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Świat mikroelektroniki oczami „rysia”
Kocie oczy fascynuj¹, bo ìúwiec¹î w†ciemnoúciach, a†zmieniaj¹ca siÍ
barwa tÍczÛwek sygnalizuje emocje drapieønika. No i†te ürenice - raz
w¹ziutkie szczeliny, to znÛw przepastne studnie.
Wydaje siÍ, øe kocie oko ma ponadprzeciÍtne zdolnoúci adaptacyjne
pozwalaj¹ce na sprawne, skuteczne, a†przy tym efektowne dzia³anie
w†kaødych niemal warunkach. Moøe w³aúnie dlatego firma
Vision Engineering nada³a jednemu ze swych wiod¹cych
produktÛw nazwÍ Lynx, czyli ryú.

Lynx jest urz¹dzeniem optoelektronicznym, stosowanym podczas montaøu i†diagnostyki montaøu bardzo ma³ych podzespo³Ûw elektronicznych. £¹czy cechy stereo-mikroskopu i†monitora.
DziÍki zaawansowanym uk³adom optycznym uzyskano
duøe powiÍkszenia obrazu
(do x160), ktÛry moøna obserwowaÊ na ekranie o†powierzchni szeúÊdziesi¹t cztery razy wiÍkszej niø ta, jak¹
oferuje standardowy okular.
Najwaøniejsze korzyúci wynikaj¹ce z†takiego rozwi¹zania
dotycz¹ ergonomii. Operator
dynaskopu Lynx ma relatywnie duø¹ swobodÍ zmian pozycji pracy oraz spory zakres
ruchÛw g³ow¹, bez uszczerbku dla jakoúci obserwacji. Co
wiÍcej, dla prawid³owej obs³ugi urz¹dzenia nie jest istotne, czy nosi on okulary lub
soczewki kontaktowe.
Stabilny, jasny, kontrastowy obraz o†wysokiej rozdzielczoúci i†znakomitym odwzorowaniu barw moøe byÊ
obserwowany natychmiast po
przeniesieniu wzroku z†innego obszaru, bez koniecznoúci adaptacji do odmiennych
warunkÛw widzenia. Ma to
ogromne znaczenie podczas
kilkugodzinnej pracy.
TwÛrcy przyrz¹du zadbali
o†u³atwienia podczas przeprowadzania wszelkich czynnoúci w†obserwowanym polu
roboczym. ZarÛwno odleg³oúÊ
obiektywu od obserwowanego
przedmiotu, jak i wartoúÊ powiÍkszenia oraz wielkoúÊ pola widzenia mog¹ byÊ dobierane i†regulowane w†szerokim
zakresie. SposÛb obserwacji
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pozwala naturalnie zintegrowaÊ powiÍkszony obraz
obiektu oraz ìnormalneî otoczenie obserwatora w†jednej
przestrzeni, znacz¹co poprawiaj¹c koordynacjÍ wzrokowo-ruchow¹, tak waøn¹ przy
przeprowadzaniu precyzyjnych operacji.
Do mierzalnych efektÛw
zwi¹zanych z†cechami systemu wizyjnego Lynx moøna
zaliczyÊ: zwiÍkszenie efektywnoúci pracy (dok³adniejsza obserwacja i†bardziej precyzyjna
manipulacja w†krÛtszym czasie), poprawa komfortu pracy
(mniejsze zmÍczenie, a†zatem
mniejszy spadek sprawnoúci
i†dok³adnoúci), zwiÍkszenie
wykrywalnoúci usterek i†wad,
zwiÍkszenie niezawodnoúci
przeprowadzanych czynnoúci
(np. lutowania).
W†przedstawianym urz¹dzeniu zastosowano zaawansowane rozwi¹zania techniczne. MiÍdzy innymi pomiÍdzy
obiektywem
skupiaj¹cym
a†soczewk¹
obserwacyjn¹
znajduje siÍ rozbudowany
system optyczny z†bezogniskowym uk³adem zoom. Sercem, ale zarazem ìwyrafinowan¹î osobliwoúci¹ systemu
Lynx jest tarcza wielosoczewkowa wiruj¹ca z†prÍdkoúci¹
3400 obrotÛw na minutÍ. Ma
ona úrednicÍ 148 mm, a†jej
powierzchniÍ tworzy ponad
3,5 miliona dyskretnych mikrosoczewek. To dziÍki niej
obserwowany obraz moøe
zajmowaÊ tak duø¹ powierzchniÍ, przy zachowaniu doskona³ych parametrÛw: jasnoúci, rozdzielczoúci, g³Íbi ostroúci, jednorodnoúci i†braku
zniekszta³ceÒ.

Studiuj¹c dane techniczne
systemu Lynx, nabieramy
przekonania o†jego duøej elastycznoúci, pozwalaj¹cej na optymalne
skonfigurowanie,
z†uwzglÍdnieniem zarÛwno
bardzo szczegÛlnych, jak i†bardzo rÛønych potrzeb. Przez
wymianÍ soczewek obiektywu
oraz tzw. multiplikatorÛw
moøna uzyskaÊ zmiany powiÍkszeÒ w†zakresie od x1,8
do x160, zmiany odleg³oúci roboczej miÍdzy obiektywem
a†obserwowanym przedmiotem
odpowiednio: od ponad 300
mm do 25 mm oraz zmiany
pola widzenia w†zakresie od
77 mm do 1,75 mm.
K¹t
widzenia
wynosi
26,4o. Obiekt moøe byÊ obserwowany z†dowolnego kierunku w†poziomie, a†k¹t obserwacji w†odniesieniu do
pionu moøe dochodziÊ do
34 o . W³aúciwe oúwietlenie
zapewnia g³Ûwne ürÛd³o
o†mocy 150 W†lub 250
W†(opcja) oraz dodatkowe
podúwietlenie platformy roboczej o†mocy 20 W. Platforma, o†wymiarach 100 x
100mm, umoøliwia p³ynne
zmiany po³oøenia obiektu.
Ca³oúÊ jest umieszczona na
solidnym, stabilnym statywie
gwarantuj¹cym
dok³adne
ustalanie oraz sta³oúÊ wzajemnego po³oøenia powierzchni roboczej i†g³owicy.
Uznanie budzi jakoúÊ materia³Ûw obudowy i†estetyka
wykonania.
System Lynx moøna wyposaøyÊ w†akcesoria umoøliwiaj¹ce dokonywanie pomiarÛw. Przewidziano takøe
moøliwoúÊ wspÛ³pracy z†aparatami fotograficznymi lub

kamerami do rejestracji obrazÛw w†celu przeprowadzania
analiz i†obliczeÒ oraz dokumentowania i†archiwizowania wykonywanych czynnoúci b¹dü procesÛw.
Doskona³e w³aúciwoúci optyczne, wzorcowa ergonomia
i†duøy zakres uzyskiwanych
powiÍkszeÒ sprawiaj¹, øe
Lynx znajduje szerokie zastosowanie w†wielu dziedzinach
przemys³u (od metalurgicznego, przez elektroniczny po
celulozowo-papierniczy),
w†oúrodkach naukowych i†badawczo-rozwojowych, w†medycynie, a†takøe w†serwisach.
W†elektronice moøe pomagaÊ
w†pracach
wymagaj¹cych
duøej precyzji wykonania lub
s³uøyÊ do inspekcji montaøu.
Na bazie systemu Lynx moøna budowaÊ modu³owe, specjalistyczne stanowiska. Przyk³adem takiego systemu jest
VS8 wyposaøony w†duøy stÛ³
umoøliwiaj¹cy szybkie mocowanie p³yt PCB oraz ich precyzyjne
pozycjonowanie;
moøna w nim zainstalowaÊ
specjalny odsysacz oparÛw.
System Lynx firmy Vision
Engineering, jest przeznaczony do bardzo odpowiedzialnych zastosowaÒ, w†dziedzinach wymagaj¹cych spe³nienia ostrych rygorÛw jakoúciowych.
Jego imiennik, prawdziwy
ryú, moøe byÊ tylko dumny.
Marek Kalasiñski
Dodatkowe informacje
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
u przedstawiciela na Polskê - w firmie Renex, tel. (54) 231-10-05,
www.renex.com.pl.
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