgyak esetén is. A teljes 
tárgyról pontos képet kapunk, és valós idejű 3D 
megjelenítés is lehetséges.  

 Könnyen kezelhető szög, irány és forgási sebesség vezérlés 
 
A 360°-ban forgó prizma függőleges irányú 25-55°-ú elmozgatásával lehetséges a 
tárgyról sokféle nézetet létrehozni. A forgás iránya és sebessége könnyedén 
vezérelhető egy gomb megnyomásával. Továbbá az 5040-es széria lencsékkel a 
forgó fej egyetlen mozdulattal felszerelhető. Az adapterek egy kézzel cserélhetők, 
így könnyedén tudunk váltani 2D-ről 3D-re.  

„Egyedi Optika” nagy zoommal és Optikai adapterekkel 
 
A Hirox lencse gyártóként közvetlen kapcsolatban áll a vásárlóival 
és egyedi optikai rendszereket tud létrehozni. 
A késztetés, hogy a fejlett optikai technológia segítségével a tárgy-
ról sokkal tisztább képet kapjunk, a cserélhető adapterek széles 
választékát eredményezte, amely a lencsék funkcionalitását is 
megnövelte.  

360°-os látómező 
 
A tárgyak 360°-os világa most könnyedén elérhető, 
lehetővé téve, hogy a tárgyat dinamikusan megfigyel-
hessük, mintha csak szabályosan körbejárnánk azt. 
Az elegáns műszaki megoldás előnyt kovácsol a lát-
ványpszichológiából, és a felhasználó számára valós 
képet ad a tárgyról.  

Forgó fej (Rotary Head) 
 
Egészen mostanáig bevett szokás volt az optikát meg-
dönteni vagy a vizsgált tárgyat mozgatni, behatárolva 
ezzel a mikro és makro méretű tárgyak észlelését. De a 
megfigyelési szög változtatása nehézkessé teszi a fóku-
szálást kifejezetten nagy mértékű nagyításkor.  
Egyszerűen a forgó fej adapter csatlakoztatása a zoom 
lencséhez, lehetővé teszi a vizsgált tárgy oldalának tel-
jes megfigyelését, anélkül, hogy egyetlen kis részletet is 
kihagynánk. Bonyolult tárgyak, mint a porok és gömbök 
felszíne, a finomelektronikai alkatrészek és cellák profil-
ja, most kitűnően megfigyelhető anélkül, hogy a lencsét 
el kéne forgatnunk, vagy elvesztenénk a fókuszt.  
 A KH-7700 tükröket használ, amelyek csúcsminőségű-
ek és úgy tükrözik vissza a színeket, hogy csak a fok 
töredékéig térnek el az eredeti színtől. Az optikai forgó 
rendszer pontossága az optikai tengely tekintetében 
kivételesen nagy pontosságú. A kiterjesztett mélység 
élesség, a dinamikus gépszerkezet és a nagyon jó video 
sebesség a Hirox szabadalmaztatott technológiáinak 
egyesítéséből tevődik össze.  

Egy rendszer minden igény kielé-
gítésére 
 
A KH-7700 olyan rendszert használ, amely 
minden igényt kielégít és a teljesítményt a 
végletekig fokozza.  
 
BGA Lencsék 
A BGA típusú megfigyelésre specializált lencse rengeteg speciális funkció-
val lehetővé teszi az egységes vizsgálatot, és nem roncsolja a BGA és a 
forrasztási kötéseket. Ez az optikai rendszer akár a 0,9mm-es távolságból 
való fókuszálást is lehetővé tesz. A BGA lencse képes akár 0,2mm nagy-
ságú részleteket is észlelni.  
 
<Rendszer Konfiguráció> 
BGA lencse (MX-BGAZ) + BGA állvány (ST-BGA) + tábla tartó (A-S-BH) 
 
Differenciál interferencia lencsék 
Érdes felületek, amelyek általában nem jól láthatóak a sima felszínen most 
láthatóvá váltak a differenciál interferencia kontraszt (DIC) használatával. 
Ez a módszer az LCD kutatás területén használatos az elektróda lenyo-
matok észlelésére.  
 
<Rendszer Konfiguráció> 
Differenciál interferencia lencse (MX-180DIL) + ST-HU állvány 
 
Változtatható fényforrás 
 
A  mikrobákról nagy kontrasztú és élénk képet kapunk, ha a változtatható, 
differenciál interferencia megvilágítást használjuk. Még jobb minőségű 
képet kapunk, ha a fázis különbség szűrőt (phase difference filter) hasz-
náljuk.  
 
<Rendszer Konfiguráció> 
Változtatható fényforrás (AS-DFR) + co-axális 10x-es zoom lencse (MX-
10C objektív lencse) + ST-HU állvány. 
 
Kristály egység 
A polarizált fény lehetővé teszi az átlátszó anyagok fénytörési és szerke-
zeti összetételét, amely normál megvilágítással nem lehetséges.  
 
<Rendszer Konfiguráció> 
Kristály egység (AS-BP) + MX-10C (objektív lencsével) + ST-HU állvány 



 Double Flip Method (DFM)  
A DFM mód, a nagyfelbontású képeket két memóriában 
tárolja, és teszi lehetővé a valós képalkotást.  
 
 
 
Lejátszás UXGA progresszív mód-
ban  
 
A progresszív módban történő szkennelés se-
gítségével a képek élénk színekben kerülnek 
az UXGA nagyfelbontású képernyőre vibrálás 
nélkül.  
A munkafolyamatok, mint a fókuszálás, 
zoomolás, a tárgy mozgatása és videó felvétel 
készítése színhiba és utókép képződése nélkül 
kivitelezhető.  
 
Progresszív mód 
A progresszív mód azt jelenti, hogy egy kép vagy filmkocka 
egy lépésben van beolvasva. Ez a mód kiküszöböli a kép 
vibrálását és halációját, amely a többrétegű képalkotásnál 
jelentkezik. 
 

Soha többé nem marad ki egyetlen filmkocka sem, követ-
hető videó kép készül késés, vagy mozdulat akadozás nél-
kül. 
A Hirox forradalmian új video képalkotási technológiája, 
hihetetlenül valószerű élőképet ad.   

Ahhoz, hogy egy képet valós időben jelenítsünk 
meg a monitoron, a videó teljesítményének 
nagyfelbontásúnak kell lennie megfelelő kime-
nettel.  
Az élő képben fellépő zavarok, túl hosszú videó 
megfigyelést jeleznek, ilyenkor nehézkes a né-
zőpontot meghatározni. Az exponálási sebes-
ség, amely olyan „zavartalan video megfigye-
lést” eredményez, mintha csak a saját szemünk-
kel néznénk a tárgyat, átható kutatás és fejlesz-
tés eredménye, amely drámai előrelépéseket 
jelentett a képkövetésben.  
Túlléptük a korábbi képalkotási sebesség határt 
a 15 f/s-ot. A nagyfelbontású kép és a valósze-
rűség kombinációja a „double fl ip 
method” (DFM) eredménye, amely egy újonnan 
kifejlesztett IC ami 30f/s képalkotási sebességet 
tesz lehetővé.  
A kivételesen jó videó teljesítmény lehetővé 
teszi, hogy megtaláljunk, megmérjünk, letapo-
gassunk, és megfigyeljünk egy pontot valós 
időben 360°-ban a forgó fej segítségével. 

160GB merevlemezzel felszerelve  
 
Mindamellett, hogy a nagyfelbontású képeket azonnal 
el tudjuk menteni, a 160GB merevlemez  segítségé-
vel könnyen elmenthetjük a videó felvételeket is. Az 
időzítő segítségével késleltetett képet is tudunk készí-
teni hosszú időn keresztül és a forgó fej segítségével 
360 fokos videó felvételt is készíthetünk, úgy, hogy 
minden apró részlet látható lesz. Az elmentett nagy-
felbontású képeket bármilyen adathordozóra tovább 
tudjuk menteni, mint például, CD, DVD vagy USB 
memóriaegység (pen drive).  

A zavartalan élőkép valószerű videó 
megfigyelést tesz lehetővé 
 
Vannak olyan információk, amelyek a tárgyról 
készült állóképpel nem láthatóak. Ahhoz, hogy 
ezek a részletek is láthatóvá váljanak, szükség-
szerűen videó megfigyelést kell alkalmaznunk. 
Darabos élőképet nem lehet videónak nevezni. 
Kizárólag a valószerűségre törekvő videó telje-
sítménnyel érhetünk el élethű észlelést.   

Élőképes megfigyelés fejlett videó adással  

30 f/s-nek megfelelő valós idejű videó 
dupla pufferrel   

10.o. 11.o. 



 

Különböző megjelenítési formátumokkal és hatásos 3D 
mérési funkciókkal azt is látni fogja, amit eddig még 
soha 3D-ben. 
Anélkül, hogy egyetlen részletet is kihagyna, könnye-
dén létrehozhatja a vizsgált tárgy 3D képét.  

Fénykép készítés, mérés és analizálás 3D-ben 

3D Profil 
Mostanra lehetségessé vált a függőleges 
keresztmetszeti körvonalának magassá-
gát megmérni. 
3D profilra váltani zökkenőmentes, úgy 
ahogy 2D módban kijelölt vonalat egysze-
rűen át tudjuk húzni a 3D profilba. Több 
mérési vonalat tudunk egyszerre megje-
lölni és így a keresztmetszet különböző 
pontjainak magasságát könnyedén össze 
tudjuk hasonlítani.  

2D Profil 
Egy tetszőleges vonal magassági adata 
ugyanakkor kerül mentésre, mint a kép 
maga. A magasság az alapvonal felett 
látszik, a szélesség, a domborulatok 
pedig grafikonban jelennek meg. A 
keresztmetszet szélessége és magas-
sága a képernyőn hullámformában 
jelenik meg a keresztmetszet iránya 
pedig látható a képernyőn a szeletelő 
funkció segítségével.  
A formák, amelyek 2D-ben nem voltak 
láthatóak, most láthatóvá válnak, és 
alapos elemzés után meggyőző képet 
készíthetünk róluk. 
Ezen felül a tárgy valós alakja, formája 
is láthatóvá válik, ahogy minden rendel-
kezésünkre álló megjelenítő funkciót 
felhasználunk.   
 

A domborzati korrekció kijavítja a 3D  
megjelenítésben a sík felületben lévő 
lejtést, így az szintbe kerül.  
A lejtős tárgyak magasságkülönbségei 
egy külön ablakban színkódolva jelennek 
meg.  

Domborzati korrekció 

Laminált kerámia chip ellenállás 
200x-os nagyításban 

Domborzati korrekció előtt   Domborzati korrekció után  

12.o. 
 
 
 
 

13.o. 



 

A valós magasság megjelenítéséhez mozgas-
suk az egeret a tetszőleges vonal pozíció fe-
lett a 2D képernyőn. Egy kattintással be tudjuk 
illeszteni, mint egy megjegyzést vagy feliratot 
a mérési adatokkal. A mért értékeket tartalma-
zó cédula automatikusan megje-
lenik és szerkeszthető lesz. 
Azon kívül, hogy csak egyszerű-
en számos pont magasságát 
megmérjük, könnyedén tudunk 
képet is készíteni a tárgyról.  

A terület és terjedelem méréséhez, a 
tárgyat bármelyik magassági pontnál 
hosszában elmetsszük, ekkor a kereszt-
metszeten a felette (vagy alatta) lévő 
terjedelem meghatározható. Mivel a 
mérési tartomány szín-
ben jelenik meg, a terü-
let és a terjedelem a  
mérési tartomány ellen-
őrzése közben kerül 
mérésre.  

Mérési pontmagasság   Mérési terjedelem és terület 
Multi fókusz és 3D szintézis 
 
Lehetséges a teljesen fókuszált képek szintézise 
még érdes tárgyak esetében is úgy, hogy a képet 
szeletenként készítjük. Részletes beállítási lehe-
tőségek állnak rendelkezésre a kép magassági 
pozíciójához.  Egyszerűen adjuk meg a 
szeletek számát, és nagy méretű 
UXGA képernyőn megjeleníthetjük a 
mélységi szintézis. Kiválaszthatjuk  a 
szintézis beállításokban a teljesen au-
tomatikus szintézist, a félig automatikus 
szintézist, vagy a manuális szintézist, 
be tudjuk állítani a szintézis sebessé-
gét, típusát és így be tudjuk állítani a 
számunkra legmegfelelőbb szintézist.  
Nagyon pontos mélységi szintézist tu-
dunk végezni a fáradtságos Z-tengely 
fókuszálás nélkül.  

Automatikus hangolás 
 
Ha a multi fókusz 3D szintézis közben elhelye-
zünk egy jelölést, akkor a kép automatikusan 
korrigálódik, amikor a nézőpont tartományban 
egyenlőtlenség lép fel, a fókusz magasság 
változtatása közben.  
A 3D szintézis folyamat közben az automati-
kus hangolás összehasonlítja a kijelölt pontok 
adatait és kiszámítja a különbséget, és korri-
gálja azt. Még nagyobb pontosságot érhetünk 
el, ha kiválasztjuk a összehasonlítandó ponto-
kat.  

A 2D-s képeken a tárgy számos részlete maradhat rejtve.  
Többszörös 3D-s színképzés és mérési funkciók hihetetle-
nül részletes észlelést tesznek lehetővé.  

Nagy pontosságú kép szintézis technológia 
egy tárgy felületi információinak, minden 
apró domborzati elemmel történő megszer-
zése érdekében.  
Pontos és hatékony megfigyelésre van így 
lehetőségünk az automatikus 3D szintézis-
sel.  

A tárgy teljesen fókuszba kerül 

A funkciók széles választékát kínáljuk a 
tárgy valós 3D-s megjelenítése érdekében  

 

Forradalmi 3D nézet 

Sokoldalú 3D megjelenítés 
A 3D megjelenítésnek számos módszere 
létezik. A tárgyak eddig nem észlelhető 
részletei most láthatóvá váltak a sokolda-
lú megjelenítési módszerekkel, mint pél-
dául a négyzethálós megjelenítés az 
alakzat különböző szögből való vizsgála-
tához, a színkódolt megjelenítés amely 
tisztán mutatja a tárgy domborodását 
amely felülről egyébként nem látható és 
egy koordináta tengely megjelenítés.  

14.o. 15.o. 



 

Automatizált funkciók 
 
Sikeresen szinkronizáltuk a három csúcstechnológiát,  
az AMF3D szintézis funkciót (automata multi fókusz 3D 
szintézis funkció), az APS funkciót (automata pozícionáló 
funkció), és az ACS funkciót (automata kalibrációs funk-
ció) a tökéletes 3D képalkotásért.  

A KH-7700-as rendszer integrálja a teljesen 
automatizált fókuszáló rendszert, amely elen-
gedhetetlenül szükséges a nagyítóval történő 
megfigyelésben.  
Standard automata fókusz, mérési funkciók, 
multi fókusz 3D szintézis, 3D és 2D profil szin-
tézis, magasság mérés, terület és terjedelem 
mérési funkciók és még sok más, mind integ-
rálva, így egyidejűleg lehet őket használni, 
anélkül, hogy abba kéne hagyni a munkát.  
Az ACS funkció ezen kívül automatikusan kivá-
lasztja a kalibrációt és a lencsét, a Z-tengelyt 
és a vezérlést a felhasználó kezébe helyezi az 
egér segítségével. A zoomról a Z-tengely mé-
résre váltástól, majd a fókusz vezérlésre váltá-
sig, most már nem szükséges ezeket külön-
külön elvégezni. Az automatikus funkciók terén 
végzett alapos kutatások a nagyítóval történő 
megfigyelést most még hatékonyabbá teszik.  

A Z-tengely vezérlő monitor kijelző ablaka a 
fókusz vezérlést még könnyebbé teszi. A Z-
tengelyt nemcsak, hogy  egyetlen pillantással 
lehet ellenőrizni, de a fókuszt az egérrel tud-
juk vezérelni. A fókusz pont automatikusan 
rögzül miközben a Z-tengelyt mozgatjuk. 
Egyetlen kattintással azonnal a fókuszpontra 
tudunk ugrani. Azon felül, hogy a fókuszt 
még nagy mértékű nagyításnál is tudjuk állí-
tani, az alsó határ gombbal beállíthatjuk a Z-
tengely mozgatásának alsó határát (APS 
funkció). A visszatérés az „alsó határhoz”, 
„alap pozícióhoz”, „tetszőleges memória 
ponthoz” és az automata fókuszról a Z-
tengelyre, ez mind az eszközablakon keresz-
tül történik. A Z-tengely vezérlésen keresztüli 
sima kapcsolat jelentősen javítja a megfigye-
lés hatékonyságát és az intuitív kezelhetősé-
get.  

Fókusz vezérlés, megfigyelés, mé-
rés, analízis, és adatkezelés mind 
tökéletesen kapcsolódnak egymás-
hoz   

„Valós idejű fókusz keresés” Z-
tengely monitorral 

Az egér vezérlés és a fó-
kusz blokk összefüggése 
 
Az egér görgője egyszerűen vezérli a Z-
tengelyt és a fókusz vezérlést. Ez a mikromé-
terekben mérhető finomhangolást teszi lehe-
tővé, amely korábban nehezen volt kivitelez-
hető (a görgő 1 fokozata 0,25μm-nek felel 
meg). A korábban manuálisan végzett mun-
kafolyamatok most a felhasználó tenyerében 
összpontosulnak. A monitort nézve, miköz-
ben az egérrel zoomolunk és fókuszálunk, a 
szintézist és az analízist most igény szerint 
elvégezhetjük. Próbálja ki a stressz mentes 
megfigyelést, amelyet az intuitív kezelhetősé-
gen keresztül érünk el! A speciálils vezérlést  

és manuális beállítást egy-
idejűleg tudjuk végezni,  

kibőví t ve  a 
munkateret a 
kö r nyeze tnek 
megfelelően.  

Nincs több hiba az „ACS 
funkcióval” 
 
A lencse gyárilag, kategóriájában, a legkisebb, 
nagyérzékenységű szenzorral van ellátva. A 
kalibrációs értékek zoomoláskor automatikusan 
kiválasztódnak és ez megakadályozza, hogy a  
kép mérésekor és mentésekor (ACS funkció)  
helytelen kalibrációs értékeket adjon meg.  
Az olyan problémák mint „én megmértem, de a 
kalibrációs értékek helytelenek voltak” többé 
nem jelennek meg az ACS funkció esetében.  
Ezen kívül a Z-tengely mozgatási sebessége 
automatikusan optimalizálódik a lencse mély-
ség élességének és zoomolásának vonzatá-
ban.  Mivel a mozgatási sebesség automatiku-
san állítódik, a nagy mértékű nagyításkor, a 
fókuszálás és ellenőrzés most még zökkenő 
mentesebb. A multi fókusz használatakor a 
„guide” funkció bekapcsolódik, a szintézishez 
szükséges exponálások számát automatikusan 

program határozni a lencse nagyítási 
mértékétől és a tárgy mélység élessé-
gétől függően. Többé nincs szükség a 
fáradtságos lépésről lépésre történő 
képalkotási eljárásra a hatékony megfi-
gyelés érdekében. Pontos és éles 
megfigyelés különösebb erőfeszítés 
nélkül érhető el.  

Gyorsaság  

17.o. 16.o. 



 

Egyszerűen csak csatlakoz-
tassunk nyomtatót és már 
nyomtathatunk is  
 
Közvetlenül egy USB kábellel, egy PictBridge 
kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatva számí-
tógép közbeiktatása nélkül tudunk nyomtatni. 
Minden megfigyelési adat és jelentés gyorsan és 
könnyen lehívható anélkül, hogy számítógépre 
kellene küldeni azokat, vagy külön szoftverre 
lenne szükség. Az adatok papírra küldése köny-
nyű, így jelentősen megnövekszik a képbeállítás 
és adatellenőrzés hatékonysága.  

A fejlett felhasználói illesztő program 
megkönnyíti a rengeteg funkció hasz-
nálatát 
 
A KH-7700, amely a funkciók sokaságával és bővíthetőségével 
büszkélkedik, a könnyen kezelhetőség terén végzett kiterjedt 
kutatások eredménye. Tele van funkciókkal, amelyek lecsökken-
tették a vizsgálatokra fordított időt és stressz mentes kezelést 
tesznek lehetővé. A műveletek igény szerinti intuitív végrehajtása 
lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a rengeteg fejlett 
funkciót megerőltetés nélkül kezelje.  

A „Könyvtár Előnézet” a mentett 
képek kezelésére szolgál 
 
A mentett fotók és videók a könyvtár képernyőn listáz-
va jelennek meg. A gyors beazonosítás a miniatűr 
nézettel lehetséges. A fotók, videók és 3D képek mind 
megjelennek az előnézettben. A keresett képet így 
könnyű megtalálni még a több hasonló kép között is. 
Az olyan műveletek, mint az új mappa készítése, CD/
DVD-re írás, csatlakozás hálózathoz és USB memória 
egységre (pen drive) másolás vagy bármilyen más 
külső adathordozóra, mind elvégezhető miközben a 
képernyőn látjuk az összes miniatűrt a könyvtárban .  

Optimális korrekció és könnyű 
beállítások a „Kamera Előné-
zettel” 
 
Ezt a funkciót arra használhatjuk, hogy könnyedén 
kiválaszthassuk a megfelelő kamera beállítást mi-
közben a képekről előnézeti képeket látunk. Kétféle-
képpen nézhetjük meg a képelőzeteseket. A 
„kamera előnézet” a gamma-, szél- és szín korrekci-
ót jelent és automatikusan 8 különböző beállítású 
képet mutat. A „részletes kamera előnézet” minden 
típusú korrekcióról külön képet ad. Az Optimális 
képigazítást most komplikált képszerkesztő program 
nélkül is elvégezhetjük.  

„Valós idejű Zoom” az egér 
görgőjével vezérelve 
 
Ez a funkció lehetővé teszi a szabad zoomolást 
egyszerűen az egér görgető kerekét használva, 
anélkül, hogy a lencsét vagy a nagyítási mértéket 
változtatni kellene. Egy különálló digitális képfeldol-
gozó algoritmus segítségével a megfigyelt pont 
felnagyítható úgy, hogy közben a mélység élesség 
nem változik.  
Ugyanakkor az egész képet vízszintesen el tudjuk 
mozgatni a navigációs ablakban. Még ha a megfi-
gyelt pontot el is veszítjük a nagyobb mértékű nagyí-
tás során, ezt gyorsan újra megtaláljuk.  

„Gigabit Ethernet” és „6 USB 2.0 
port” 
 
A KH-7700 nagysebességű gigabit Ethernet kapcsolattal 
csatlakozik a különböző készülékekhez.  
Ez észrevehetően gyorsabb kapcsolat, mint a standard 
LAN. Nagyfelbontású képeket könnyedén tudunk elkül-
deni. A külső egységek, készülékek csatlakoztatásához 
szükséges bővíthetőség elég nagy, például a 6 USB 2.0 
port. Akár billentyűzetet, egeret vagy nyomtatót csatla-
koztatunk, még bőven marad USB portunk. A 6 standard  
USB port kitűnően támogatja a külső készülékeket.  

Intuitív és egyenletes működés 
 
A KH-7700 egy fejlett operációs rendszerre épül. Az ala-
poktól felépített vizuális navigációs rendszerrel minden-
ki könnyen a nagyítás nagymesterévé válhat.  

Gyorsaság  

Egy fúrószár 200x-os nagyításban—könyvtár előnézete 
A kamera előnézettel könnyedén kiválaszthatjuk a legjobb képet 

Egy liliom makróval fényképezve 

A „Testre szabható menü”-ben 
ikonokat tudunk elhelyezni 
 
Egészen 20 darabig tudjuk, a rengeteg funkcióból kivá-
lasztva, a legtöbbet használt ikonokat a menüsorban 
elhelyezni. Ezzel időt takarítunk meg és olyan sorrend-
ben tudjuk az ikonokat elhelyezni, amilyen sorrendben a 
különböző műveleteket elvégezzük. A menüsort szintén 
egyetlen ikonra tudjuk kicsinyíteni, hogy ne zavarjon 
minket a megfigyelésben.   

18.o. 19.o. 



 Gyorsan tudunk létrehozni do-
kumentumot a „könnyű jelen-
tés készítő funkcióval” 
 
A könnyű jelentés készítő funkció használatával 
könnyedén tudunk dokumentumot létrehozni a 
képekkel, a képek adataival, mérési adatokkal, 
megjegyzésekkel és diagramokkal.  
Az általunk készített dokumentumokat el tudjuk 
menteni, mint minta dokumentumot. USB csatlakozó 
segítségével csatlakoztassunk egy PictBridge kom-
patibilis nyomtatót, így a dokumentumokat közvetle-
nül is ki tudjuk nyomtatni számítógép beiktatása 
nélkül. Mivel a felhasználó úgy tud dokumentumot 
készíteni, hogy közben nem zavarja a mérési és 
megfigyelési műveleteket, ez a funkció nagyon 
hasznos nemcsak dokumentumok létrehozásában, 
de feljegyzések készítésében is munka közben.  
 
A kép információ automatiku-
san elmentődik a képpel 
együtt  
 
Amikor a képet elmentjük, a képre vonatkozó ada-
tok, mint a kamera beállítások és a dátum és idő 
automatikusan elmentődnek a JPEG (.jpg) fájlban. 
Ez bármikor lehetővé teszi, a fényesség, írisz se-
besség, fehér fény egyensúly, és más jellemzők 
ellenőrzését a mentett fájlból. Ezzel könnyen a 
dokumentumba is be tudjuk a képadatokat illeszteni. 
A jelentés készítő funkcióval.  

„Képösszehasonlító funk-
ció” automatikusan kiérté-
keli a különbségeket 
 
Újonnan kifejlesztett képkezelő eszközünk 
segítségével két hasonló tárgy közötti különb-
ségek automatikusan kielemzésre kerülnek. 
Az, hogy hol, és milyen mennyiségben érzé-
keli a rendszer a kívánt részt, a képek közötti 

különbség és a felület automatiku-
san kielemzésre kerülnek. Példá-
nak okáért, fényképezzünk le egy 
jónak minősülő tárgyat, és hason-
lítsuk össze egy másikkal, miköz-
ben észleljük a koszt, hibákat, 
idegen anyagokat és karcolásokat. 
Ezek után mentsük el az állóképe-
ket és készítsünk jelentést az 
összehasonlított képek felhaszná-
lásával. Adjunk hozzá a megbízha-
tósághoz és a tesztelés hatékony-
ságához, úgy, hogy a kiértékelt 
adatokat egy adatbázishoz adjuk, 
így a jó és hibás termékek kiérté-
kelt adatait könnyedén összeha-
sonlíthatjuk.  

     Krém forrasz 300x-osan Képadatok 
(a kép és a képadatok automatikusan JPEG fájlba mentődnek) 

A kápadatok és beállítások eszköztár 

 

„Kézre álló Szintézis” a teljesen 
fókuszban lévő kép megalkotása 
jegyében  
 
Könnyedén felépíthető a kép a tárgy egészéről készült 
éles képek egymásra pakolásával, a standard gomb 
manuális forgatása segítségével emelve, illetve leen-
gedve a lencsét.  
A szintézis folyamat alatt, Könnyen érthető tanácsok 
jelennek meg a képernyőn. A jó minőségű szintézis 
létrehozásához csak annyit kell tennünk, hogy a gombot 
a kijelzőn megjelenő időzítőnek megfelelően forgatjuk.   

Nagyfelbontású képek megalko-
tása 30 megapixellel 
 
A különböző felbontások (4/8/16/30 megapi-
xel) közül válasszuk ki a megfigyelés típusá-
hoz illeszkedőt. A megfelelő fájl méret hasz-
nálatával időt és pénzt takarítunk meg. Egye-
dülálló digitális technológiánk képes a nem 
kívánt „zajt” a képminőség romlása nélkül 
kiküszöbölni. Ez teszi lehetővé a nagyfelbon-
tású kép létrehozását egészen 6400x 4800 
pixelig. A képek, amelyek egy 30 megapixel-
nek megfelelő méretben vannak elmentve, 
megmutatják a legapróbb részleteket is egy 
gazdag, telt képet adva.  

A számos új funkció a válasz a leg-
magasabb elvárásokra 
 
A felhasználókat kérdeztük meg arról, hogy milyen funk-
ciók lennének igazán hasznosak a számukra.  Majd en-
nek hatására fejlesztettük ki az új funkciókat, amelyek 
megnövelték a képalkotó rendszer használhatóságát és 
teljesítményét.  

Tökéletes képalkotás 

T csavar 60x-os nagyításban 

LCD monitor alaplapja makro módban fényképezve 

LCD monitor alaplapja 30 
megapixelen fényképezve 
(kinagyított részlet)  

LCD monitor alaplapja 2 
megapixelen fényképezve 
(kinagyított részlet)  
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A kamera az új hátsó fókuszgyűrű 
használatával fejlődött a mostani 
szintre 
 
Gyorsan tudjuk a hátsó fókuszgyűrűt mozgatni majd rögzíteni az 
ujjbegyünkkel megnyomva és elengedve a rögzítő tüskéjét.  
Míg a hátsó fókusz rögzítésével nagyon pontos méréseket tudunk 
végezni, addig annak mozgatása nagy szögű lencsét eredmé-
nyez.  
Ezen felül különböző megvilágításokat tudunk használni a szálop-
tikai kábel segítségével. Most már szükségtelen a száloptikai 
kábelt visszahelyezni, miután lencsét cseréltünk.  
Egy száloptikai kábel egyszerű behelyezésével neki is kezdhe-
tünk a vizsgálódásnak. A kezelhetőség megnövekedett, és a 
kompakt tárolás is biztosított mivel nincs hozzá szükség speciális 
száloptikai kábelre.  

Fényképezés anti halációval 
 
A haláció fémnél, üvegnél, forrasztóanyagnál, tükröződő felüle-
teknél és más nagy fényvisszaverő tulajdonságú anyagoknál 
jelentkezhez, mert a tárgy visszaveri az erős fényt a lencsébe és 
ezzel fehér homályosságot okoz.  
A KH-7700 egyetlen kattintással megszünteti a halációt miköz-
ben képet készít, jelentősen lecsökkentve a fény beállításához 
szükséges időt.  

Bőséges mérési funkciók  
 
Mérési funkciók: hosszúság, felületi terület, szögek bármilyen 
stílusban elvégezhetőek. Egyszerűen az egérrel vezérelve, a 
tárgy képernyőn látható képe megmérhető.  
A tényleges méretek elkészítésén felül a mérési eredmények 
egy korábban kiválasztott alapérték százalékaként is megjele-
níthetők. Automata és manuális magasság mérés is lehetsé-
ges a tárgyra vonatkozó mérések széles választékával.  
A mérési adatok listáját el tudjuk menteni egy CVS fájlba, 
amely ezek után a számítógépen tovább felhasználható bár-
mely ismert táblázatkezelő programmal.  

Nagyon pontos binarizációs kijelző 
 
A kép fényerejét és az RGB értékeket kiértékeli a rendszer, 
így egy binarizált képet láthatunk.  
A küszöbértéket be tudjuk állítani miközben valós időben, 
teljes képernyőn ellenőrzünk és a bináris megjelenítésben a 
zavar könnyedén megszüntethető a terület szintbeállításával.  

A „képzaj” eltávolítása 
 
A „képzajt” úgy csökkenti, hogy az éleket úgy hagyja 
ahogy vannak a szemcsésedés csökkentése érdeké-
ben.  
A négyszintű beállítási lehetőség előre konfigurált és 
egy területen belüli kiemelt pontokon használatos.  
 
„Valós idejű invertálás/forgatás” 
videóval 
 
A valós idejű invertálás/forgatás most már nem csak 
állóképpel lehetséges, hanem videó képpel is. Mivel a 
látási szöget tudjuk állítani a tárgy mozgatása nélkül, a 
percpozíció és a szögállítás az egérrel történik. 
Az invertálás a lencsén keresztül gyors és azonnal 
megjelenik.  
 
Osztott képernyős megjelenítés 
 
Az osztott képernyős megjelenítés lehetővé teszi több 
kép egyidejű összehasonlítását. A képernyőt 2 
(vízszintesen vagy függőlegesen), 4, 9 és 16 részre 
oszthatóé  
Az élőképet az egyik osztásban megjelenítve hatéko-
nyan megtalálhatjuk a megfigyelt pontot. 
 
Időzített felvétel 
 
Az automata időzítőt állókép készítésére és tárolására 
használhatjuk, megadott időközönként, anélkül, hogy 
a szobában tartózkodnánk. A lámpa energiatakarékos-
sága lehetővé teszi az időzítő használatát anélkül, 
hogy a lámpa élettartama miatt aggódnunk kéne, 
mivel a lámpa csak akkor kapcsolódik be, amikor 
szükséges.  
 
A „felhasználó móddal” a para-
métereket tudjuk rögzíteni 
 
Maximum 10 típusú kamera beállítási paramétert 
tudunk elmenteni.  
Ahhoz, hogy később egy tárgyat hasonló körülmények 
között tudjunk vizsgálni, egyszerűen az elülső panel 
felhasználó mód (user mode) kapcsolóját használjuk a 
korábban elmentett paraméterek beállításához.  
Ez akkor nagyon hatékony, ha hosszú ideig tartó 
elemzést végzünk.  

A tárgy jellemzői kiválóan meg-
mutatkoznak 3D-ben a 
„megvilágítás funkció” haszná-
latával  
  
Ezt a funkciót arra használjuk, hogy a megvilágítást 
befolyásoljuk a 3D-s kép élesítésére. 
A fény irányának szabadon változtatásával optimális 
képet kapunk a feladatnak megfelelően. Ez a funkció 
hasznos az érdes felületek 3D-s megfigyelésekor.  

A kontraszt beállítása 
 
A kontraszt beállítás az alig árnyékos tárgyaknál hasznos. 
Ellenőrizzük, és igazítsunk rajta miközben nézzük a kép 
kontrasztját.  
 
Az élek felerősítése   
 
Ezt a funkciót arra használjuk, hogy a kép éleit érzékeljük 
és a világos és sötét részek közti határvonalakat kiemel-
jük.  
Négyszintű állítási lehetőség, előre konfigurálva és egy 
területen belüli kiemelt pontokon használatos.  

Hasznos funkciók, amelyek leegyszerűsítik a kép optimalizálását 
 
Ahhoz, hogy optimális vizsgálati eredményeket kapjunk, nem szükséges sok időt felemésztő folya-
matokat elvégeznünk.  
A kívánt eredményeket a nagyon pontos és időtakarékos funkciók segítségével érjük el.  

Tökéletes képalkotás 

Chip ellenállás 50x-es nagyításban 
(normál kép) 

Chip ellenállás 50x-es nagyításban 
(anti halációval készült kép) 

Mérési értékek listája (au L2 az L3 
referenciája)  

Gyémánt fej 800x-os nagyítás-
ban (vízszintes szög 0°
függőleges szög 90°) 

Gyémánt fej 800x-os nagyítás-
ban (vízszintes szög 120°
függőleges szög 45°) 

Fejlett képbeállítási funkciók 
 
A kívánt igazítások egyetlen kattintással kivitelezhető, lehetővé téve a kép optimalizálá-
sát speciális ismeretek nélkül.  
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Változtatható fényszög adapter 
 
Ez az adapter változtatja a fény szögét függőlegestől az oldal 
megvilágításig. Rengeteg példát tudunk felhozni arra, hogy a látha-
tatlan dolgok a fényszög megváltoztatásával hogyan váltak látható-
vá.  
Az optimális fényszöget könnyedén be tudjuk állítani. Ez hasznos 
karcolások, sorják, foltok felfedezésére.   

Szórt fény adapter 
 
Szórt és lágy fényt ad minden irányban a fény irányítottságának 
csökkentésével. Ez az adapter csökkenti az erős tükröződést így 
a fény egyenletesen érkezik a felületre irányítottság nélkül, és 
tiszta képet ad a fém felületekről.  

Co-axális megvilágítási adapter 
 
Ez az adapter úgy készít képet, hogy a normál tükröződést függő-
legesen veri vissza, amikor a fényforrás a lencse tengelyével 
párhuzamos, a fény a lencsén keresztül jön nem egy fénygyűrűn 
keresztül. Ez sima, erősen fényvisszaverő vagy csiszolt felületek-
re használjuk, hogy olyan képet hozzunk létre, amely rengeteg 
információt tartalmaz.  

Co-axális irányított fény adapter 
 
Vettük a normál co-axális fényforrást és alkottunk egy saját fény-
forrás adaptert, a Hirox „irányított” funkcióját hozzáillesztve. Ez az 
adapter mikroszkopikus felületi formákat is vissza tud adni a 
standard nagyfelbontású fényes mező képeken túl.   

Polarizáló adapter 
 
A fény természetes és polarizált fényből tevődik össze. Miközben 
a természetes fény minden irányban vibrál, a polarizált fény csak 
egy irányban vibrál. Ez az adapter tartalmaz egy polarizáló szű-
rőt, amely ennek a fénynek a speciális tulajdonságait hasznosítja.  
Ezt az adaptert a felszíni tükröződés kiküszöbölésére tudjuk 
használni az anyagok színelemzéséhez.  

Differenciál interferencia egység 
 
Használjuk a prizmát arra, hogy a lineáris polarizált fényt két 
sugárra osszuk, amely behatol a tárgyba. Ezek után érzékeli az 
árnyékolási interferenciát, amely a polarizált fény optikai útvona-
lának különbözeti fázis kontrasztjának hatására alakul ki. Megfi-
gyelhető akár csak pár száz nanométernyi magasság különbsé-
geket. Ez egy általános világos, lágyhullámú mezőnél hasznos 
ahol a kontrasztot nehéz érzékelni.  

Alsó megvilágítási egység 
 
Ez az egység a fényáteresztő anyagok vizsgálatánál használatos 
az élek pontos megmutatására. Az alsó megvilágítási egység 
kombinált megvilágítással történő megfigyelést tesz lehetővé, 
mint a világos és sötét területek észlelése és a diffúzió.  

Változtatható fényterjedési egység 
 
Ez az egység Koehler féle fényforrást használ. Nagyon hatékony 
mikroorganizmusok vizsgálatára.  

Polarizált átmenő fény egység 
 
A polarizált átmenő fény olyan megvilágítási módszer, amelyet 
akkor használunk, ha olyan anyagról akarunk képet alkotni, ame-
lyen bonyolult a fényt átengedni. Lehetőséget ad arra, hogy átlát-
szó anyagok belsejébe tekinthessünk, (viszonylag nagy kiterjedésű 
anyagoknál) és a szerkezeti irányát megvizsgáljuk amely normál 
fénynél nem látható, most láthatóvá válik színesben. Ezt az egysé-
get a variálható fényforrás egységgel együtt is használhatjuk a 
mikroorganizmusok osztályozására.  

25 centes 20x-os nagyításban (függőleges 
megvilágításban) 

25 centes 20x-os nagyításban (oldalsó megvilágí-
tásban) 

Golyós csapágy 40x-es nagyításban 
(függőleges megvilágításban)  Golyós csapágy 40x-es nagyításban (szórt 

fényben )  

IC minta 1400x-as nagyításnál 
(sötét mező megvilágítás) 

IC minta 1400x-as nagyításnál 
(világos mező megvilágítással co-axális 
fényforrást használva) 

Egy fémdoboz alja 250x-es nagyításban 
(függőleges megvilágításban)  

Egy fémdoboz alja 250x-es nagyításban 
(co-axális irányított megvilágításban)  

Szeplő 250x-es nagyításban  
(oldalsó megvilágításban)  

Szeplő 250x-es nagyításban  
(polarizált fénynél)  

LCD pólusának bemélyedései  200x-os 
nagyításban  
(világos mező megvilágításban)  

LCD pólusának bemélyedései  200x-os 
nagyításban  
(differenciál interferencia)  

LCD panel 700x-os nagyításban  
(függőleges megvilágításban)  

LCD panel 700x-os nagyításban  
(alsó megvilágításban)  

 

Tej baktérium 3500x-os nagyításban  
(polarizált átmenő fény megvilágításban)  

A nem látható láthatóvá válik 
 
A tárgyról különböző nézeteket tudunk létrehozni az optikai adapter használatával.  
Az eddig láthatatlan világ most a szemünk előtt válik láthatóvá. 

24.o. 25.o. 

Fejlett megvilágítási technikák 



 

Minta képek 
 
A KH-7700 megfelel a különböző technológiák és az új anyagok kifej-
lesztése minden igényének. 
Itt csak egy kis ízelítőt láthatunk a KH-7700 széles körű képességeiből.    

27.o. 26.o. 

Különböző alkalmazások 

Félvezetők / 
SMT 

IC csomag 100x-os nagyításban  IC csomag 150x-es nagyításban  IC csomag 1000x-es nagyításban  

Irányító egység makróval készült képe 0402-es laminált kerámia lap 200x-os nagyításban QFP kapcsok 200x-os nagyításban  

Vezeték  kötése 1000x-es nagyításban  BGA golyók 150x-es nagyításban  Szénalapú film 1000x-es nagyításban  

Henger belseje 1400x-os nagyításban  Flip Chip golyó 1000x-es nagyításban  Fém szerkezet 2000x-es nagyításban  

Gépjárműipar /
roncsolás mentes 
vizsgálat 

Mesterséges gyémánt 150x-es nagyításban  fúrószár 200x-os nagyításban  Chip bite 60x-os nagyításban  osztott képernyőn, a 
kopás összehasonlítása 

Mobil telefon ezüst bevonata 1400x-os nagyításban  Forrasztás 300x-os nagyításban  Egy kristályos szupervezető 1000x-es nagyításban  

Hamis bankjegy 300x-os nagyításban  Hajszál 3500x-os nagyításban  Töltény kilövés utáni lenyomat 50x-es nagyításban  

Egér magzat, 10,5 hetes 50x-es nagyításban  Légy 100x-os nagyításban  Streptococcus 2800x-os nagyításban  

Precíziós szűrő 500x-os nagyításban  Stent 150x-es nagyításban  Protein kristály 100x-os nagyításban  

Gépgyártás/
optikai anyagok/
bűnügy 

Organizmusok/
gyógyászat  



 

MXG-2016Z 
20-160x zoom lencse ACS funkcióval  

MXG-2016Z 
20-160x zoom lencse  

MXG-5040RZ 
50-400x zoom lencse ACS funkcióval  

MXG-5040RZ 
50-400x zoom lencse l  

MXG-5040SZ 
50-400x zoom lencse ACS funkcióval  

MXG-5040RZ 
50-400x zoom lencse  

MXG-10C 
Co-axális 10x zoom lencse ACS 
funkcióval 

MXG-10C 
Co-axális 10x zoom lencse  

MX-MACRO IV 
0-50x makro lencse 

MX-MACRO VI 
0-50x makro lencse 

AD-BGA2F 
AD-BGA5F 
AD-BGA5FL 
Fényceruza 

MX-BGAZ 
BGA lencse 

MX-STZ28-125 
Straw-scope lencse Ø2,8~5,8mm 
125x275mm 

MT-C16 
0-16x makro lencse 

MX-180DIL 
18-330x Differenciál interferencia lencse  

AD-STL28-125 
Oldal megvilágítási adapter 
 

Továbbiak  
Ø3,0-6,0mm; 125~275mm

NR-405-OL 
Szálgyűrű fényforrás az MX /MACROZ IV-
hez 

OL-35 
35-350x tárgylencse OL-70 II 

70-700x tárgylencse OL-140/OL-140 II 
140-400x tárgylencse OL-350 II 

350-3500x tárgylencse OL-700/OL-700II 
700-7000x tárgylencse 

NR-405-OL 
Szálgyűrű fényforrás az MX és MXG-
10C-hez 

Vezérlő egység az MXG-5040RZ, MX-5040RZ, AD
-2016LOWR és az AD-2016RLM-hez 

ST-HK 
BGA állvány ST-HL 

Nagy méretű állvány ST-AU 
Dönthető állvány 

AS-DFR 
Változtatható megvilágítási 
egység 

AS-BP 
Kristály egység AS-B 

Alsó megvilágítási egység 
AS-BH 
BGA minta tartó AS-XYL 

Nagy méretű csúszó 
tárgyasztal  

AS-XY 
XY tárgyasztal  

AS-XYB 
XYZ tárgyasztal alsó megvilágí-
táshoz 

ST-HU2 
Precíziós állvány ST-HU 

Standard állvány ST-HN 
Standard állvány II 

ST-HU32-FB 
Z-tengely kézi irányítású + motoros állvány 

ST-HU32 
Z-tengely motoros állvány 

CT-7 
Forgó fej vezérlő egység 

AD-2016H 
Nem érintkező adapter 

AD-2016D 
Szórt fény adapter 

AD-2016SV 
Érintkező adapter AD-2016S 

Változtatható szögű fényforrás adapter 

AD-2016(S/L) 
Oldalnézeti adapter AD-2016HIS 

Nagy nagyítási mértékű változtatható 
szögű adapter 

AD-2016P 
Polarizáló adapter 

AD-2016SL 
Nagy mértékű nagyító adapter AD-2016LOW 

Nagy mértékű nagyító adapter 
AD-2016LOW 
Kis mértékű nagyító adapter 

AD-2016RLD 
Szórt fény adapter forgó fejhez 

AD-2016C 
Co-axális megvilágítási adapter 

AD-5040HIRS 
Nagy nagyítási mértékű forgó fej AD-5040LOWRS 

Kis nagyítási mértékű forgó fej 
AD-5040SVS 
Érintkező adapter 

AD-5040CS 
Co-axális megvilágítási adapter AD-5040HIS 

Kis nagyítási mértékű változtatható szögű 
adapter 

AD-5040SS 
Kis nagyítási mértékű változtatható 
szögű adapter 

AD-5040RVS 
Változtatható szögű forgó fej 

AD-5040RVD 
Szórt fény adapter forgó fejhez 

AD-5040PS 
Polarizáló adapter 

AD-5040VLS 
Leemelhető adapter 

AD-5040SLS 
Lézer adapter 

AD-10R 
Optikai forgó adapter 

AD-5040HI 
Nagy nagyítási mértékű adapter AD-5040SHI 

Nagy nagyítási mértékű változtatható 
szögű adapter 

AD-5040H 
Nem érintkező adapter AD-5040LOW 

Kis nagyítási mértékű adapter 

CT-1 
Forgó fej vezérlő egység 

AD-5040HIS 
Nagy nagyítási mértékű adapter 

AD-5040SD 
Felpattintható adapter 

AD-10S 
Irányított fény adapter AD-10P 

Polarizáló adapter 

AD-5040LOWS 
Kis nagyítási mértékű adapter 

AD-5040HS 
Nem érintkező adapter AD-5040DS 

Szórt fény adapter 

AD-2016LOWR 
Kis mértékű nagyító adapter 

AD-2016RLM 
Forgó fej Rendszer konfiguráció 

 
Lencse adapterek széles választéka és a 
külső készülékekhez csatlakoztathatóság 
megkönnyíti egy testreszabott konfigurációt 
felépíteni 

ÁLLVÁNYOK 

TÁRGYASZTALOK / EGYSÉGEK 

29.o. 28.o. 
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Még könnyebb a nagyítóval történő vizsgálat 
 
A készülék átalakult a megfigyelés egyszerű segítéséből a felhasználó 
közeli partnerévé. Könnyű használni, a tervezése ergonomikus és termé-
szetesen környezetbarát. 

Kíméletes az elmével, a testtel és a 
környezettel 
 
A „kényelmes megfigyelés” koncepciója a Hirox fő alapelve az 
alapítás óta.  
A Hirox igyekezett olyan termékeket tervezni, amelyek jelentő-
sen csökkentik a fáradtságot és a stresszt, hogy a végén elérje 
a „könnyen kezelhetőséget”. Digitális mikroszkópunk kényel-
mes kezelhetősége terén folytatott nyomozásaink eredménye, 
hogy „vizuálisan stimuláló képet” alkotunk és az „életszerű 
videó képalkotás”. 
A digitális mikroszkóp megjelenésével a tárgylencsén keresztül 
nézve látott képet áthelyeztük a monitorra. A kezdetek óta, 
elértük, hogy a szemre, nyakra és hátra nehezedő nyomást 
lecsökkent. Sőt mivel egyidejűleg több ember is nézheti a képet 
a nagyítóval történő megfigyelés többé nem magányos külde-
tés.  
Mi, a Hiroxnál, hisszük, hogy a KH-7700 digitális mikroszkóp 
hozzájárul a kimeríthetetlen emberi kíváncsiság kielégítéséhez 
és szabad gondolkodáshoz.  

[Az RoHS Környezetvédelmi Programnak való megfelelés] 
A Hirox megfelel az [RoHS irányelvnek] az alábbiakban kifejtett alapelvek és tervekre alapozva. Ezek az irányelvek 2006 októbere óta szabályozzák az emberi életre káros 
hatású veszélyes anyagokat felhasználó termékek gyártását.  
▀alapvető irányelvek: felismertük, hogy a környezet megóvása az emberiség legnagyobb problémája, a Hirox, minden leányvállaltával vállvetve azon munkálkodik, hogy 
csökkentse a környezetre gyakorolt hatását.  
▀Terv: a digitális mikroszkóp gyártása és forgalmazával kapcsolatos minden gyártási és anyagfelhasználási gyakorlat környezetre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében 
a Hirox környezetvédelmi programot követve, mindent elkövet, hogy összhangot teremtsen a környezettel.  
RoHS irányelv: „Veszélyes anyagok elektronikai készülékek gyártásában való csökkentéséről szóló Irányelv”-ként ismert irányelv. Az EU teljes területén érvényes. A következő 
hat veszélyes anyag elektronikai készülékekben történő felhasználása szabályozott: Pb (ólom), Cd (kadmium), Hg (higany), hexavalens króm, PBB (polibrominált biphenyl), és 
a PBDE (polibrominált diphenyl). 30.o. 31.o. 

Specifikációk  

Megfigyelés 

Kamera előnézet 
Egyedülálló kamera előnézet 
Kamera képének elmentése 
Kamera beállíások elmentése 
Automatikus fehér fény balansz 
Fókusz vezérlés 
Fókusz indikáció 
Multi fókusz 
Lámpa BE/KI 
Zoom BE/KI 
Anti-haláció 
Nagyfelbontású képalkotás 
Nagyfelbontású beállítások 
Háló beállítások 
Lencse adapter beállítások 
Fényesség beállítás [0-127 szint] 
Gamma korrekció 
Kontraszt beállítások 
Haláció csökkentés beállítások 
Szín árnyalat korrekció [7 szint], chroma korrekció beállítás[5szint] 
Szegély szűrő beállíás [4 szint] 
Szegély beállítás (KI, 7 szint) 
Szegély kerület KI/BE 
Chroma KI/BE 

Összehasonlítás Kép szintézis összehasonlítás 

2D mérés 

ACS kompatibilis 
Nagy felbontású mérés 
Automatikus kalibráció 
2 pontos mérés, szög, sugár, terület, stb. 
Automata számlálás 
Arány megjelenítése 
Lista megjenítése 

3D megfigyelés 

Kézreálló szintézis 
Multi fókusz [teljesen automata szintézis] 
Multi fókusz [fél-automata szintézis] 
Multi fókusz [manuális szintézis] 
Megvilágítás 
2D és 3D megjelenítés 
Zajcsökkentés 

3D profil 

ACS kompatibilis 
Fókusz vezérlés (automatikus fókusz pozícionálás) 
Fókusz vezérlés 
Fókusz pont memória 
Buborékban megjelenő adatok (magasság mérés) 
Választási profil (magasság, hossz, szög, stb. ) 
Négyzethálós megjelenítés 
Színkódolt megjelenítés 
Mennyiség és terület mérés 

Képernyő 
megosztása 

Alul/felül, jobb/bal, 4/9/16 ablak felosztás 
Elforgatás ±90° 

Kijelző 
Háló és vonalzó megjelenítése 
Dátum megjelenítése 
Megjegyzések és grafikonok megjelenítése 
Kép jellemzők kijelzése 

Mentés 
Videó és állókép beállítások 
Videó és állókép archiválás 
Állókép időzített felvétel 
Könyvtár kezelő 

Egyebek 

Billentyűzet KI/BE 
Könnyű jelentés író 
Makro vezérlés 
Több felhasználó beállítások 
Rendszer beállítások 
Idő beállítás 
Mennyiség és világítás igazítás 
Hálózat beállítások 
Funkció gomb 
Beállítások kezelő 
Nyelv beállítás 
Segítség 
Verzió információ 
Nyomtatás 

Kamera 

Képalkotó egység 1/1.8" 2.11 megapixel CCD 
Szkennelési mód Progresszív szkennelés 
Pixelek száma 2.11 megapixels1688 (H) x 1248 (V) 
A tényleges pixelek száma 2.01 megapixel 1688 (H) x 1236 (V) 
Exponálási sebesség 15 fps, dupla puffer módszer 

Elektromos írisz AUTO(1/15 ～ 1/15000), 1/15000, 1/8300, 1/5800, 1/4400, 
1/3600, 1/2500, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 

Lassú írisz 1/7.5, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 
Gain AUTO.MANUAL、KI 
Fehér fény balansz AUTO, MANUAL (R, B) 

LCD monitor 

Kép igazítás Gamma korrekció, színkorrekció, szegély kiemelés  
Képernyő méret 15" LCD színes monitor 
Pixel pitch 0.1905mm(H)x0.1905mm(V) 
Pixelek száma 1600(H)x1200(V) 
Fényesség 200cd/m2(typ.) 
Kontraszt arány 500:1(typ.) 

Fényforrás 

Nézőszög 170˚[H], 170˚[V] (type.) 
Lámpa 60 W fém halid lámpa 
Lámpa élettartama 4000 H (átlagosan) 
Színhőmérséklet 5500±100K 

Kimenet 

Analóg RGB kimenet UXGA, SXGA, XGA 
Nyomtató kimenet USB2.0(B type)、PictBridge 
LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 
Külső terminál 6 pin 
ACS terminál 10 pin 
Távirányító RS-232C csatlakozó 

Bemenet 
Egér és billentyűzet bemenet USB 2.0 (Type A) 
USB portok USB 2.0 (Type A) x 6 
Miokrofon bemenet MIC jack 

Rögzítés 

Adathordozók 160 GB hard disk, CD-R/RW, DVD±R/+R DL/±RW/-RAM 
Állókép formátum Exif-TFF [non-compressed], BMP [non-compressed], Exif-

JPEG [compressed] 
Tömörítési mód JPEG [4 levels] 
Rögzített pixelek száma Standard: 

1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 
320 x 240 
nagyfelbontású: 
6400x4800, 4800x3600, 3200x2400, 2400x1800 

Videó kép formátum AVI [non-compressed] 
Rögzített videó pixelek száma 1600x1200(7.50FPS),1280x1024(7.50FPS), 

1024x768(15.00FPS),800x600(15.00FPS),640x480
(15.00FPS) 

Kép igazítás Kontraszt, szegély kiemelés, zajcsökkentés, binarizáció  
Feszültség AC100～240V、50/60Hz 

Teljesítmény 250W 
Külső hőmérséklet 5˚C to 40˚C (No freezing or condensation) 

Tárolási hőmérséklet -15˚C to 50˚C (No freezing or condensation) 
Relatív páratartalom -15˚C to 50˚C (No freezing or condensation) 

Levegő Rozsdakeltő gázoknak tilos kitenni 

Súly 
Alapegység Approx. 12 kg 
Kamera Approx. 1kg 

Méret 
LCD zárva 417.4(W)x154(H)x343.1(D)mm 
LCD felnyitva 417.4(W)x429.6(H)x343.1(D)mm 


